TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM
DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO
Wersja obowiązująca od dnia 15 grudnia 2018 r.

CZĘŚĆ III. KREDYTOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DZIAŁ I. PROWIZJE WSPÓLNE DLA USŁUG BANKOWYCH OBCIĄŻONYCH RYZYKIEM KREDYTOWYM

Tytuł prowizji/opłaty
1

w złotych
2

3

DZIAŁ I. PROWIZJE WSPÓLNE DLA USŁUG BANKOWYCH OBCIĄŻONYCH RYZYKIEM KREDYTOWYM
1.

Prowizja przygotowawcza za czynności związane z udzieleniem/ przedłużeniem/ podwyższeniem kwoty/ zmianą waluty – kredytu,
limitu kredytowego wielocelowego albo promesy

0,2% nie mniej niż 500,00

Uwaga:
1. Prowizja pobierana jest jednorazowo, z góry, od wnioskowanej kwoty kredytu/ operacji lub podwyższenia i nie podlega zwrotowi.
2. Prowizja nie jest pobierana od kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego, od klientów którym PKO Bank Polski złożył ofertę finansowania oraz w przypadku wystąpienia o
udzielenie kredytu komercyjnego w terminie ważności promesy kredytowej.
3. W przypadku jednoczesnego rozpatrywania wniosku o podwyższenie oraz przedłużenie kredytu, pobierana jest jedna prowizja, liczona od kwoty kredytu/ limitu kredytowego wielocelowego po podwyższeniu.
4. Nie pobiera się prowizji przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku o warunkową promesę kredytową.
2.

Prowizja przygotowawcza za czynności związane z zawarciem umowy ramowej o dyskonto weksli, o udzielenie gwarancji albo
poręczeń, o otwarcie akredytyw (od kwoty limitu)

0,2% nie mniej niż 150,00

Uwaga:
Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
3.

Czynności związane z podwyższeniem kwoty limitu umowy ramowej, o której mowa w pkt 2 (od kwoty podwyższenia) albo związane z 0,2% nie mniej niż 150,00
przedłużeniem terminu obowiązywania tej umowy (od salda niewykorzystanego limitu umowy)
Uwaga:
1. Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku jednoczesnego rozpatrywania wniosku dotyczącego podwyższenia kwoty limitu umowy ramowej o otwarcie akredytyw i zlecenia przedłużenia terminu ważności umowy ramowej o otwarcie
akredytyw, należy pobrać jedną prowizję w wysokości 0,2 %, nie mniej niż 150,00, liczoną od kwoty umowy ramowej po podwyższeniu.

4.

Wystawienie promesy

5.

Konsultacje, doradztwo

6.

Wysłanie monitu

7.

Prowizja za niedostarczenie w wymaganym terminie dokumentów związanych z monitoringiem kredytu

500,00
do negocjacji
100,00
nie mniej niż 200,00, za każdy zakończony 14-dniowy okres opóźnienia

Uwaga:
1. Prowizja pobierana jest dla umów zawartych od dnia 1 października 2009 r.
2. Pierwsza opłata jest pobierana po 14 dniach kalendarzowych po terminie określonym w umowie kredytu, kolejne po każdym następnym 14-dniowym okresie opóźnienia.

