Załącznik nr 4

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe
wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych
(Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe
oferowane przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
(„Taryfa”)
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Wszystkie opłaty i prowizje określone w Taryfie wyrażone są w PLN, chyba ze postanowienia szczególne stanowią inaczej.
Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia realizacji transakcji
lub wymagalności roszczenia.
Bank informuje Kredytobiorcę o zmianach Taryfy na zasadach określonych w odpowiednim Regulaminie.
Opłaty i prowizje pobrane przez Bank nie podlegają zwrotowi.
Opłaty i prowizje określone w Taryfie pobierane są w dniu złożenia zlecenia lub wykonania operacji, chyba że z postanowień
Taryfy, odpowiedniego Regulaminu lub umowy wynika inaczej.
Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia wszelkich rachunków Klienta prowadzonych przez Bank wszelkimi opłatami i
prowizjami z tytułu umów zawartych z Bankiem w przypadku, gdy na rachunku rozliczeniowym wskazanym w umowie zawartej
z Bankiem do pobrania opłat i prowizji w dniu naliczenia prowizji lub opłaty nie będzie wystarczających środków.
ROZDZIAŁ 1. Podstawowe prowizje i opłaty związane z produktami kredytowymi dla Klientów Biznesowych1
Przedsiębiorców
Produkt / Opłata

LP
1.

1.

2.

3.
4.

Podmioty prowadzące uproszczoną księgowość

Kredyt w rachunku bieżącym/ kredyt odnawialny (nie dotyczy Stock Credit )
Za udzielenie kredytu, odnowienie kredytu lub
podwyższenie kwoty kredytu zabezpieczonego, gdy
podwyższenie kwoty kredytu następuje w trakcie
bieżącego okresu udostępnienia kredytu
Za udzielenie kredytu, odnowienie kredytu lub
podwyższenie kwoty kredytu niezabezpieczonego, gdy
podwyższenie kwoty kredytu następuje w trakcie
bieżącego okresu udostępnienia kredytu
Za obniżenie na wniosek Klienta kwoty udzielonego
kredytu - gdy obniżenie kwoty kredytu następuje w trakcie
bieżącego okresu udostępnienia kredytu
Za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu
4

min. 2%
kwoty kredytu/ kwoty odnowienia/ podwyższenia

min. 3%
kwoty kredytu/ kwoty odnowienia/ podwyższenia
min. 2% kwoty obniżenia min. 150 zł
min. 2,4% w stosunku rocznym

5.

Prowizja z tytułu przedterminowej spłaty

6.

Prolongata techniczna

7.

Od zaangażowania

2.

Kredyt inwestycyjny

1.

Za wystawienie promesy kredytowej

min. 0,5% kwoty kredytu, min. 500 zł

2.

4.

Za wystawienie promesy warunkowej
Za udzielenie kredytu lub podwyższenie kwoty kredytu, w
tym:
2,3
Prowizja z tytułu przedterminowej spłaty

min. 300 zł
min. 2%
kwoty kredytu / kwoty podwyższenia
min. 1,5% spłacanej kwoty

5.

Za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu/transzy

min. 3% w stosunku rocznym

6.

Za prolongatę terminu spłaty
Za administrację (dotyczy kredytów udostępnianych w
transzach)

3.

7.
8.
3.
1.
2.
4.
1.

1 % kwoty udzielonego kredytu, min 150 zł
0,33% min. 200 zł
0,2% kwoty wykorzystanego kredytu
według stanu na koniec roku kalendarzowego

2% prolongowanej kwoty, min. 200 zł
min. 0,1%, min. 200 zł

0,2% kwoty wykorzystanego kredytu
Od zaangażowania
według stanu na koniec roku kalendarzowego
Kredyt samochodowy – oferta Kredyt Elastyczny na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, oferta
Kredyt „One Day Visit”
od 3% do 15%
Udzielenie kredytu
kwoty kredytu / kwoty podwyższenia
Prowizja z tytułu przedterminowej spłaty
2% spłacanej kwoty kapitału, nie mniej niż 50 zł
Kredyt samochodowy - na zakup u autoryzowanego dealera samochodowego,
Kredyt samochodowy - z karencją na zakup u autoryzowanego dealera samochodowego
od 1% do 15%
Udzielenie kredytu
kwoty kredytu / kwoty podwyższenia
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2.

