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Obowiązuje od 20.04.2020 r. dla nowoudzielonych kredytów  

Część IV: Kredyty, pożyczki1, gwarancje, dyskonto weksli, faktoring 

a) Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności 
gospodarczej 

 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania Stawka 
Opłaty przygotowawcze 

1. Opłata przygotowawcza związana 
z wszczęciem procedury związanej 
z finansowaniem działalności 
gospodarczej

2
 

Jednorazowo w dniu 
wpisania wniosku do 

rejestru 

200,00 zł  
lub  
1 000,00 zł

3
 

2. Opłata za rozpatrzenie wniosku
4
 Jednorazowo w dniu 

wpisania wniosku do 
rejestru 

200,00 zł - nie więcej niż 15% kwoty prowizji 
z tytułu udzielenia kredytu 
lub 
400,00 zł

3
 - nie więcej niż 15% kwoty prowizji 

z tytułu udzielenia kredytu 

Kredyty inwestycyjne 

3. Prowizja z tytułu udzielenia 
kredytu inwestycyjnego 

Jednorazowo 
 
 

Okres kredytowania 
do 72 miesięcy 
włącznie 

Okres kredytowania 
powyżej 72 miesięcy 

1,5% - 3,0% 
nie mniej niż 
1 000,00 zł 

2,5% - 4,0% 
nie mniej niż 
1 000,00 zł 

4. Prowizja z tytułu uruchomienia 
transzy kredytu inwestycyjnego 

Każdorazowo od kwoty 
uruchamianej transzy 

0,25% - 1,0%, nie mniej niż 100,00 zł
5
 

5. Prowizja za gotowość z tytułu 
każdej niewykorzystanej w 
terminie transzy kredytu 
inwestycyjnego 

Jednorazowo 
po 30 dniach od terminu 

wynikającego z 
harmonogramu od 

kwoty niewykorzystanej 
transzy 

0,25%, nie mniej niż 100,00 zł 

                                                 
1
 Opłaty i prowizje pobierane w odniesieniu do kredytów mają również odpowiednie zastosowanie do pożyczek związanych 

z finansowaniem działalności gospodarczej. 
2
 Uiszczenie opłaty warunkuje rozpoczęcie procedury kredytowej. Opłata ma charakter bezzwrotny, nie jest zaliczana 

na poczet prowizji. Dopuszcza się nie pobieranie opłaty przygotowawczej w stosunku do Klientów posiadających pozytywną 
historię kredytową w Banku Spółdzielczym w Gliwicach. Opłata nie jest pobierana w związku z odnowieniami linii 
kredytowych / gwarancyjnych / faktoringowych. Opłata nie jest pobierana w związku z ubieganiem się o kredyty wspólnot 
mieszkaniowych. 
3
 Dotyczy podmiotów gospodarczych, rozliczających się w formie pełnej księgowości.  

4 Opłata zaliczana jest na poczet prowizji od udzielonego kredytu. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej i odstąpieniu 
przez Klienta od zawarcia umowy kredytowej opłata nie podlega zwrotowi. Opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku 
negatywnej decyzji kredytowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. w odniesieniu do ekspozycji 
wysokokwotowych wymagających znacznego zaangażowania pracowników Banku, a nadto charakteryzujących 
się złożonymi procesami finansowymi opłata może zostać pobrana w wysokości przekraczającej próg minimalny wskazany 
w pkt 2., tj. do 15% prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Opłata w wysokości odpowiednio 200,00 i 400,00 złotych jest 
pobierana jednorazowo z dniem wpisania wniosku do rejestru przez pracownika jednostki, natomiast decyzja 
o podwyższeniu opłaty podejmowana jest odpowiednio przez Zarząd lub Członka Zarządu Banku na wniosek Jednostki. 
Opłata podwyższona rozliczana i pobierana jest w dniu uruchomienia kredytu. 
5
 Nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych 
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Kredyty obrotowe, płatnicze, rewolwingowe, deweloperskie 

6. Prowizja z tytułu udzielenia 
kredytu obrotowego, płatniczego, 
rewolwingowego, 
deweloperskiego 

Jednorazowo  Okres kredytowania 
do 36 miesięcy 
włącznie 

Okres kredytowania 
powyżej 36 miesięcy 

a) kredyt 
w wysokości do 
200 tys zł 
włącznie:  
2,0% - 3,0% 
nie mniej niż 
600,00 zł. 

b) kredyt 
w wysokości 
powyżej 200 tys 
zł:  
1,5% - 3,0%. 

a) kredyt 
w wysokości do 
200 tys zł 
włącznie:  
3,0% - 4,0% 
nie mniej niż 
600,00 zł. 

b) kredyt 
w wysokości 
powyżej 200 tys 
zł:  
2,5% - 4,0%. 

