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DZIAŁ II. KREDYTY GOSPODARCZE I POŻYCZKI 

 

   

 Tytuł prowizji/opłaty oferowane posiadaczom: 

1) standardowej oferty 

pakietowej, 

2) pakietów w administrowaniu: BIZNES 

KOMFORT, BIZNES WALUTA i BIZNES 

SUKCES, PKO Konta Firmowego,  

PKO Rachunku dla Biznesu  otwartych   

do 31 października 2020 roku 

oferowane posiadaczom: 

PKO Rachunku dla Przedsiębiorstw 

udzielone posiadaczom rachunków typu 

PARTNER, rachunków bieżących,  

i pakietów opartych na rachunku bieżącym 

wycofanych z oferty 

(w administrowaniu) 

 1  2 3 4 5 

    w złotych o ile nie wskazano innej waluty w złotych o ile nie wskazano innej waluty w złotych o ile nie wskazano innej waluty 

1.   

Prowizja przygotowawcza za udzielenie lub podwyższenie  

lub przedłużenie: 

1) Kredytu obrotowego MSP, postawionego do dyspozycji 

jako: 

a) Kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER  

b) Kredyt obrotowy odnawialny 

c) Kredyt obrotowy nieodnawialny 

2) Kredytu inwestycyjny MSP 

3) Pożyczki MSP 

4) Pożyczki hipoteczna MSP 

5) - prowizja jest pobierana od kwoty umowy, najpóźniej  

w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy. 

6) Uwaga Prowizji nie pobiera się za udzielenie lub podwyższenie 

limitu wielocelowego. 

Prowizja ustalana indywidualnie Prowizja ustalana indywidualnie x 

2.   Uruchomienie limitu kredytowego wielocelowego MSP, w formie:    

 1)  

kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER - od 

uruchamianej lub podwyższanej lub przedłużonej kwoty kredytu 

w ramach sublimitu 

Prowizja ustalana indywidualnie Prowizja ustalana indywidualnie x 

 2)  
kredytu obrotowego nieodnawialnego - od każdej dyspozycji 

realizacji pokrycia płatności 

Prowizja ustalana indywidualnie Prowizja ustalana indywidualnie x 

CZĘŚĆ IV. PRODUKTY KREDYTOWE I POŻYCZKI 



 3)  
kredytu obrotowego odnawialnego - od każdej dyspozycji 

realizacji pokrycia płatności 

Prowizja ustalana indywidualnie Prowizja ustalana indywidualnie x 

3..   Czynności związane z administrowaniem:    

 1)  limitem kredytowym wielocelowym MSP 50,00 miesięcznie 50,00 miesięcznie  x 

 2)  
kredytami, z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego 

MSP 

0,00 0,00 x 

4.   

Czynności związane z wykorzystaniem kredytu w rachunku 

bieżącym BIZNES PARTNER udzielonego w ramach Kredytu 

obrotowego MSP 

według stawek od wypłat lub przelewu  x 

5.   Od niewykorzystanej kwoty kredytu MSP lub pożyczki:    

 1)  

postawionego do dyspozycji jako: 

a) kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER  

b) kredyt obrotowy odnawialny 

- miesięcznie od średniego salda niewykorzystanego kredytu 

od 0,2% od 0,2% x 

 2)  

a) postawionego do dyspozycji jako kredyt obrotowy 
nieodnawialny, 

b) inwestycyjnego MSP,  
c) Pożyczki MSP,  
d) Pożyczki hipotecznej MSP lub jej transzy 

od 0,006 % dziennie od 0,006 % dziennie 0,006% dziennie 

6.   

Za przedterminową spłatę kredytu i pożyczki lub  jej części - od 

kwoty podlegającej wcześniejszej spłacie (prowizja 

rekompensacyjna). 

2,0% od 2,0% 2,0% 

7.   

Czynności związane z przeprowadzeniem kontroli:  

1) nieruchomości mającej stanowić lub stanowiącej przedmiot 

kredytowania  

2) na terenie budowy - przed wypłatą transzy kredytu/pożyczki, 

3) po zakończeniu realizacji inwestycji 

4) nieruchomości mającej stanowić bądź stanowiącej przedmiot 

zabezpieczenia kredytu/pożyczki o ile nie jest przedmiotem 

kredytowania, 

Uwaga: 

Opłata dotyczy umów zawartych od dnia 4 sierpnia 2018 r. 

250,00 300,00 250,00 

8.   Opłata za zabezpieczenie maksymalnej wartości wskaźnika 

referencyjnego dla kredytu w rachunku bieżącym BIZNES 

PARTNER 

Opłata ustalana indywidualnie Opłata ustalana indywidualnie Opłata ustalana indywidualnie 

 
 

 
 