Prowizja z tytułu przedterminowej spłaty

5.

Kredyt nieodnawialny

1.

Za udzielenie kredytu niezabezpieczonego

2.

Za udzielenie kredytu zabezpieczonego

3.

Prowizja z tytułu przedterminowej spłaty

4.

Za prolongatę terminu spłaty

5.

Od zaangażowania

2% spłacanej kwoty kapitału, nie mniej niż 50 zł
od 3%
od 2%

4

od 2,5% spłacanej kwoty
2% prolongowanej kwoty, min. 200 zł
0,2% kwoty wykorzystanego kredytu
według stanu na koniec roku kalendarzowego

1

za czynności niewymienione w niniejszym rozdziale prowizje i opłaty pobierane są w wysokościach określonych w rozdziale 5
nie dotyczy umów kredytowych zawartych przez Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bank Polska SA (obecna nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A.).
nie dotyczy kredytów na projekty z dotacjami, gdy spłata kredytu/części kredytu następuje z dofinansowania ze środków funduszy unijnych
4
nie dotyczy kredytu obrotowego gdy spłata następuje ze zwrotu podatku VAT
2
3

ROZDZIAŁ 2. Podstawowe prowizje i opłaty związane z produktami kredytowymi dla Rolników
LP

Produkt / Opłata

1

Rolnik

1.

Kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych (FORMUŁA AGRO)

1.

Za udzielenie kredytu lub podwyższenie kwoty kredytu

2.

Za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu

3.

Od zaangażowania:

4.

Za zmianę, na wniosek Klienta, warunków umowy
kredytu:

min. 3%, min. 500 zł
2,5% w stosunku rocznym
0 zł

min. 1% prolongowanej kwoty kredytu
1) prolongatę terminu spłaty całości lub części kredytu

– min. 500 zł – za prolongatę do 3 miesięcy

4.2

2) przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu
na kolejny okres

– min. 1000 zł – za prolongatę powyżej 3 miesięcy
min. 3% odnowionej kwoty kredytu,
min. 500 zł

4.3

3) zabezpieczenia kredytu

min. 500 zł

4.4

4) innych warunków umowy

min. 500 zł

2.

Kredyt w rachunku bieżącym na zasadach ogólnych (AGRO EKSPRES)

4.1

1.

Za udzielenie kredytu

2.

Za podwyższenie kwoty kredytu

3.

Za administrację (w zakresie dokonania na wniosek
Klienta zmiany wysokości maksymalnej kwoty limitu
kredytu do wykorzystania w danym okresie)

4.

Od zaangażowania:

5

Za zmianę, na wniosek Klienta, warunków umowy
kredytu:

min. 1,5 %, min. 500 zł
min. 2%
100 zł

0 zł

1) prolongatę terminu spłaty całości lub części kredytu

min. 1% prolongowanej kwoty kredytu
– min. 500 zł – za prolongatę do 3 miesięcy

5.1

– min. 1000 zł – za prolongatę powyżej 3 miesięcy
5.2

2) przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu

min. 2% kwoty kredytu,
min. 300 zł

5.3

3) zabezpieczenia kredytu

min. 500 zł

5.4

4) innych warunków umowy

min. 500 zł
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6
3.

Prowizja z tytułu obsługi kredytu

1% w stosunku rocznym

Kredyt inwestycyjny (w tym Agro Progres, Unia +)

1.

Za udzielenie kredytu lub podwyższenie kwoty kredytu

2.

Za wystawienie promesy kredytowej

3.

Za wystawienie warunkowej promesy kredytowej

4.

Za administrację (dotyczy kredytów udostępnianych w
transzach)

5.

Za gotowość – od niewykorzystanej kwoty kredytu

5.1
5.2

min. 2%, min. 500 zł
min. 0,5%, min. 500 zł
min. 300 zł
min. 0,1%, min. 200 zł

1) od kredytów w złotych

3%
w stosunku rocznym

2) od kredytów w walutach wymienialnych

1,5%
w stosunku rocznym
0 zł

6.

Od zaangażowania:

7.

