Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe
wykonywane na rzecz Klientów z Segmentu
Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) –
produkty kredytowe w obsłudze, wycofane z
oferty BNP Paribas Bank Polska S.A.
(„Taryfa”)
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Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych:
1. Wszystkie opłaty i prowizje określone w Taryfie wyrażone są w PLN, chyba że
postanowienia szczególne stanowią inaczej.
2. Bank informuje Kredytobiorcę o zmianach Taryfy na zasadach określonych w
odpowiednim Regulaminie.
3. Opłaty i prowizje pobrane przez Bank nie podlegają zwrotowi.
4. 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.
5. 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
6. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski z dnia realizacji transakcji lub wymagalności roszczenia.
7. Za czynności niewymienione w rozdziałach 1-6 Taryfy, prowizje i opłaty pobierane są
w wysokościach określonych w rozdziale 7.
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ROZDZIAŁ 1. Podstawowe prowizje i opłaty związane z produktami kredytowymi dla Klientów BiznesowychPrzedsiębiorców (ex BGŻ*)
LP

Produkt / Opłata

Stawka

1.

Pożyczki, kredyty inwestycyjne: BGŻ Unia, Agro Unia, na realizację projektu współfinansowanego z Funduszy Strukturalnych,
współfinansowane ze środków EBOR w ramach Programu PolSEFF,
Za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu:
3%

1) od kredytów w złotych

w stosunku rocznym

1.

1,5%

2) od kredytów w walutach wymienialnych

w stosunku rocznym

Uwaga: nie dotyczy pożyczek
Od
2.

kwoty

wykorzystanego

kredytu/pożyczki

na

koniec

każdego

roku

kalendarzowego – płatna w dniu 15 stycznia każdego roku, a w przypadku, gdy

0,05%

termin spłaty przypada przed tym dniem – nie później niż w dniu całkowitej spłaty

według stanu zadłużenia na koniec roku kalendarzowego

kwoty

wykorzystanego

kredytu/pożyczki

kredytu/pożyczki
3.

4.

Za zmianę, na wniosek Klienta, warunków umowy kredytu/pożyczki dotyczącą
prolongaty terminu spłaty całości, części kredytu/pożyczki

min.

1%

prolongowanej

kwoty

kredytu/pożyczki

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

Rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu/ pożyczki
(kapitału)

min. 1,5%

ROZDZIAŁ 2. Podstawowe prowizje i opłaty związane z produktami kredytowymi dla Rolników (ex BGŻ*)
LP

Produkt / Opłata

Stawka

1.

Pożyczki, kredyt inwestycyjny Agro Inwestycja, kredyt inwestycyjny Agro Unia, Kredyty preferencyjne inwestycyjne z dopłatami
ARiMR oraz CSK udzielone do dnia 31 grudnia 2014r., kredyty ze środków EFRWP, kredyty termomodernizacyjne, kredyt
inwestycyjny na realizację projektu współfinansowanego z Funduszy Strukturalnych, współfinansowane ze środków EBOR w
ramach Programu PolSEFF,
Za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu:
3%

1)

od kredytów w złotych

2)

od kredytów w walutach wymienialnych

w stosunku rocznym

1.

1,5%
w stosunku rocznym

Uwaga: nie dotyczy Pożyczek
Za zmianę, na wniosek Klienta, warunków umowy kredytu/pożyczki dotyczącą
2.
prolongaty terminu spłaty całości, części kredytu/pożyczki

min.

1%

prolongowanej

kwoty

pożyczki

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

Rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu/pożyczki
(kapitału)

min. 1,5%

Uwaga: nie dotyczy kredytu preferencyjnego
3.

Za obsługę kredytu preferencyjnego

min. 1% w stosunku rocznym

Uwaga: Prowizja płatna jest kwartalnie w 15 dniu miesiąca rozpoczynającego
kwartał,

według

stanu

zadłużenia

na

3

dzień

każdego

miesiąca

rozpoczynającego kwartał

ROZDZIAŁ 3. Podstawowe prowizje i opłaty związane z produktami kredytowymi dla Klientów BiznesowychPrzedsiębiorców (ex BNPP**)
LP

Produkt / Opłata

1.

