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CZĘŚĆ IV.  
DZIAŁ I. Prowizje wspólne dla usług bankowych obciążonych ryzykiem kredytowym* 
 
Od  6 lipca  2015 r.  
 

Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia 
umowy (w złotych albo w procentach) 

1. Za przyjęcie wniosku, z zastrzeżeniem pkt 2-3, od kwoty, której dotyczy wniosek o: 
1) wystawienie promesy kredytu lub Pożyczki hipotecznej MSP, limitu kredytowego 
wielocelowego MSP,  
2) udzielenie kredytu, Pożyczki hipotecznej MSP lub limitu kredytowego wielocelowego MSP,   
3) podwyższenie kredytu, Pożyczki hipotecznej MSP  lub limitu kredytowego wielocelowego 
MSP - od kwoty podwyższenia, 
4) przedłużenie na następny okres obowiązywania umowy kredytu lub limitu kredytowego 
wielocelowego MSP, 
5) zmianę waluty kredytu  (z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego MSP) - od kwoty 
aktualnego zadłużenia wraz z pozostałą do wykorzystania kwotą kredytu. 
Uwaga: 
1. Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi. 
2. Nie pobiera się prowizji od kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego 
wielocelowego MSP oraz za przyjęcie wniosku o udzielenie kredytu inwestycyjnego MSP, 
kredytu obrotowego MSP, pożyczki lub limitu kredytowego wielocelowego MSP w okresie 
ważności promesy. 
3. Nie pobiera się prowizji za przyjęcie wniosku o udzielenie kredytów inwestorskich: NASZ 
REMONT, NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z BGK oraz NASZ REMONT z premią 
remontową z BGK – od wnioskowanej kwoty kredytu 

0,1% nie mniej niż 250,00 nie więcej niż 
2500,00 

2. Za przyjęcie wniosku o wystawienie promesy, udzielenie, podwyższenie, przedłużenie lub 
zmianę waluty kredytów. Pożyczki hipotecznej MSP  oraz  Pożyczki MSP opartych na metodzie 
oceny scoringowej 

0,00 

3. Za przyjęcie wniosku o wystawienie promesy albo udzielenie kredytu inwestorskiego NOWY 
DOM - od wnioskowanej kwoty kredytu 

0,1% nie mniej niż 250,00 nie więcej niż 
10.000,00 

4. Za wystawienie promesy udzielenia kredytu, pożyczki lub limitu kredytowego wielocelowego 
MSP 
Uwaga: 
Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi. 

250,00 

5. Za sporządzenie i wysłanie: 
1) zawiadomienia, przypomnienia lub monitu o niedopłacie lub braku spłaty, z zastrzeżeniem w 
Dziale IX pkt 9 
Uwaga: 
Opłatę pobiera się od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu 
kredytowego wielocelowego MSP, 
2) pisma o obniżeniu przez Bank kwoty kredytu, pożyczki lub limitu kredytowego 
wielocelowego MSP, 
3) pisma zawiadamiającego o wypowiedzeniu umowy. 

65,00 

6. Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym o 
niedostarczeniu dokumentów niezbędnych  do prawidłowego monitorowania sytuacji 
finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z 
zabezpieczeniem 

115,00 

7. Za przeprowadzenie przez oddział inspekcji w związku z brakiem realizacji postanowień umowy 
dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania 
sytuacji finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych 
z zabezpieczeniem, z zastrzeżeniem w Dziale IX  pkt 10 

150,00 

8. Prowizja z tytułu niezrealizowania postanowień umownych dotyczących utrzymywania 
wpływów na rachunek bieżący BIZNES PARTNER w wysokości określonej w umowie 
kredytu/aneksie do umowy kredytu, w przypadku: 

 

8.1. gdy średniomiesięczne wpływy są mniejsze lub równe 50% wymaganego poziomu 0,5% limitu kredytu nie mniej niż 100 zł i 
nie więcej niż 2 000 zł 

8.2. gdy średniomiesięczne wpływy są wyższe niż 50% wymaganego poziomu 
 

0,25% limitu kredytu nie mniej niż 100 zł 
i nie więcej niż 1 000 zł 

 
 