Za zmianę, na wniosek Klienta, warunków umowy
kredytu dotyczącą:
min. 1% prolongowanej kwoty kredytu

1) prolongaty terminu spłaty całości lub części kredytu

– min. 500 zł – za prolongatę do 3 miesięcy – min. 1000 zł
– za prolongatę powyżej 3 miesięcy

7.1

min. 500 zł

7.2

2) zabezpieczenia kredytu

7.3

3) przewalutowania kredytu

7.4

4) zmiany oprocentowania kredytu ze stałego na
zmienne

7.5

5) innych warunków umowy

8.

Prowizja z tytułu przedterminowej spłaty

8.1

w przypadku kredytu na finansowanie gospodarstw
rolnych oprocentowanego wg stałej stopy procentowej

8.2

w przypadku pozostałych kredytów

4.

min. 0,2%, min. 100 zł

od stanu zadłużenia
min. 500 zł

4,5%

2

min. 1,5%

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
(Rzeczówka)

1.

Za udzielenie kredytu lub podwyższenie kwoty kredytu

2.

Prowizja z tytułu przedterminowej spłaty

3.

Za gotowość – od niewykorzystanej kwoty kredytu

4.

2,5%

min. 2%, min. 500 zł
min. 1,5%

3% w stosunku rocznym

4

Za zmianę, na wniosek Klienta, warunków umowy
kredytu:
1) prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu lub

4.1

3

min. 1% prolongowanej kwoty kredytu
– min. 500 zł – za prolongatę do 3 miesięcy

odsetek

– min. 1000 zł – za prolongatę powyżej 3 miesięcy
4.2

2) zabezpieczenia kredytu

min. 500 zł

4.3

3) innych warunków umowy

min. 500 zł

5.
1.

Pożyczka zabezpieczona hipoteką / Kredyt Agro Lider
Za udzielenie pożyczki/kredytu
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2.

Za wystawienie promesy kredytowej

3.

Za wystawienie warunkowej promesy kredytowej

4.

Od zaangażowania:

5.

min. 300 zł
0 zł

Za zmianę, na wniosek Klienta, warunków umowy
pożyczki/kredytu:
1)

prolongatę terminu spłaty całości, części pożyczki

min. 1% prolongowanej kwoty pożyczki
– min. 500 zł – za prolongatę do 3 miesięcy
– min. 1000 zł – za prolongatę powyżej 3 miesięcy

5.1
5.2

2)

zabezpieczenia pożyczki/kredytu

5.3

3)

za przewalutowanie

5.4

4)

innych warunków umowy

6.

Prowizja z tytułu przedterminowej spłaty

6.

Kredyt preferencyjny

1.

min. 0,5%, min. 500 zł

min. 500 zł
min. 0,2%, min. 100 zł
min. 500 zł
min. 1,5%

Kredyty preferencyjne udzielane są na warunkach

Opłaty i prowizje zgodnie z umową z ARiMR

określonych w umowie z ARiMR

1

za czynności niewymienione w niniejszym rozdziale prowizje i opłaty pobierane są w wysokościach określonych w rozdziale 5, z
wyłączeniem kredytów preferencyjnych
2
nie dotyczy kredytów na projekty z dotacjami, gdy spłata kredytu/części kredytu następuje z dofinansowania ze środków
funduszy unijnych
3
nie dotyczy kredytów obrotowych udzielonych na finansowanie podatku VAT gdzie spłata kredytu następuje z wpływów z
Urzędu Skarbowego.
4
nie dotyczy kredytu Agro Rzeczówka Light
ROZDZIAŁ 3. Gwarancje bankowe (gwarancje własne i gwarancje wystawiane w ramach kontrgwarancji)
1

2

Udostępnienie/ odnowienie/ podwyższenie linii
gwarancji
(za bieżący okres udostępnienia linii odnawialnej lub za
okres ważności linii nieodnawialnej)
Zmiana pozostałych warunków linii gwarancji