Pożyczka hipoteczna

1.

Prowizja z tytułu przedterminowej spłaty

Stawka

min. 2,5%
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2.

Umowa o finansowanie

1.

Prowizja z tyt. obsługi umowy o finansowanie – płatna
za okresy miesięczne (okresem rozliczeniowym jest
miesiąc kalendarzowy), naliczana od kwoty przyznanego
limitu; w przypadku umów trwających krócej niż dany
okres
rozliczeniowy
prowizja
naliczana
jest
proporcjonalnie do czasu trwającego zobowiązania

0%
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ROZDZIAŁ 4. Podstawowe prowizje i opłaty związane z Kredytem inwestycyjnym dla Wspólnot
Mieszkaniowych (podmiot o numerze KRS 14540***) 1

Lp.

Rodzaj czynności

OPIS

2

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu – od kwoty podwyższenia

od 2%

3

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu2

4

Opłata za inspekcję terenową3

2% min 500 PLN jeśli spłata nastąpi do 3 lat od dnia wypłaty
kredytu
1% jeśli spłata nastąpi w okresie dłuższym niż 3 lata od dnia
wypłaty kredyty
150 PLN

1Taryfa prowizji opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe w obsłudze, wycofane
z oferty BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwana dalej Taryfą) zastępująca Tabelę Oprocentowania, Opłat i Prowizji Kredytu Inwestycyjnego dla Wspólnot Mieszkaniowych w BNP
Paribas Bank Polska S.A. określa wysokość opłat i prowizji pobieranych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. za czynności związane z przyznaniem i obsługą kredytu inwestycyjnego
dla Wspólnot Mieszkaniowych.
2Prowizja dotyczy spłaty części lub całości kwoty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony w harmonogramie spłat, prowizja liczona jest od wysokości kwoty kapitału wcześniej
spłacanej wskazanej we wniosku o wcześniejszą spłatę. Prowizja zawiera opłaty związane z przygotowaniem aneksu.
3Dotyczy inspekcji etapów wykonania inwestycji przed każdą wypłatą transzy kredytu. Decyzja o konieczności dokonania inspekcji podejmowana jest indywidualnie dla każdego
Kredytobiorcy. Opłata pobierana jest w terminie 14 dni od daty wykonania inspekcji.
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ROZDZIAŁ 5. Podstawowe prowizje i opłaty oraz oprocentowanie dla kredytów udzielanych przez
podmiot o numerze KRS 14540 (****) 1

Lp.

RODZAJ OPŁATY / PROWIZJI, OPROCENTOWANIE

1.

PRODUKTY KREDYTOWE NIEZABEZPIECZONE:

1.1

OPŁATY
I
PROWIZJE
NIEZABEZPIECZONYCH

WSPÓLNE

DLA

WYSOKOŚĆ

KREDYTÓW

Prowizja za przyznanie / podwyższenie/obniżenie Limitu /
Kredytu
1.1.1

Uwagi:
Prowizja
naliczana
jest
jednorazowo
przyznanego/podwyższanego/obniżanego limitu.

od 2,50%
od

kwoty

Prowizja za odnowienie Limitu

1.1.2

Uwagi:

2,50%

Prowizja naliczana jest jednorazowo od kwoty odnawianego limitu.

Prowizja za wcześniejszą spłatę Kredytu
1.1.3

Uwagi:
Prowizja dotyczy spłaty części lub całości kwoty Kredytu w terminie wcześniejszym
niż określony w harmonogramie spłat, prowizja liczona jest od wysokości kwoty
kapitału wcześniej spłacanej wskazanej we wniosku o wcześniejszą spłatę. Prowizja
nie jest pobierana w przypadku kredytów restrukturyzowanych i kredytu w rachunku
bieżącym.

3,00% min. PLN 500

Opłata za brak deklarowanych miesięcznych wpływów
1.1.4

1.2

Uwagi:
Opłata dotyczy kredytów w rachunku bieżącym, naliczana jest miesięcznie jeżeli na
rachunkach Kredytobiorcy w Banku nie odnotowano wpływu kwoty deklarowanych
miesięcznych wpływów za miesiąc poprzedni.

