
 

 

Koronowo, dnia 25 czerwca 2020 r.  

 

 

          

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w  Koronowie, działając na podstawie § 16 „Regulaminu 
udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Koronowie”, dokonuje zmian w „Taryfie prowizji                    

i opłat pobieranych za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Koronowie – klienci indywidulani”, zwanej 

dalej „Taryfą”, a wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2020 roku. 

 

Zmiany wprowadzone w Taryfie obejmują: 

  

1) wprowadzenie nowych opłat w części dotyczącej kredytów i pożyczek; 

2) modyfikację zapisów dotyczących prowizji i opłat w części dotyczącej kredytów i pożyczek; 

3) wprowadzenie zmian porządkowych. 

 

 

Poniżej szczegółowy wykaz zmian w Taryfie w części dotyczącej kredytów i pożyczek: 

 

1) Zmieniono wysokość i sposób pobierania prowizji za odroczenie terminu spłaty kredytu/pożyczki  

 

Zapis przed zmianą  Zapis po zmianie  
 

Rozdział 8, Tabela 2, Poz. 2  

 

Prowizja za odroczenie terminu spłaty kredytu/pożyczki  

- stawka prowizji 2,50% ponad pierwotny termin 

płatności, od kwoty prolongowanego kredytu/pożyczki  

 

 

 

 

 

Rozdział 8, Tabela 2, Poz. 2  

 

Prowizja za odroczenie terminu spłaty kredytu/pożyczki: 

1) prowizja za rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu 

spłaty kredytu/ pożyczki - 0,10% min. 100,00 zł, max 

300,00 zł (prowizja zaliczana w poczet prowizji za 

odroczenie terminu spłaty kredytu/pożyczki); 

2) prowizja za odroczenie terminu spłaty kredytu/pożyczki: 

- dla kredytów konsumpcyjnych 0,50 % min. 100,00 zł, 

max 300,00 zł        
- dla pozostałych kredytów/pożyczek 0,25 % min. 100,00 

zł, max 500,00 zł. 
Prowizja liczona od salda kredytu/pożyczki na dzień złożenia  

wniosku. 

 

 

2) Zmieniono wysokość prowizji za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu oraz rozszerzono katalog 

czynności, od których pobierana jest prowizja: 

 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 
 

Rozdział 8, Tabela 2, Poz. 4 

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu – 

stawka prowizji 0,50% min. 50,00 zł, od kwoty zadłużenia 

objętego wnioskiem  

 

 

Rozdział 8, Tabela 2, Poz. 4 

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu, 

przystąpienie do długu osoby trzeciej, zwolnienie z długu  

– stawka prowizji 0,50% min. 100,00 zł od kwoty 

pozostającej do spłaty 

 

  



  

3) Zmieniono wysokość i sposób pobierania opłaty za dodatkowe czynności związane ze zmianą warunków  

w umowie kredytowej lub umowie pożyczki: 

 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 
 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 8 

 

Opłata za dodatkowe czynności związane ze zmianą  

warunków w umowie kredytowej lub umowie pożyczki – 

stawka prowizji: 

- 0,50% min. 50,00 zł  dla kredytów konsumpcyjnych, 

- 0,50% min. 100,00 zł dla pożyczek. 

- dla pozostałych kredytów 0,25% min 100,00 zł max 

300,00 zł  
Prowizja pobierana od kwoty zadłużenia objętego zmianą 

warunków lub przyznanego limitu. 

 

 

 

Rozdział 8, Tabela 2, Poz. 5 

 

Prowizja za dodatkowe czynności związane ze zmianą  

warunków w umowie kredytowej lub umowie pożyczki: 

1) prowizja za rozpatrzenie wniosku o zmianę  

warunków w umowie kredytowej lub umowie 

pożyczki - 0,10% min. 100,00 zł, max 300,00 zł 

(prowizja zaliczana w poczet prowizji za zmianę 

warunków spłaty kredytu/pożyczki); 

2) prowizja za zmianę  warunków w umowie 

kredytowej lub w umowie pożyczki: 

 - 0,50% min. 100,00 zł, max 300,00 zł dla 

kredytów konsumpcyjnych  

- 0,25% min. 100,00 zł, max 500,00 zł dla 

pozostałych kredytów/pożyczek  

Prowizja liczona od salda kredytu/pożyczki na dzień 

złożenia wniosku. 