 
Uwaga: 
1/ Prowizja wyliczana jest po upływie każdego 3-miesięcznego okresu, w którym 
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średniomiesięczne wpływy na rachunek bieżący BIZNES PARTNER były niższe niż deklarowane 
w umowie kredytu/aneksie do umowy kredytu 
2/ Prowizja pobierana jest do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po upływie 3-
miesięcznego okresu podlegającego weryfikacji.  
3/ Prowizja dotyczy nowo udzielonych/ podlegających przedłużeniu na kolejny okres umowny 
kredytów w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, w tym kredytów zabezpieczonych w formie 
gwarancji spłaty kredytu udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 
portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, począwszy od dnia 1.11.2013 r. 
4/ za wpływy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie są uznawane wpływy 
wynikające z przekazania na rachunek bieżący BIZNES PARTNER środków z rachunku lokaty 
terminowej, środki z tytułu uruchomienia kredytu zaciągniętego w PKO BP SA w związku z 
działalnością gospodarczą, a także wpływy dokonywane przez Kredytobiorcę pomiędzy jego 
własnymi rachunkami prowadzonymi w PKO BP SA. 

 Dla produktów przejętego banku zgodnie z Działem VI 
 
CZĘŚĆ IV.  

DZIAŁ II. Kredyty gospodarcze i pożyczki 
 
Od 6 lipca 2015 r. 
 

Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia 
umowy (w złotych albo w procentach) 

1. Za udzielenie kredytu obrotowego MSP nieodnawialnego, kredytu inwestycyjnego MSP, 
Pożyczki hipotecznej MSP, kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w 
formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER lub kredytu obrotowego 
odnawialnego, z zastrzeżeniem pkt 4 i 9 – prowizja pobierana od kwoty umowy, najpóźniej w 
następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy 
Uwaga:  
1) Prowizji nie pobiera się za udzielenie limitu kredytowego wielocelowego MSP. 
2) W przypadku kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie 
kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER albo kredytu obrotowego odnawialnego 
udzielanych na okres do 24 miesięcy zabezpieczonych w formie gwarancji spłaty kredytu 
udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de 
minimis  prowizje za udzielenie pobiera się od kwoty limitu: 
a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu –najpóźniej w następnym dniu 
roboczym po dniu zawarcia umowy oraz 
b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym 
rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania produktu. 

od 1,5% do 4% 

2. Za podwyższenie kredytu lub Pożyczkii hipotecznej MSP  z zastrzeżeniem pkt 6,7 i 10, 
pobierana od kwoty podwyższenia, w dniu zawarcia aneksu do umowy 
Uwaga:  
Prowizji nie pobiera się za podwyższenie limitu kredytowego wielocelowego MSP oraz za 
podwyższenie sublimitów. 

od 1,5% do 4% 

3. Za przedłużenie kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie 
kredytu obrotowego odnawialnego albo kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, za 
przedłużenie kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego odnawialnego na następny 
okres obowiązywania umowy (odnowienie limitu), z zastrzeżeniem pkt 8, pobierana pierwszego 
dnia nowego okresu umownego, od kwoty umowy. 
Uwaga:  
1) Prowizji nie pobiera się za: 
a) przedłużenie limitu kredytowego wielocelowego MSP, 
b) za przedłużenie na kolejny nie dłuższy niż 1 miesiąc okres obowiązywania umowy kredytu w 
rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, 
c) za przedłużenie kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji  jako kredyt 
obrotowy odnawialny udzielonego w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP. 
2) Prowizję pobiera się za przedłużenie kredytu obrotowego MSP udzielonego w ramach limitu 
kredytowego wielocelowego postawionego do dyspozycji jako kredyt obrotowy 
nieodnawialny. W przypadku  kredytu obrotowego MSP udzielonego w ramach limitu 
kredytowego wielocelowego MSP postawionego do dyspozycji jako kredyt w rachunku 
bieżącym BIZNES PARTNER prowizja za przedłużenie jest pobierana w stosunku rocznym w 
dniu realizacji dyspozycji przedłużenia. 
3) W przypadku przedłużenia na okres do 24 miesięcy kredytu obrotowego MSP 
postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER 
albo kredytu obrotowego odnawialnego zabezpieczonych w formie gwarancji  
spłaty kredytu udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii 
gwarancyjnej de minimis  prowizje za przedłużenie okresu obowiązywania umowy pobiera się 
od kwoty limitu: 
a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu umownego 
okresu kredytowania oraz 
b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym 
rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania produktu. 

od 1,5% do 4% 

4. Za udzielenie kredytu obrotowego MSP, Pożyczki MSP opartych  na metodzie scoringowej-
prowizja pobierana od kwoty umowy najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu 
zawarcia umowy.  
 