1,5% min. 250 zł

300 zł

7,

Opłata manipulacyjna za wysłanie (kurier/SWIFT)
gwarancji/ zmiany
Prowizja od gwarancji
(wystawienie/podwyższenie/przedłużenie) (pobierana
jest co kwartał z góry, od dnia wystawienia do dnia
wygaśnięcia)
Zmiana pozostałych warunków gwarancji (za każdy
aneks do gwarancji, niezależnie od prowizji w pkt.4)
Obsługa roszczenia (opłata nie jest pobierana w
przypadku wypłaty z gwarancji)
Wypłata z gwarancji

8

Potwierdzenie cesji z gwarancji

500 zł

9

Wystawienie gwarancji na standardowym wzorze
Banku
Wystawienie gwarancji na wzorze klienta
zaakceptowanym przez Bank
Przygotowanie projektu gwarancji

100 zł

Wycofanie zlecenia wystawienia gwarancji lub aneksu
do gwarancji
Wystawienie duplikatu gwarancji/zmiany na zlecenie
Klienta
Zlecenie poza systemem Biznes Pl@net

200 zł

Od zaangażowania z tytułu wystawionej gwarancji
według stanu na koniec roku kalendarzowego, płatna w
dniu 15 stycznia następnego roku kalendarzowego, nie

0,2%

3
4

5
6

10
11
12
13
14
15
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później jednak niż w dniu wygaśnięcia gwarancji

ROZDZIAŁ 4. Gwarancje otrzymane (obce)
1.

Awizowanie gwarancji otrzymanej/ zmiany

300 zł

2.

Obsługa roszczenia gwarancji otrzymanej

500 zł

3.

Awizacja zmiany

250 zł

4.

Potwierdzenie autentyczności gwarancji otrzymanej

250 zł

5.

Opiniowanie przez Bank tekstu gwarancji

300 zł

6.

Obsługa innej komunikacji związanej z gwarancją

300 zł

ROZDZIAŁ 5. Pozostałe prowizje i opłaty związane z produktami kredytowymi

1.
1.
2.
3.
4.
2.
1.

2.

3.

4.

Podmioty prowadzące
uproszczoną księgowość i
rolnicy
Zmiana Warunków Kredytowania (nie dotyczy Stock Credit)
Zmiana
prawnych
form
zabezpieczenia
500 zł
kredytu/pożyczki na wniosek Klienta
n/d
Zmiana waluty kredytu/pożyczki (przewalutowanie)
Zmiana harmonogramu spłat nie związana ze zmianą
okresu kredytowania
Zmiany inne niż wymienione w punktach 1-3 oraz
inne czynności i usługi związane z obsługą produktów
kredytowych nie określone w niniejszym dokumencie
Inne Czynności związane z Obsługą Produktów Kredytowych
Wydanie promesy zwolnienia zabezpieczeń pod
warunkiem spłaty kredytu
Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczeń, opinii
oraz innych pism związanych z obsługą produktów
kredytowych, w tym w szczególności o przebiegu
obsługi kredytu, stanie zadłużenia, kwocie do
całkowitej spłaty zadłużenia, braku zadłużenia,
spłacie
zadłużenia
(nie
dotyczy
kredytów
samochodowych)
a) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy wstecz od
daty złożenia wniosku

min. 100 zł
500 zł

250 zł

b) za okres dłuższy niż 12 miesięcy wstecz od daty
złożenia wniosku
Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczeń, opinii
oraz innych pism związanych z obsługą produktów
kredytowych, w tym w szczególności o przebiegu
obsługi kredytu, stanie zadłużenia, kwocie do
całkowitej spłaty zadłużenia, braku zadłużenia,
spłacie
zadłużenia
(dotyczy
kredytów
samochodowych)
Opłata za ustanowienie zabezpieczeń kredytów samochodowych w formie:
a) zastawu rejestrowego
b)
przewłaszczenia
(nie
samochodowego na zakup
dealera samochodowego )