PLN 250,00

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
Prowizja za udostępnienie środków Kredytobiorcy

1.2.1

Uwagi:
Prowizja naliczana jest miesięcznie od wysokości kwoty udzielonego Kredytu i
pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca za miesiąc bieżący.

0,11%

0,25%

Opłata za Ubezpieczenie „Bezpieczna Spłata” 4/5
1.2.2

W
przypadku
skorzystania
z
oferty
Uwagi:
„Bezpieczna Spłata” Marża
Opłata naliczana jest miesięcznie od dziennego salda zadłużenia i pobierana każdego Ubezpieczenie
ostatniego roboczego dnia miesiąca tytułem ochrony udzielonej w danym miesiącu. zostanie obniżona o 1,00%

1.3

KREDYT NIEODNAWIALNY O USTALONYM HARMONOGRAMIE SPŁAT
Opłata za Ubezpieczenie „Bezpieczny Biznes 24” 4

1.3.1

Uwagi:
Stawka miesięczna Opłaty naliczanej od kwoty Kredytu lub salda zadłużenia Kredytu
zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na życie
„Bezpieczny Biznes 24” oraz „Kredyt z Ochroną 24”. Opłata pobierana na koniec
miesiąca wg stanu zadłużenia łącznie na ostatni dzień miesiąca.
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Składka ubezpieczeniowa Ubezpieczenie „Bezpieczny Biznes 24” 4/5

1.3.2

1.4

Uwagi:
Stawka miesięczna naliczana od kwoty Kredytu lub salda zadłużenia Kredytu zgodnie
z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia na
życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych. Składka naliczana jest w oparciu o
Saldo zadłużenia na ostatni dzień Cyklu rozliczeniowego.

0,15%

KARTY KREDYTOWE
Od dnia 09 listopada 2019 r. karty wydawane w miejsce zastrzeżonych i wznawiane będą na karty w systemie Mastercard
z zachowaniem dotychczasowych opłat i prowizji.

Karta Kredytowa
dla Biznesu

Rodzaj Karty

VISA
BUSINESS
Profit

VISA
BUSINESS
Comfort

Opłata za wydanie karty i za każdy kolejny rok korzystania z Karty

Uwagi:
1.4.1

Opłata wynosi 0 PLN w przypadku, gdy w ciągu roku rozliczeniowego
poprzedzającego naliczenie opłaty rocznej wykonane zostaną transakcje
bezgotówkowe obciążające rachunek karty o wartości 24 000 PLN.
Wolumeny transakcji liczone są oddzielnie dla karty głównej i
dodatkowej.

n/d

PLN 49,00

1.4.2

Opłata za wydanie karty

PLN 0,00

n/d

1.4.3

Opłata roczna w pierwszym i każdym kolejnym roku korzystania z Karty

PLN 0,00

n/d

1.4.4

Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku Karty

PLN 10,00

n/d

1.4.5

Opłata za zmianę Limitu Karty

PLN 10,00

PLN 10,00

1.4.6

Opłata za wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej

PLN 10,00

PLN 10,00

1.4.8

Opłata za opóźnioną spłatę minimalnej kwoty

PLN 100,00

1.4.9

Opłata za przekroczenie Limitu kredytowego

PLN 100,00

Prowizja za wypłatę gotówki

Uwagi:
1.4.10

Prowizja za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za
granicą z wyłączeniem bankomatów Grupy BNP Paribas (za granicą)
oraz prowizja za transakcje zrealizowane w bankach, urzędach
pocztowych lub instytucjach finansowych.

1.4.12.

