
Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju dla Klientów Indywidualnych – Uchwała nr 

430/2018 z dnia 02.08.2018r Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju  
 ROZDZIAŁ III  KREDYTY ZŁOTOWE I W WALUTACH WYMIENIALNYCH  

1. 

Opłata przygotowawcza *: 

 

* wysokość opłaty przygotowawczej dla poszczególnych produktów kredytowych jest szczegółowo określona w 

Uchwałach Zarządu Banku Spółdzielczego dotyczących danych produktów 

0-100 zł 

2. 

Jednorazowa  prowizja od kwoty przyznanego kredytu*: 

 

* wysokość prowizji dla poszczególnych produktów kredytowych jest szczegółowo określona w Uchwałach 

Zarządu Banku Spółdzielczego dotyczących danych produktów 

0 – 16,00 % 

3. 

Wydanie  promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo). 

Uwaga: 

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, 

-w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 

 

 

0,20% - 1,00% 

min. 30,00 zł. 

4. 

Prowizja za gotowość (do zaangażowania) liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego debetu lub 

transzy. 

 

Brak opłat 

5. Opłaty z tytułu prawnego zabezpieczenia umowy kredytowej:  

5.1. 

Za sporządzenie umowy (aneksu do umowy) przewłaszczenia, zastawu, cesji należności, cesji polisy 

ubezpieczeniowej, blokady środków  stanowiących zabezpieczenie kredytu, wniosku o wpis hipoteki, umowy 

kaucji 

 

30,00 zł 

 

5.2. Za sporządzenie pełnomocnictwa do ROR (RB) prowadzonego przez BS Jastrzębie Zdrój 
 

15,00 zł 

5.3. Za sporządzenie pełnomocnictwa do ROR (RB) prowadzonego przez inny bank 
 

15,00 zł 

5.4. Za obsługę weksla (nie dotyczy sprzedaży ratalnej na zakup artykułów trwałego użytku lub usług) 
 

15,00 zł 

6. Prowizja rekompensacyjna od przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu:  

6.1. 

Dla kredytów mieszkaniowych  w okresie 3 pierwszych lat spłaty kredytu gdy kwota nadpłacanego kapitału jest 

wyższa, niż równowartość raty kapitałowej przypadającej na ten okres zgodnie z harmonogramem spłat (chyba, 

że umowa kredytowa stanowi inaczej)  . 

Od 0,5%-2,00% 

6.2. Dla pozostałych kredytów Brak opłat 

7. Opłaty i prowizje związane ze zmianą postanowień umowy kredytowej na życzenie Klienta:  

7.1. Za rozpatrzenie pisma w sprawie zmiany warunków kredytowania 50,00 zł 

7.2. 

Zmiana warunków umowy kredytowej w tym: 

a) za zmianę harmonogramu spłaty kredytu (w tym prolongata, karencja) 

 

b) zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu 

dodatkowo za: 

- zwolnienie części względnie całości nieruchomości spod wpisu hipotecznego,                                            

- zwolnienie/wykreślenie z rejestru zastawów, 

- odstąpienie od umowy przewłaszczenia, cesji wierzytelności, cesji polisy ubezpieczeniowej, zwolnienie 

blokady i pełnomocnictwa, 

 

0,5%-3% od kwoty podlegającej 

ponownemu rozterminowaniu min. 50,00 

zł 

50,00 zł 

50,00 zł 

50,00 zł 

50,00 zł 

7.3. 
Sporządzenie aneksu do umowy skutkującego podwyższeniem kwoty kredytu udzielonego w rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu). 
do 5% 

7.4. Przewalutowanie kredytu – od kwoty objętej zmianą. 0,50% - 2,00% 

8. 

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt.7 dokonywanych na wniosek klienta - 

płatna jednorazowo od każdego aneksu. (z wyjątkiem zmiany oprocentowania kredytu) 

 

 

min. 30,00 zł 

max. 100,00 zł 

9. Sporządzenie historii kredytu (karta analityczna) na wniosek kredytobiorcy. 40,00 zł  

10.  Za sporządzenie na wniosek posiadacza wyciągu z rachunku kredytowego (saldo zadłużenia) 10,00 zł za pojedynczy wyciąg 

11. 

Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia:  

 - potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego,  

- stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak, 

- potwierdzającego spłatę kredytu, 

- potwierdzenie wygaśnięcia prawnych zabezpieczeń kredytu po jego spłacie. 

 

50,00 zł 

12. Wydanie kopii dokumentów – w tym kopii umowy kredytowej, umów prawnego zabezpieczenia kredytu 50,00 zł za odpis 

13. Wydanie harmonogramu spłaty kredytu konsumenckiego bez opłat 

14. Obsługa stałego zlecenia dotycząca spłaty kredytu (nie dotyczy kredytu mieszkaniowego ) 
2,00 zł od pojedynczego zlecenia pobrana 

w dniu spłaty rat kredytu 

15. 

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli – dotyczy kredytów 

zabezpieczonych hipotecznie oraz umów o debet w rachunku ROR 

 

5,00 zł 

16. 

 

Wypowiedzenie umowy kredytowej – dotyczy kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz umów o debet w 

rachunku ROR 

5,00 zł. 

17. 

 

Zmiana dłużnika kredytu (przystąpienie do długu, przejęcie długu) 

 

100,00 zł 

18. 
Wydanie promesy dotyczącej zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu lub zmiany sposobu 

prawnego zabezpieczenia spłaty 
50,00zł 



19. 

Podwyższenie marży Banku do czasu , gdy kapitał pozostały do spłaty z tytułu kredytu będzie wyższy niż 80% 

wartości nieruchomości przyjętej i zaakceptowanej przez Bank na zabezpieczenie – dotyczy kredytu 

mieszkaniowego  

1 p. p. 

20. 
Ustanowienie zabezpieczenia kredytu w przypadku, gdy Klient nie ustanowił zabezpieczenia w terminie 

ustalonym w umowie lub nie przedstawił potwierdzenia ustanowienia zabezpieczenia lub opłacenia składki. 
Wg rzeczywistych kosztów 

21. Opłata za inspekcję/kontrolę nieruchomości/ prawa do lokalu  100,00zł 

22. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (jednorazowo) 0,00zł 

23.* 

Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego w przypadku jego nie dostarczenia w terminie obowiązującym 

w umowie  

na terenie woj. śląskiego ( z wyłączeniem powiatu kłobuckiego, częstochowskiego, myszkowskiego, 

zawierciańskiego, żywieckiego, bielskiego) 

 

23.1 lokalu mieszkalnego  350,00zł 

23.2 domu mieszkalnego jednorodzinnego o pow. użytkowej mniejszej bądź równej 300 m2 650,00zł 

23.3 domu mieszkalnego jednorodzinnego o pow. użytkowej powyżej 300 m2 800,00zł 

24.* 
Opłata za zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego w przypadku jego nie dostarczenia w terminie 

obowiązującym w umowie na terenie woj. śląskiego w pow. Bielskim oraz żywieckim 
 

24.1 lokalu mieszkalnego 450,00zł 

24.2 domu mieszkalnego jednorodzinnego o pow. użytkowej mniejszej bądź równej 300 m2 750,00zł 

24.3 domu mieszkalnego jednorodzinnego o pow. użytkowej powyżej 300 m2 900,00zł 

25.* 
Opłata za zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego w przypadku jego nie dostarczenia w terminie 

obowiązującym w umowie na terenach nie wymienionych w pkt. 23 i 24 powyżej 
Wg rzeczywistych kosztów 

26. Podwyższenie marży Banku do czasu otrzymania potwierdzenia prawomocnego wpisu hipotecznego w KW Od 0 do 2 p.p. 

27. 
Zawieszenie spłaty kapitału kredytu „MÓJ DOM” (do 3 razy w czasie całego okresu spłaty, przy czym 

jednorazowy okres zawieszenia spłaty kapitału nie może przekroczyć 3 miesięcy)  
Bez opłat 

 

* Opłata dotyczy tylko sytuacji, w której Klient sam nie dostarczy operatu do Banku w umownym terminie. 
 
 

 