Uwaga: 
W przypadku kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu 
w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER albo kredytu obrotowego odnawialnego udzielanych 

od 2% 
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na okres do 24 miesięcy zabezpieczonych w formie gwarancji spłaty kredytu udzielonej przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis  prowizje 
za udzielenie pobiera się od kwoty limitu: 
a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu – najpóźniej w następnym dniu 
roboczym pod dniu zawarcia umowy oraz 
b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym 
rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania produktu. 

5. Za udzielenie Pożyczki hipotecznej MSP opartej na metodzie scoringowej- prowizja pobierana 
od kwoty umowy najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy 

2% 

6. Za podwyższenie kredytu obrotowego MSP, Pożyczki MSP opartych na metodzie scoringowej, 
pobierana w dniu zawarcia aneksu do umowy, od kwoty podwyższenia. 

od 2% 

7. Za podwyższenie Pożyczki hipotecznej MSP  opartej na metodzie oceny scoringowej,pobierana 
w dniu zawarcia aneksu do umowy, od kwoty podwyższenia 

2% 

8. Za przedłużenie na następny okres obowiązywania umowy (odnowienie limitu) kredytu 
obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu obrotowego 
odnawialnego albo kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, opartego na metodzie 
scoringowej, pobierana pierwszego dnia nowego okresu umownego, od kwoty umowy. 
Uwaga: 
W przypadku przedłużenia na okres do 24 miesięcy kredytu obrotowego MSP postawionego 
do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER albo kredytu 
obrotowego odnawialnego zabezpieczonych w formie gwarancji  
spłaty kredytu udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii 
gwarancyjnej de minimis  prowizje za przedłużenie okresu obowiązywania umowy pobiera się 
od kwoty limitu: 
a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu umownego 
okresu kredytowania oraz 
b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym 
rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania produktu. 

od 2% 

9. Za udzielenie Kredytu inwestycyjnego MSP, opartego na metodzie oceny scoringowej -  
prowizja pobierana od kwoty kredytu najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu 
zawarcia umowy  

od 1,5% 

10. Za podwyższenie Kredytu inwestycyjnego MSP, opartego na metodzie oceny scoringowej - 
pobierana w dniu zawarcia  aneksu do umowy, od kwoty podwyższenia 

od 1,5% 

11. Za uruchomienie limitu kredytowego wielocelowego MSP, w formie:  

11.1. kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER - od uruchamianej lub podwyższanej  kwoty 
kredytu w ramach sublimitu 

od 1,5% do 4% p.a. 

11.2. kredytu obrotowego nieodnawialnego - od każdej dyspozycji realizacji pokrycia płatności od 1,5% do 4% 

11.3. kredytu obrotowego odnawialnego- od każdej dyspozycji realizacji pokrycia płatności od 0,7% do 4% 

12. Za administrowanie:  

12.1. limitem kredytowym wielocelowym MSP 50,00 miesięcznie 

12.2. kredytami, z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego MSP 0,00 

13. Od niewykorzystanej kwoty kredytu/pożyczki:  

13.1. obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym 
BIZNES PARTNER i  odnawialnego - miesięcznie od średniego salda niewykorzystanego 
kredytu 
Uwaga: 
Prowizję pobiera się od niewykorzystanej kwoty poszczególnych kredytów funkcjonujących w 
ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP. 