Wypłata gotówki z bankomatów Grupy BNP Paribas S.A. (za granicą)

1.4.11

Opłata za przelew z Rachunku karty

1.4.12

Opłata za wystawione przez Bank dokumenty: dodatkowy Wyciąg,
dowód dokonania Transakcji

PLN 10,00

3,00% min. PLN 10,00

0 zł
PLN 10,00

PLN 25,00
PLN 20,00

5,00% kwoty zadłużenia na dzień zakończenia Cyklu
kredytowego, min. PLN 100,00

1.4.13

Minimalna kwota do spłaty

1.4.14

Termin płatności

1.4.15

Oprocentowanie dla Transakcji bezgotówkowych (w skali roku)

8,00%

1.4.16

Oprocentowanie dla Transakcji gotówkowych (w skali roku)

8,00%

1.4.17

Oprocentowanie dla przelewów (w skali roku)

8,00%

25 dni od końca Cyklu kredytowego

Prowizja za przewalutowanie
1.4.18

Uwagi:

4% wartości transakcji

Prowizja za transakcje wykonywane za pomocą Kart zrealizowane w
innej walucie niż PLN.
1.4.19

Pakiet ubezpieczeniowy „Karta bez ryzyka – moja firma” – opłata
miesięczna za kartę
Oplata za ubezpieczenie „Mała firma”

1.4.20

PLN 0,00

PLN 5,99

4

0,25%

Uwagi:
Opłata pobierana od salda zadłużenia na koniec Cyklu kredytowego.
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1.4.21

Opłata za dostarczenie Karty kurierem

1.4.22

Opłata za Serwis SMS

1.4.23

Opłata za Wyciąg papierowy

1.4.24

Opłata za dostarczenie numeru PIN

1.4.25

Ponowne wygenerowanie numeru PIN przez Bank

PLN 10

1.4.26

Opłata za kopię potwierdzenia transakcji

PLN 30

1.4.27

Opłata za sprawdzenie salda w bankomacie

PLN 5

1.4.28

Opłata za rozłożenie spłaty zadłużenia w ramach planu ratalnego

1.4.29

Oprocentowanie planu ratalnego

wg kosztów rzeczywistych, min. PLN 50
PLN 10
(od każdej karty korzystającej z serwisu SMS)
PLN 10
SMS: PLN 0
Poczta: PLN 10
Kurier: wg kosztów rzeczywistych, min. PLN 50

2,5% od kwoty rozłożenia na raty min. PLN 10
6%

2.

PRODUKTY KREDYTOWE ZABEZPIECZONE2

2.1

OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH
Prowizja za przyznanie/podwyższenie /obniżenie Kredytu/Pożyczki/Limitu

2.1.1

Uwagi:
Prowizja
naliczana
jest
jednorazowo
przyznanego/podwyższanego/obniżanego limitu.

od 2,00%
od

kwoty

Prowizja za odnowienie Limitu
2.1.2

2,00%

Uwagi:
Prowizja naliczana jest jednorazowo od kwoty odnawianego limitu.

Prowizja za wcześniejszą spłatę Kredytu
Uwagi:
2.1.3

Prowizja dotyczy spłaty części lub całości kwoty Kredytu w terminie wcześniejszym
niż określony w harmonogramie spłat, prowizja liczona jest od wysokości kwoty
kapitału wcześniej spłacanej wskazanej we wniosku o wcześniejszą spłatę. Prowizja
zawiera opłaty związane z przygotowaniem aneksu. Prowizja nie jest pobierana w
przypadku kredytów restrukturyzowanych i kredytu w rachunku bieżącym.

3,00% min. PLN 500

Opłata za brak deklarowanych miesięcznych wpływów
2.1.4

PLN 250,00

Uwagi:
Opłata dotyczy kredytów w rachunku bieżącym, naliczana jest miesięcznie jeżeli na
rachunkach Kredytobiorcy w Banku nie odnotowano wpływu kwoty deklarowanych
miesięcznych wpływów za miesiąc poprzedni.

2.2

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
Prowizja za udostępnienie środków Kredytobiorcy

2.2.1

0,11%

Uwagi:
Prowizja pobierana miesięcznie od wysokości kwoty udzielonego Kredytu i pobierana
ostatniego dnia roboczego miesiąca za miesiąc bieżący.

Opłata za Ubezpieczenie „Bezpieczna Spłata”4/5
2.2.2

0,25%

Uwagi:
Opłata naliczana jest miesięcznie od dziennego salda zadłużenia i pobierana każdego
ostatniego roboczego dnia miesiąca tytułem ochrony udzielonej w danym miesiącu.