 

 

4) Zmieniono wysokość opłaty za wydawanie zaświadczeń oraz rozszerzono katalog czynności, od których 

opłata jest pobierana: 

 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 
 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 1  

 

Opłata za sporządzenie zaświadczenia: 

 stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu 

kredytów bankowych, innych tytułów  - stawka opłaty 

300,00 zł, 

 stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik – 

stawka opłaty 300,00 zł, 

 stwierdzającego posiadanie zdolności kredytowej do 

oferty przetargowej – stawka opłaty 50,00 zł. 

 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 1 

 

Opłata za sporządzenie zaświadczenia: 

 stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu 

kredytów bankowych, innych tytułów  - stawka 

opłaty 300,00 zł, 

 stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik – 

stawka opłaty 300,00 zł, 

 stwierdzającego posiadanie zdolności kredytowej – 

stawka opłaty 200,00 zł 

 o wysokości spłaconych odsetek na wniosek Klienta 

stawka opłaty 50,00 zł  

 

 

5) Zmieniono wysokości opłaty za sporządzenie zaświadczenia uprawniającego do wykreślenia hipoteki: 

 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 
 

 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 2 

 

Opłata za sporządzenie zaświadczenia uprawniającego do 

wykreślenia hipoteki: 

 0,00 zł za pierwszy egzemplarz, 

 70,00 zł każdy kolejny egzemplarz tego samego 

zobowiązania. 

 

 

 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 2 

 

Opłata za sporządzenie zaświadczenia uprawniającego 

do wykreślenia hipoteki: 

 0,00 zł za pierwszy egzemplarz, 

 100,00 zł każdy kolejny egzemplarz tego samego 

zobowiązania. 

 

  



  

 

6) Zmieniono wysokość i sposób pobierania opłaty za wydanie dokumentu: 

 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 
 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 6 

 

Opłata za wydanie dokumentu (od każdej strony):  

- umowy kredytowej - 2,00 zł 

- innego dokumentu związanego z umową kredytową – 

2,00zł 

 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 6 

 

Opłata za wydanie duplikatu umowy kredytowej i 

dokumentów z nią związanych - 50,00 zł za komplet 

dokumentów 

 

 

7) Zmieniono tryb pobierania opłaty z tytułu przedłożenia po terminie dokumentów służących do oceny 

zdolności kredytowej (monitoring): 

 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 
 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 7  

 

Opłata z tytułu przedłożenia po terminie dokumentów 

służących do oceny zdolności kredytowej (monitoring) 

płatna w dniu przedłożenia dokumentów (od kwoty 

udzielonego kredytu): 

- do kwoty 20 000,00 zł – 100,00 zł 

- powyżej 20 000,00 zł – 200,00 zł 

 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 7 

 

Opłata z tytułu przedłożenia po terminie dokumentów 

służących do oceny zdolności kredytowej (monitoring) 

płatna za każdy rozpoczęty 14-dniowy okres opóźnienia 

(od kwoty udzielonego kredytu): 

- do kwoty 20 000,00 zł – 100,00 zł 

- powyżej 20 000,00 zł – 200,00 zł 

 

 

 

8) Dodano opłatę za niedostarczenie przez Klienta w terminie określonym przez Bank polisy 

ubezpieczeniowej wraz z dokonaną cesją wierzytelności na rzecz Banku: 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 
 

Brak postanowień  

 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 8  

Opłata za niedostarczenie przez Klienta w terminie 

określonym przez Bank polisy ubezpieczeniowej wraz z 

dokonaną cesją wierzytelności na rzecz Banku 10,00 zł, 

za każdy rozpoczęty 14-dniowy okres opóźnienia. 