0,2% 

13.2. obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu nieodnawialnego, 
inwestycyjnego MSP, na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z 
dopłatami do oprocentowania przez BGK, pożyczki  lub jej transzy  
Uwaga: 
1. Prowizję pobiera się: 
a) od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu lub pożyczki, za każdy dzień 
niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji 
kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy (po spełnieniu przez klienta warunków umownych) do dnia 
poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub pożyczki lub transzy włącznie albo do dnia 
złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania kredytu lub pożyczki lub transzy,  
b)  od niewykorzystanej kwoty poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu 
kredytowego wielocelowego MSP. 
2. Prowizja nie dotyczy kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w 
formie kredytu nieodnawialnego udzielonego na finansowanie zapłaty podatku od towarów i 
usług związanego z realizacją inwestycji finansowanej kredytem inwestorskim NOWY DOM w 
kwotach netto 

0,006 % dziennie 

14. Za przedterminową spłatę kredytu lub jego części oraz pożyczki lub jej części - od kwoty 
podlegającej wcześniejszej spłacie (prowizja rekompensacyjna). 
1) Prowizja nie dotyczy:  
a) kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku 
bieżącym BIZNES PARTNER lub kredytu obrotowego odnawialnego oraz kredytów, do których 
stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji, kredytów na 
przedsięwzięcia z udziałem funduszy z UE w części kredytów spłaconej środkami funduszy UE, 

2% 
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spłaty kapitału ze środków uzyskanych w ramach zwrotu podatku od towarów i usług oraz w 
przypadku warunków, ustalonych przez Bank w umowie z klientem, skutkujących 
przedterminową spłatą, 
b) kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu 
nieodnawialnego na finansowanie zapłaty podatku od towarów i usług związanego z realizacją 
inwestycji finansowanej kredytem inwestorskim NOWY DOM w kwotach netto 
c) kredytu obrotowego odnawialnego i kredytu w rachunku bieżącym. 
2) Prowizję pobiera się od przedterminowo spłaconej kwoty poszczególnych kredytów 
funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP, z wyjątkiem kredytu 
obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym 
BIZNES PARTNER lub kredytu odnawialnego. 

 

 
 
CZĘŚĆ IV.  
DZIAŁ V. Czynności wykonywane na życzenie klienta* 
 
 Od  6 lipca 2015 r. 
 

Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia 
umowy (w złotych albo w procentach) 

1. Za zmianę waluty kredytu (z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego) 
Uwaga: 
Prowizji nie pobiera się za:  
1) pierwsze przewalutowanie kredytu inwestycyjnego,  
2) pierwsze przewalutowanie kredytu zaciągniętego do dnia 31 sierpnia 2010 r. na 
finansowanie inwestycji w nieruchomości lub lokale użytkowe lub na spłatę zadłużenia z tytułu 
kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na powyższe cele, 
3) zmianę waluty sublimitów oraz kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego 
wielocelowego MSP. 

1% 

2. Za zmianę warunków umowy kredytu lub pożyczki, wynikających ze zmiany marży, zmiany 
terminów wymagalności rat kapitałowo-odsetkowych, ,obniżenia limitu, zmiany wysokości rat 
kapitałowo-odsetkowych, zmiany terminu wykorzystania, z zastrzeżeniem w Dziale IV pkt 8 - 
pobierana w dniu zawarcia aneksu 
Uwaga: 
1) W przypadku zmiany umowy kredytu w zakresie warunków cenowych nie pobiera się 
prowizji od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego 
wielocelowego MSP. 
2) Prowizji za zmianę harmonogramu spłaty kredytu nie pobiera się  od limitu kredytowego 
wielocelowego MSP oraz od kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego 
wielocelowego MSP. 
3) Nie pobiera się prowizji za aneks do umowy kredytu walutowego umożliwiającego spłatę 
kredytu w walucie kredytu.  
4) Nie pobiera się dodatkowo prowizji za aneks w przypadku przedterminowej spłaty kredytu 
lub pożyczki skutkującej zmianą harmonogramu. 

od 500,00 (dla kredytów opartych na 
metodzie oceny scoringowej) 
od 1500, 00 (dla kredytów lub pożyczki  
opartych na metodzie oceny ratingowej)   

3. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy, wymagające sporządzenia aneksu do 
umowy, inne, niż określone w pkt 2  (np. zmiana zabezpieczenia kredytu - jednorazowo w dniu 
dokonania zmiany) 

nie mniej niż 300,00 

4. Za powtórne wydanie klientowi dokumentów przysługujących mu formalnie w procesie 
kredytowania (np. dokumenty związane z ustanawianiem i zwalnianiem zabezpieczeń) 

80,00 

5. Inne czynności zgodnie Częścią XI 

 

*dla produktów przejętego banku zgodnie z Działem VI 

 


