
Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla Klientów detalicznych 
 

II.             KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE 
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt 

Uwaga:  
 opłata pobierana jest ,,z góry” i nie podlega zwrotowi w razie 

odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z 
kredytu, 

 w przypadku udzielenia kredytu, opłata nie jest zaliczana na poczet 
prowizji za udzielenie kredytu 

 
 
 
 

1.1. do 50.000,00 zł 100,00 zł 
1.2. od 50.001,00 zł do 200.000,00 zł 250,00 zł 
1.3. od 200.001,00 zł 350,00 zł 
2. Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”/ 

„Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego” od 0% do 4% 

a) dla klientów Banku posiadających czynny rachunek 
oszczędnościowo – rozliczeniowy lub inny bieżący od co 
najmniej 3 miesięcy 

 
od 1,00 do 2,50% 

b) dla pozostałych klientów od 1,50% do 3,00% 
3. Wystawienie promesy udzielenie kredytu 

uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z kredytu; 
w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji 
za udzielenie kredytu 

 
0,10% kwoty na jaką wystawiono 

promesę, nie mniej niż 200 zł 

4. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty kapitału 
kredytu lub jego części lub odsetek – od kwoty objętej prolongatą 
uwaga: opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega 
zwrotowi w przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji 
przez niego z wnioskowanej usługi, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie 
prolongaty 

 
 
 

20,00 zł 

5. Podpisanie na wniosek Klienta aneksu do umowy kredytowej 
dotyczącego: 

a) prolongaty spłaty lub zmiany terminarza spłaty kredytu, 
b) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu albo innych 

warunków umowy 
uwaga: Za każdą z wymienionych czynności prowizję nalicza się od 
pozostałej do spłaty kwoty kredytu 

 
 

od 1,00 do 3,00% 
nie mniej niż 50,00 zł 

6. Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy nowego harmonogramu 
spłaty w związku ze skróceniem umownego okresu spłaty 20,00 zł 

7. Spłata części lub całości kredytu przed terminem 0,00 zł 
8. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów 

zgodnie z zapisami umowy 10,00 zł 

9. Opłata za wyjazd na miejsce realizacji inwestycji i stwierdzenie stanu 
zaawansowania robót 100,00 zł 

 