Podmioty prowadzące
pełną księgowość

150 zł

1

300 zł

1

150 zł

1

245 zł + (17,00 x liczba Kredytobiorców)
dotyczy
Kredytu
u autoryzowanego
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Opłata za sporządzenie i wysłanie do Kredytobiorcy
wezwania w przypadku niedostarczenia w terminie
wskazanym w umowie kredytu przez Kredytobiorcę
do
Banku
określonych
w
umowie
40 zł
kredytu dokumentów świadczących o wywiązaniu się
przez Kredytobiorcę z warunku umownego lub o
ustanowieniu zabezpieczeń
(dotyczy kredytów samochodowych)
Czynności dotyczące przedmiotu kredytowania (pojazdu) dla kredytów samochodowych:
Zmiana przedmiotu kredytowania; wymiana silnika,
nadwozia w kredytowanym pojeździe; dopisanie lub
wykreślenie współwłaściciela pojazdu
Rozpatrzenie wniosku Klienta o wydanie zgody na
inne zmiany w przedmiocie kredytowania (np.
wymianę zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
wyjazd poza granice RP, ingerencję w wygląd i
funkcjonalność pojazdu)
Opłata miesięczna z tytułu obsługi rachunku
kredytowego dla kredytu samochodowego:
a)oferta Standard na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej,
b)oferta Kredyt Elastyczny na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej oraz oferta Kredyt
Elastyczny na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej dla Sieci Zewnętrznych,
c) oferta Kredyt „One Day Visit”.
Restrukturyzacja zadłużenia:
a) zawarcie umowy ugody
b) przystąpienie do długu/ przejęcie długu, w tym
wykreślenie/zmiana współkredytobiorcy
Opłata za niewykonanie przez Kredytobiorcę
obowiązku dostarczenia dokumentów potrzebnych do
oceny
sytuacji
finansowej
i
gospodarczej
Kredytobiorcy w terminie wynikającym z Regulaminu,
Umowy lub żądania Banku - płatna co miesiąc do
momentu wykonania zobowiązania
(nie dotyczy kredytów samochodowych)
Opłata za wysłanie monitu informującego o
niewykonaniu przez Kredytobiorcę obowiązku
dostarczenia
dokumentów
potwierdzających
ustanowienie zabezpieczenia kredytu, uzupełnienie
zabezpieczenia
kredytu
lub
dokumentów
zachowujących
skuteczność
(ważność)
zabezpieczenia kredytu w terminie wynikającym z
Regulaminu, Umowy lub żądania Banku (nie dotyczy
kredytów samochodowych)
Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, ustanowienia
zabezpieczenia w postaci hipoteki (od każdego
złożonego do sądu wniosku)
Opłata za sporządzenie odpisu umowy kredytu,
poszukiwanie
w archiwum i wydanie kopii dokumentów i umów
zawartych
w BNP Paribas Bank Polska S.A.
Opłata za wizytę u Klienta (pobierana w ciągu 14 dni
od daty wizyty)

1% kwoty; min. 50 zł

30 zł

3,50 zł

2% od kwoty zadłużenia
podlegającego
restrukturyzacji; min. 250 zł

min. 1,5% min. 200 zł

min. 200 zł

min. 100 zł

100 zł

100 zł

min. 200 zł

min. 100 zł

min. 150 zł

Uwaga 1: Nie dotyczy kredytów preferencyjnych
14.

Opłata za weryfikację polisy do zabezpieczenia
kredytu

200 zł

15

Opinia o rachunkach i kredytach Stock Credit

200 zł
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16.

17.

1

Opłata za wysłanie pisemnego monitu z tytułu
nieterminowej spłaty kredytu/pożyczki, zaległych
opłat stosowana wobec Klienta i innych będących
stroną umowy w przypadku powstania zadłużeń
wymagalnych, nieprzestrzegania innych warunków
umowy bądź warunkowego wypowiedzenia umowy.
Opłata
cykliczna
za
niewykonanie
przez
Kredytobiorcę obowiązku dostarczenia dokumentów
potwierdzających
ustanowienie
zabezpieczenia
kredytu, uzupełnienia zabezpieczenia kredytu lub
dokumentów zachowujących skuteczność (ważność)
zabezpieczenia kredytu w terminie wynikającym z
umowy kredytu samochodowego.
(dotyczy kredytu samochodowego w ofercie One Day
Visit).

100 zł

100 zł

pobierana od każdego przygotowanego dokumentu

ROZDZIAŁ 6. PROWIZJE I OPŁATY ZWIĄZANE Z WYDANIEM I OBSŁUGĄ KART KREDYTOWYCH I OBCIĄŻENIOWYCH
Obciążeniowe
LP

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
7.3

8.