2.3

W przypadku skorzystania z oferty
Ubezpieczenie „Bezpieczna Spłata” Marża
zostanie obniżona o 1,00%

KREDYT/POŻYCZKA ZABEZPIECZONA NIEODNAWIALNA O USTALONYM HARMONOGRAMIE
SPŁAT

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571,
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony |
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Opłata za Ubezpieczenie „Kredyt z Ochroną 24”4
Uwagi:
2.3.1

Opłata miesięczna Składki naliczanej od kwoty Kredytu lub salda zadłużenia 0,10%
Kredytu

zgodnie

z

zasadami

określonymi

w

Warunkach

Grupowego

Ubezpieczenia na życie
„Bezpieczny Biznes 24” oraz „Kredyt z Ochroną 24”
Składka za Ubezpieczenie „Kredyt z Ochroną 24”4

2.3.2

Uwagi:

3.

GWARANCJE WŁASNE NIEZABEZPIECZONE I ZABEZPIECZONE

3.1

Prowizja za udzielenie gwarancji bankowej

3.2

0,10%

Stawka miesięczna naliczana od kwoty Kredytu lub salda zadłużenia Kredytu zgodnie z
zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia na życie
Kredytobiorców Kredytów Firmowych. Składka naliczana jest w oparciu o Saldo
zadłużenia na ostatni dzień Cyklu rozliczeniowego

1,00% p.q.3 ale nie mniej niż PLN 250,00 p.q.

Opłata operacyjna za udzielenie gwarancji zgodnie ze wzorem stosowanym
standardowo przez Bank

PLN 100,00
za gwarancję, pobierana jednorazowo w dniu
wystawienia gwarancji

Zmiana do gwarancji:
3.3

a)

podwyższenie kwoty i/lub przedłużenie terminu ważności

b)

opłata operacyjna za wystawienie aneksu

Jak za udzielenie gwarancji
PLN 100,00

3.5

Opłata za obsługę żądania wypłaty z gwarancji udzielonej przez Bank, pobierana
każdorazowo przy wpływie żądania (opłata nie jest pobierana w przypadku
wypłaty z gwarancji)
Prowizja za anulowanie zlecenia wystawienia gwarancji

3.6

Wypłata z gwarancji udzielonej przez Bank

3.7

Potwierdzenie cesji z gwarancji udzielonej przez Bank

PLN 500,00

3.8

Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax gwarancji, przygotowanie
przesłanie zestawienia

PLN 50,00

3.4

3.9

PLN 500,00
PLN 200,00
PLN 1 000

Zlecenie poza systemem Biznes Pl@net

PLN 300,00

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe w obsłudze,
wycofane z oferty BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwana dalej Taryfą) zastępująca Tabelę Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych
Przedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A. określa wysokość opłat i prowizji pobieranych przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. za czynności związane z
przyznaniem i obsługą produktów kredytowych niezabezpieczonych i zabezpieczonych oraz produktów z nimi powiązanymi określonych w Regulaminie produktów
kredytowych dla mikroprzedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A., w Regulaminie Kart Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców w BNP Paribas Bank Polska S.A. „Bezpieczna Spłata”, Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego
„Karta bez ryzyka” , do kart płatniczych wydawanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A., Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia do Kart Kredytowych „Mała Firma”,
Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A.. Dotyczy produktów i usług w ramach
działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.
2 Dotyczy również oferty kredytów zabezpieczonych gwarancją „de minimis” BGK
3 Prowizja pobierana za każdy kwartał z góry
4 Dotyczy wyłącznie Klientów którzy przystąpili do Ubezpieczenia
5 Przystąpienie do ubezpieczenia „Bezpieczna spłata” jest dobrowolne. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia „Bezpieczna Spłata” Bank przystąpi do naliczania odsetek
według wartości marży podwyższonej 0 1,00p.p.
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ROZDZIAŁ 6. Podstawowe prowizje i opłaty oraz oprocentowanie dla kredytów wycofanych z oferty w ramach
działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540
(*****)1 dotyczy następujących kredytów: „Kredyt na Sprzęt”, „Kredyt na Lokal”, „Kredyt Rozwojowy”, „Kredyt
Obrotowy”)

1.