 

 

9) Dodano opłatę za inspekcję u kredytobiorcy w ramach monitoringu, w trakcie trwania umowy w związku 

ze zmianą stanu prawnego, technicznego nieruchomości oraz zmniejszeniem wartości przedmiotu 

zabezpieczenia: 

 

  

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Brak postanowień  Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 11 

Opłata za inspekcję u kredytobiorcy w ramach 

monitoringu, w trakcie trwania umowy w związku ze 

zmianą stanu prawnego, technicznego nieruchomości oraz 

zmniejszeniem wartości przedmiotu zabezpieczenia - 

150,00 zł za każdą inspekcję  



  

 
10) Dodano opłatę za restrukturyzację wierzytelności na wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy skutkującą 

zawarciem umowy/porozumienia: 

 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 
 

Brak postanowień 

 

 

 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 12  

 

Opłata za restrukturyzację wierzytelności na wniosek 

kredytobiorcy/pożyczkobiorcy skutkująca zawarciem 

umowy/porozumienia 0,50% od kwoty zadłużenia 

objętego restrukturyzacją min. 100,00 zł 

 

 

11) Dodano opłatę za wyrażenie zgody na bezobciążeniowe odłączenie części nieruchomości: 

 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 
 

 

Brak postanowień  

 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 13 

Opłata za wyrażenie zgody na bezobciążeniowe 

odłączenie części nieruchomości 

a) w związku z czynnością administracyjną dot. 

nieruchomości inicjowaną przez JST lub krajowe 

instytucje rządowe - 100,00zł, 

b) pozostałe przypadki – 0,25% od kwoty zadłużenia 

pozostającego do spłaty min. 100,00 zł, max 

300,00zł. 
 

 

12) Dodano opłatę za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do banków, które 

pobierają takie opłaty od Banku Spółdzielczego w Koronowie: 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 
 

Brak postanowień 

 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 14 

Opłata za udzielenie informacji o kliencie dla innych 

banków (w stosunku do banków, które pobierają takie 

opłaty od Banku Spółdzielczego w Koronowie) w 

wysokości stosowanej przez bank pobierający taką opłatę 

od Banku Spółdzielczego w Koronowie 

  

 

 

13) Dodano opłatę za sporządzenie  wniosku o wpis/zmianę hipoteki z dostarczeniem do właściwego Sądu: 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 
 

Brak postanowień 

 

 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 15 

Opłata za sporządzenie  wniosku o wpis/zmianę hipoteki  

z dostarczeniem do właściwego Sądu każdorazowo 

według taryfikatora Poczty Polskiej 

 

 

  



  

14) Dodano opłatę za sporządzenie deklaracji PCC z dostarczeniem do właściwego US: 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 
 

Brak postanowień 

 

Rozdział 8, Tabela 3, Poz. 16 

Opłata za sporządzenie deklaracji PCC z dostarczeniem  

do właściwego US każdorazowo według taryfikatora 

Poczty Polskiej 

 

 

W związku z powyższym jeśli nie akceptują Państwo wprowadzonych zmian, mają Państwo prawo przed 

proponowaną datą wejścia w życie zmian Taryfy odmówić ich przyjęcia składając pisemne oświadczenie   

w terminie 30 dni od doręczenie informacji o wprowadzonych zmianach. Odmowa przyjęcia zmian jest 

jednoznaczna z wypowiedzeniem Umowy. 

Brak pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian oznacza, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony 

od dnia 1 sierpnia 2020 roku. 

 

Treść nowej, obowiązującej Taryfy dostępna jest również w placówkach Banku oraz na naszej stronie 

internetowej www.bskoronowo.com.pl. 
 

Zapraszamy do placówek naszego Banku - adresy oraz dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej 

www.bskoronowo.com.pl. 

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony prosimy o składanie zapytań poprzez Formularz 

kontaktowy umieszczony w zakładce Kontakt na stronie www Banku. Pracownicy w naszych placówkach 

również pozostają do Państwa dyspozycji.  

 

 

Z poważaniem 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koronowie 

http://www.bskoronowo.com.pl/
http://www.bskoronowo.com.pl/