9.

10.

11.

Opłata

Opłata za wydanie karty
Opłata roczna za
użytkowanie karty w
pierwszym roku
Opłata roczna za
użytkowanie karty w
kolejnych latach
Opłata miesięczna z
prowadzenie Rachunku
Karty
Transakcje bezgotówkowe
Ponowne generowanie
kodu PIN przez Bank
Opłata za dostarczenie
kodu PIN
SMS
przesyłką pocztową
przesyłką kurierską na
adres wskazany przez
Klienta
Opłata za przygotowanie
karty (opłata pobierana w
przypadku nieodebrania
karty lub odstąpienia od
umowy)
Wypłaty gotówki we
wszystkich bankomatach
w kraju i za granicą oraz
wypłaty zrealizowane w
bankomatach, urzędach
pocztowych lub
instytucjach finansowych
Wypłata gotówki z
bankomatów Grupy BNP
Paribas S.A. (za granicą)
Przekroczenie limitu
globalnego (opłata
pobierana jest w terminie
rozliczenia transakcji)

Mastercard
Standard /
Executive
Silver
150 zł
300 zł

Kredytowe
Visa

Mastercard

Standard

Gold

Business Standard

150 zł

250 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

150 zł

300 zł

150 zł

250 zł

0 zł

n/d

n/d

10 zł

1,50% kwoty

1,50% kwoty

0 zł

10 zł

10 zł

10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

20 zł

20 zł
wg. kosztów
rzeczywistych,
min. 50 zł

10 zł

wg. kosztów rzeczywistych,
min. 50 zł

150 zł

300 zł

150 zł

wg. kosztów rzeczywistych, min.
50 zł

250 zł

0 zł

3% kwoty; min. 10 zł

3% kwoty; min. 10 zł

3% kwoty; min. 10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

n/d

powyżej 5%
100 zł
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12.

Opłata za brak środków
na pokrycie spłaty karty
(opłata pobierana jest w
terminie rozliczenia
transakcji)

n/d

100 zł

13.

Zmiana limitu karty

n/d

n/d

14.

Awaryjna wypłata gotówki
za granicą

n/d

15.

Wydanie karty zastępczej
za granicą

n/d

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

24.

Opłata za wyciąg
papierowy
Duplikat wyciągu

25.

Serwis SMS

23.

26.

27.
1
2

Wizyta w saloniku
lotniskowym LoungeKey
(stawka za pojedynczą
1
wizytę jednej osoby)
Prowizja za
przewalutowanie
transakcji

n/d

n/d

10 zł

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

100 zł

0 zł

0 zł

10 zł

30 zł

30 zł

30 zł

n/d

n/d

25 zł

n/d

n/d

2,5% od kwoty rozłożenia na raty
min 10 zł

n/d

n/d

5 zł

wg kosztów rzeczywistych,
min. 50 zł

wg kosztów
rzeczywistych,
min. 50 zł

wg kosztów rzeczywistych,
min. 50 zł

25 zł

25 zł

10 zł

10 zł

10 zł

20 zł
10 zł
(od każdej karty uczestniczącej w
serwisie)
n/d

Opłata za nieterminową
spłatę Minimalnej Kwoty
do Zapłaty
Wydanie karty w miejsce
zastrzeżonej
Dostarczenie rachunku
potwierdzającego
realizację transakcji kartą
Przelew środków z
rachunku karty
Rozłożenie spłaty
zadłużenia w ramach
planu ratalnego
Sprawdzenie salda w
bankomacie
Dostarczenie karty przez
Kuriera

100 zł

n/d

równowarto
ść kwoty
100 USD
równowarto
ść kwoty
180 USD

n/d

100

n/d

n/d

n/d

4% wartości transakcji

2

4% wartości transakcji

Opłata będzie pobierana w momencie udostępnienia usługi
Prowizja zawarta jest w kwocie transakcji w PLN podanej na wyciągu, i nie jest ewidencjonowana jako oddzielna pozycja
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Załącznik nr 1 do „Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych
(Mikroprzedsiębiorstw) – produkty oferowane przez BNP Paribas Bank Polska S.A.– część kredytowa
Kredyt w rachunku bieżącym dla Sprzedawców

1.