Kredyty ratalne
Kredyt Obrotowy w PLN
Kredyt na Sprzęt w PLN
Kredyt na Lokal w PLN
Kredyt Rozwojowy w PLN
L.p.

Tytuł opłaty

Opłata

Prowizja za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu (od kwoty spłacanego kapitału).
1.

2.

3.

II.

Prowizja pobierana w dniu realizacji dyspozycji.

3% min. 500 zł

Opłata za brak wymaganego przepływu obrotów na bieżącym rachunku firmowym / bieżących
rachunkach firmowych w danym kwartale – pobierana w miesiącu przypadającym po zakończeniu
kwartału kalendarzowego, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym Kredytobiorca nie zapewnił
odpowiedniej wysokości obrotów (naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na początku danego
kwartału) – obowiązuje do końca II kwartału 2014

0,50%

Opłata za brak wymaganego przepływu obrotów na bieżącym rachunku firmowym / bieżących
rachunkach firmowych w danym kwartale – pobierana w miesiącu przypadającym po zakończeniu
kwartału kalendarzowego, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym Kredytobiorca nie zapewnił
odpowiedniej wysokości obrotów – obowiązuje od III kwartału 2014

750 zł

Oprocentowanie kredytów
PRODUKTY KREDYTOWE
Stopa bazowa
/ stawka referencyjna

Rodzaj kredytu
Kredyt na Lokal w PLN
– dotyczy kredytów, których oprocentowanie oparte jest na stawce bazowej

11,45%

Kredyt na Sprzęt w PLN

12,5%

Kredyt Obrotowy w PLN

13,5%

Oprocentowanie kredytu jest sumą stopy bazowej / stawki referencyjnej i marży ustalanej przez Bank.

1

Niniejsza Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty
kredytowe w obsłudze, wycofane z oferty BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwana dalej Taryfą) zastępująca Tabelę Opłat, Oprocentowania i Prowizji dla Małych Firm,
określa wysokości opłat i prowizji pobieranych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. za czynności związane z udostępnianiem i obsługą produktów lub usług
określonych w Regulaminie kredytowania mikroprzedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A. w szczególności wobec następujących kredytów wycofanych ze
sprzedaży: „Kredyt na Sprzęt”, „Kredyt na Lokal”, „Kredyt Rozwojowy”, „Kredyt Obrotowy”. przypis

2

Wszelkie zwroty pisane z wielkiej litery i niezdefiniowane w Taryfie mają znaczenie nadane im Regulaminem kredytowania mikroprzedsiębiorstw w BNP Paribas Bank
Polska S.A.
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ROZDZIAŁ 7. Pozostałe prowizje i opłaty związane z produktami kredytowymi

Podmioty
prowadzące
księgowość, Rolnicy

LP

Produkt / Opłata

1.

Zmiana Warunków Kredytowania (nie dotyczy Stock Credit)

1.

Zmiana
prawnych
form
kredytu/pożyczki na wniosek Klienta

2.

Zmiana waluty kredytu/pożyczki (przewalutowanie)

3.
4.

zabezpieczenia

Podmioty prowadzące pełną
księgowość i Wspólnoty
Mieszkaniowe

500 zł
min. 1%

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

min. 100 zł

500 zł

2.

Inne Czynności związane z Obsługą Produktów Kredytowych

1.

Wydanie promesy zwolnienia
warunkiem spłaty kredytu

zabezpieczeń

uproszczoną

pod

250 zł

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
2.

a) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy wstecz od
daty złożenia wniosku

150 zł

1

b) za okres dłuższy niż 12 miesięcy wstecz od
daty złożenia wniosku

300 zł

1

Restrukturyzacja zadłużenia:

3.

2% od kwoty zadłużenia
restrukturyzacji; min. 250 zł

a) zawarcie umowy ugody
b) przystąpienie do długu/ przejęcie długu, w tym
wykreślenie/zmiana współkredytobiorcy

4.

