TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KREDYTU GOTÓWKOWEGO I
KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZ INTERNET DLA OSÓB
FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ w BNP Paribas Bank Polska S.A.
Nie dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

z dnia 7 styczeń 2019r.
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Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Rozdział I

I.

Prowizje i opłaty

Podstawowe prowizje i opłaty

1.

Rozpatrzenie wniosku

bez opłat

2.

Prowizja za udzielenie kredytu

0,0% - 19,90% kwoty kredytu

3.

Prowizja za wcześniejszą spłatę (całości bądź części kredytu) ) 1

0 PLN

4.

Miesięczna opłata operacyjna z tytułu obsługi Kredytu

0 PLN

II.
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Pozostałe prowizje i opłaty

ZMIANA WARUNKÓW KREDYTOWANIA
1.

Zmiana harmonogramu spłat na wniosek Kredytobiorcy

40,00 PLN

2.

Zmiana okresu kredytowania na wniosek Kredytobiorcy

40,00 PLN

3.

Wydłużenie okresu kredytowania o okres powyżej 12 miesięcy na wniosek
Kredytobiorcy

5.

Prolongata kredytu lub jego części na wniosek Kredytobiorcy

40,00 PLN + 10,00 PLN za każdy następny rozpoczęty okres
roczny
0,5% kwoty objętej zmianą warunków
min. 50,00 PLN

6.

Inne czynności wykonywane na wniosek Kredytobiorcy/zmiana Umowy na wniosek
Kredytobiorcy

III.
1.
2.

3.

IV.
1.

2.

40,00 PLN

Usługi niestanadardowe
Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczeń oraz innych pism związanych z obsługą
produktów bankowych
Sporządzenie odpisów, potwierdzeń, dokumentów księgowych kserokopii dokumentu,
duplikatów dokumentu (od każdego dokumentu)
Udzielanie informacji w zakresie dopuszczonym przez Prawo bankowe i inne przepisy
prawa:
Bank pobiera od zleceniodawcy opłaty z tytułu przygotowywania, sporządzania i
przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę
osobom, organom i instytucjom z wyłączeniem podmiotów zwolnionych ustawowo z
opłat (Art. 110 Prawa Bankowego).

50,00 PLN
60,00 PLN

100,0 PLN

Opłaty obowiązujące dla umów zawartych przed 11 marca 2016
Pierwszy pisemny monit lub wezwanie do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty
kredytu, zaległych opłat, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu
bez zwrotnego potwierdzenia odbioru albo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty
rat kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, wysłane w ramach obsługi
windykacyjnej danego produktu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od wysłania
poprzedniego monitu oraz nie częściej niż 1 raz w miesiącu, poprzedzone podjęciem
następujących czynności windykacyjnych (których koszty zostały również uwzględnione
w opłacie): kontakt telefoniczny (dwa razy), sms (trzy razy), vms (jeden raz), z
zastrzeżeniem że:
- ilość wysłanych monitów lub wezwań do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty
Minimalnej Kwoty Spłaty, zaległych opłat, w procesie windykacyjnym danego klienta nie
przekroczy 6 (łącznie z pierwszym monitem) oraz
- drugi i kolejny pisemny monit lub wezwanie do zapłaty może zostać wysłane tylko w
razie braku dokonania przez klienta zapłaty kolejnej płatności.

Rozdział II

25,00

30,00

Produkty wycofane z oferty

Produkt / opłata:

Pakiet S, Pakiet M

Pakiet L, Pakiet XL, Konto Dobrze Dobrane

KREDYT „NA TAK” (dotyczy kredytów przyznanych przed 22.11.2010r.)

1.

2.
3.

a. Rozpatrzenie wniosku

bez opłat

bez opłat

b. Prowizja przygotowawcza
d. Podwyższenie kwoty kredytu

5,0% kwoty kredytu

3,0% kwoty kredytu

(w przypadku stwierdzenia niezgodności danych
5,0% kwoty podwyższenia
kredytobiorcy lub złożonych przez niego dokumentów i
min. 30,00 PLN
oświadczeń ze stanem faktycznym Bank może dokonać
zwrotu przyjętej opłaty, ale po potrąceniu kosztów w
kwocie nie niższej niż 200 zł)
KREDYT „EXTRA GOTÓWKA” (dotyczy kredytów przyznanych przed 22.11.2010r.)

3,0% kwoty podwyższenia
min. 30,00 PLN

a. Opłata za rozpatrzenie wniosku

Bez opłat

-

b. Prowizja przygotowawcza

0,0% - 5,0%

-

KREDYT „GOTÓWKA NA OKRĄGŁO” (dotyczy kredytów przyznanych przed 22.11.2010r.)

1
Prowizja znajduje zastosowanie do umów kredytowych zawartych po dacie wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz. U. z
2011r., nr 126, poz. 715 z póz. zm.), tj. po dacie 18 grudnia 2011 roku. Prowizja należna jest w przypadku gdy:
1) spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, oraz
2) kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy Kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z grudnia roku poprzedzającego
rok spłaty Kredytu.
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Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Produkt / opłata:
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Pakiet S, Pakiet M

Pakiet L, Pakiet XL, Konto Dobrze Dobrane

a. Opłata za rozpatrzenie wniosku

Bez opłat

-

b. Prowizja przygotowawcza

0% - 5,0%

-

KREDYT KONSOLIDACYJNY (dotyczy kredytów przyznanych przed 22.11.2010r.)

4.

5.

a. Opłata za rozpatrzenie wniosku

bez opłat

bez opłat

b. Prowizja przygotowawcza
d. Podwyższenie kwoty kredytu

1,0% - 5,0%

1,0% - 3,0%

(w przypadku stwierdzenia niezgodności danych
kredytobiorcy lub złożonych przez niego dokumentów i
1,5% kwoty podwyższenia
oświadczeń ze stanem faktycznym Bank może dokonać
zwrotu przyjętej opłaty, ale po potrąceniu kosztów w
kwocie nie niższej niż 200 zł)
KREDYT PROFESJONALISTA (dotyczy kredytów przyznanych przed 22.11.2010r.)

1,0% kwoty podwyższenia

a. Opłata za rozpatrzenie wniosku

bez opłat

bez opłat

b. Prowizja przygotowawcza

1,0% - 5,0%

1,0% - 3,0%

0 PLN

0 PLN

1,5% kwoty podwyższenia

1,0% kwoty podwyższenia

a. Podwyższenie kwoty kredytu

-

2,0% kwoty kredytu/kwoty podwyższenia

b. Wcześniejsza, częściowa lub całkowita spłata kredytu
(dotyczy umów kredytowych gdzie kwota kredytu jest
wyższa niż 80.000 PLN)

0 PLN

0 PLN

c. Zamiana warunków kredytu – aneksowanie umowy

-

200,00 PLN

d. Opłata za wystawienie historii rachunku kredytowego

-

50,00 PLN

c. Wcześniejsza, częściowa lub całkowita spłata kredytu
(dotyczy umów kredytowych gdzie kwota kredytu jest
wyższa niż 80.000 PLN)
d. Podwyższenie kwoty kredytu

(w przypadku stwierdzenia niezgodności danych
kredytobiorcy lub złożonych przez niego dokumentów i
oświadczeń ze stanem faktycznym Bank może dokonać
zwrotu przyjętej opłaty, ale po potrąceniu kosztów w
kwocie nie niższej niż 200 zł)
KREDYT „DOWOLNY CEL”

6.
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