Opłata w PLN

Udzielenie kredytu, odnowienie kredytu lub podwyższenie kwoty
kredytu

min. 1,0%
kwoty kredytu / kwoty odnowienia / kwoty
podwyższenia

Prowizja pobierana kwartalnie od kwoty kredytu, gdy iloraz wyliczony
według formuły: (średni miesięczny obrót kredytowy w okresie 12
miesięcy poprzedzających naliczenie prowizji + średni miesięczny
obrót kredytowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających naliczenie
1
prowizji) / kwota kredytu, wynosi :

2.

3.

120% i więcej

Nie pobiera się

od 80% do 119%

0,5% kwoty

od 60% do 79%

1,0% kwoty

od 40% do 59%

2,0% kwoty

od 25% do 39%

2,5% kwoty

24% i poniżej

3,0% kwoty

Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu

Bez opłaty

Kredyt odnawialny (obrotowy) Stock Credit, z wyłączeniem stoku dla
komisów

Opłata w PLN

Prowizja z tytułu udzielenia, odnowienia lub podwyższenia Limitu
kredytu

Do negocjacji

Prowizja od niewykorzystanej kwoty Limitu kredytu

Do negocjacji

3.

Opłata z tytułu uruchomienia transzy kredytu dotyczącej finansowania
zakupu pojedynczego pojazdu

Do negocjacji

4.

Opłata z tytułu zmiany kwot dostępnych sublimitów w ramach Limitu
kredytu

Do negocjacji

Ustanowienie lub zmiana prawnych form zabezpieczenia kredytu

0,00

Opłata za inne czynności nieokreślone powyżej

Do negocjacji

Opłata za reemisję direct debit

200 zł

8.

Opłata za brak pojazdu w uzgodnionej z Bankiem lokalizacji (za każdą
lokalizację nie zgłoszoną do Banku)

1 000 zł

9.

Opłata za jednorazowe wydłużenie okresu finansowania transzy
kredytu na finansowanie pojazdu

100 zł

1.
2.

5.
6.
7.

10. Opłata za niedostarczenie w terminie polisy ubezpieczeniowej z
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naniesioną cesją na rzecz Banku
Opłata za niedostarczenie w terminie potwierdzenia opłacenia składki
11. polis ubezpieczeniowych objętych cesją na rzecz Banku

200 zł (za każdą składkę)

Kredyt samochodowy – oferta dla Partnerów Banku na potrzeby
prowadzonej działalności gospodarczej

Opłata w PLN

Udzielenie kredytu lub podwyższenie kwoty kredytu

min. 1,50% kwoty kredytu / kwoty
podwyższenia

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu

0,00

1.
2.

2

Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy w PLN - warunki dla
Dealerów korzystających z kredytu odnawialnego (obrotowego) Stock
Financing

Otwarcie i prowadzenie rachunku w PLN (miesięcznie)

Opłata w PLN

0,00

1.
Abonament BiznesPl@net – wersja podstawowa (opłata miesięczna)
2.
3
Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy w PLN (warunki dla
Partnerów)
1.
2.

0,00
Opłata w PLN

Otwarcie i prowadzenie rachunku w PLN (miesięcznie)

0,00

Przelew złotówkowy krajowy z rachunku w PLN na rachunek w innym
Banku, wykonany w oddziale Banku

0,00

1

Prowizję pobiera się w przypadku umów kredytowych zawartych do dnia 10 lutego 2008 r.
Wskazane prowizje i opłaty dotyczą rachunków bankowych otwartych do dnia 2 sierpnia 2009 r. Od 3 sierpnia 2009 r. rachunki są otwierane wyłącznie w ramach pakietów (I OFERTA
PAKIETOW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I SAMORZĄDOWYCH ORAZ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW)
3
Wskazane prowizje i opłaty dotyczą rachunków bankowych otwartych do dnia 2 sierpnia 2009 r. Od 3 sierpnia 2009 r. rachunki są otwierane wyłącznie w ramach pakietów (OFERTA
PAKIETOW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW, ORGANIZACJI SPOLECZNYCH I SAMORZĄDOWYCH ORAZ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW).
2
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