5.

min. 200 zł

podlegającego

1,5 % od kwoty zadłużenia podlegającego
restrukturyzacji; min. 200 zł
min. 100 zł

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

100 zł

Uwaga: Nie dotyczy kredytu preferencyjnego
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

100 zł

Uwaga: Nie dotyczy kredytu preferencyjnego
Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, ustanowienia
6.

zabezpieczenia

w

postaci

hipoteki

min. 200 zł

(od każdego złożonego do sądu wniosku)
Opłata za sporządzenie odpisu umowy kredytu,
7.

poszukiwanie

w

archiwum

i

wydanie

kopii

min. 100 zł

dokumentów i umów zawartych w BNP Paribas Bank
Polska S.A.
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Opłata za wizytę u Klienta w ramach monitoringu, w
trakcie trwania umowy kredytu pobierana w terminie

min. 150 zł

14 dni od daty wykonania wizyty .
8.
Uwaga
1:
Opłata
dotyczy
każdej
wizyty
przeprowadzanej w ramach monitoringu Klienta
Uwaga 2: Nie dotyczy kredytu preferencyjnego
9.

10.

1

Opłata za weryfikację polisy do zabezpieczenia kredytu

200 zł

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.

100 zł

Uwaga: Nie dotyczy kredytu preferencyjnego
pobierana od każdego przygotowanego dokumentu
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ROZDZIAŁ 8. Opłaty i prowizje związane z obsługą kart kredytowych (******)

LP

Kredytowe
Business Standard

Opłata

podmioty prowadzące uproszczoną
księgowość

podmioty prowadzące pełną
księgowość

49 zł 1

49 zł

1

1.

Opłata za wydanie karty

2.

Opłata roczna za użytkowanie karty w pierwszym roku

0 zł

0 zł

3.

Opłata roczna za użytkowanie karty w kolejnych latach

0, zł 2/49 zł

0 zł 3/ 49 zł

5.

Ponowne wygenerowanie kodu PIN przez Bank

10 zł
SMS: 0 zł
Przesyłką pocztową – 10 zł
Przesyłką kurierską - wg. kosztów rzeczywistych, min. 50 zł

6.

Opłata za dostarczenie kodu PIN

7.

Wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i
za granicą oraz wypłaty zrealizowane w bankomatach,
urzędach pocztowych lub instytucjach finansowych

3% kwoty; min. 10 zł

8.

Wypłata gotówki z bankomatów Grupy BNP Paribas S.A.
(za granicą)

0 zł

9.

Przekroczenie limitu globalnego (opłata pobierana jest
w terminie rozliczenia transakcji powodującej
przekroczenie)

100 zł

10.

Opłata za zmianę limitu karty

10 zł

11.

Opłata za nieterminową spłatę Minimalnej Kwoty do
Zapłaty

100 zł

12.

Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej

10 zł

13.

Dostarczenie rachunku potwierdzającego realizację
transakcji kartą

30 zł

14.

Przelew środków z Rachunku Karty

25 zł

15.

Rozłożenie spłaty zadłużenia w ramach planu ratalnego

16.

Sprawdzenie salda w bankomacie

5 zł

17.

Dostarczenie karty przez Kuriera

wg kosztów rzeczywistych,
min. 50 zł

18.

Opłata za wyciąg papierowy

10 zł

19.

Duplikat wyciągu

20 zł

20.

Serwis SMS

21.

Prowizja za przewalutowanie transakcji

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

10 zł
(od każdej karty uczestniczącej w serwisie)
4% wartości transakcji

* dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem 30 kwietnia 2015 r. oddziałami Banku
Gospodarki Żywnościowej S.A.
** dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem 30 kwietnia 2015 r. oddziałami BNP Paribas
Bank Polska S.A.
*** dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem 31 października 2018 r. oddziałami
podmiotu o numerze KRS 14540
**** dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem 31 października 2018 r. oddziałami
podmiotu o numerze KRS 14540
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***** dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem 31 października 2018 r. oddziałami
podmiotu o numerze KRS 14540
****** dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem 9 listopada 2019 r. oddziałami BNP
Paribas Bank Polska S.A., a nie będących klientami obsługiwanymi w oddziałach podmiotu o numerze KRS 14540
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