7. Prowizja z tytułu uruchomienia 
transzy kredytu rewolwingowego, 
deweloperskiego 

Każdorazowo od kwoty 
uruchamianej transzy 

0,25% - 1,0%, nie mniej niż 100,00 zł. 

8. Prowizja z tytułu udzielenia lub 
odnowienia kredytu w rachunku 
bieżącym

6
 

Jednorazowo a) kredyt w wysokości do 200 tys zł włącznie:  
2,0% - 3,0%, nie mniej niż 600,00 zł. 

b) kredyt w wysokości powyżej 200 tys zł:  
1,5% - 3,0%. 

9. Prowizja za obsługę limitu 
kredytowego w rachunku 
bieżącym 

Kwartalnie od kwoty 
przyznanego limitu 

kredytowego za kwartał 

0,7% 

10. Prowizja za gotowość z tytułu 
niewykorzystania kredytu zgodnie 
z warunkami umowy kredytowej

7
 

Jednorazowo 
po 30 dniach od terminu 
wynikającego z umowy 

kredytowej, od 
niewykorzystanej kwoty  

0,25%, nie mniej niż 100,00 zł 

11. Prowizja za administrowanie 
kredytem obrotowym 
deweloperskim

8
 

Rocznie od średniego 
salda kredytowego, 

pobierana w ostatnim 
dniu roboczym roku 

obrotowego 

0,5% - 1,0% 

Pożyczka na działalność gospodarczą 

12. Prowizja z tytułu udzielenia 
pożyczki na działalność 
gospodarczą 

Jednorazowo a) pożyczka w wysokości do 200 tys zł 
włącznie:  
2,5% - 5,0%, nie mniej niż 1 200,00 zł. 

b) pożyczka w wysokości powyżej 200 tys zł:  
2,0% - 5,0%. 

                                                 
6
 Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy 

7
 Nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym 

8
 Prowizja nie jest pobierana w roku udzielenia kredytu 
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Gwarancje, poręczenia 

13. Prowizja z tytułu udzielenia 
gwarancji / poręczenia 

Jednorazowo, z góry
9
 a) gwarancja / poręczenie w wysokości do 

200 tys zł włącznie: 2,0% - 5,0%, nie mniej 
niż 1 000,00 zł 

b) gwarancja / poręczenie w wysokości 
powyżej 200 tys zł: 1,5% - 5,0%. 

14. Prowizja z tytułu udzielenia lub 
odnowienia limitu gwarancyjnego 

Jednorazowo, z góry
10

 a) limit  w wysokości do 200 tys zł włącznie:  
2,0% - 5,0%, nie mniej niż 1 000,00 zł 

b) limit w wysokości powyżej 200 tys zł:  
1,5% - 5,0%. 

15. Prowizja za każdą wystawioną 
gwarancję w ramach limitu 

Każdorazowo od 
jednostkowej gwarancji 

1,0% - 4,0%, nie mniej niż 100,00 zł 

16.  Wypłata z gwarancji od kwoty 
roszczenia 

Jednorazowo 1,0% 

Dyskonto weksli, faktoring 

17. Prowizja z tytułu dyskonta weksli Jednorazowo od sumy 
wekslowej 

1,0% - 4,0%, nie mniej niż 100,00 zł 

18. Prowizja z tytułu udzielenia lub 
odnowienia limitu dyskonta weksli  

Jednorazowo, z góry
10 

2,0% 

19. Prowizja za każdy przyjęty weksel 
do dyskonta w ramach limitu 

Jednorazowo 1,0% - 4,0%, nie mniej niż 100,00 zł 

20. Prowizja z tytułu wykupu 
wierzytelności w drodze leasingu, 
faktoringu z prawem i bez prawa 
powrotnego przeniesienia 
wierzytelności na faktoranta 

Jednorazowo od kwoty 
wykupywanej 

wierzytelności brutto 

1,0% - 4,0%, nie mniej niż 100,00 zł 

21. Prowizja z tytułu udzielenia lub 
odnowienia limitu na wykup 
wierzytelności w drodze 
faktoringu 

Jednorazowo, z góry
10 

2,0% 

22. Prowizja za każdą przyjętą do 
wykupu wierzytelność w ramach 
limitu 

Jednorazowo od kwoty 
wykupywanej 

wierzytelności brutto 

1,0% - 4,0%, nie mniej niż 100,00 zł 

Kredyty z dopłatami ARiMR udzielonymi do 24.03.2015r. włącznie  

23. Prowizja z tytułu udzielenia 
kredytu z dopłatą ARiMR  

Jednorazowo 1,0% 

24. Opłata za obsługę umowy kredytu 
z dopłatą ARiMR

11
 

Miesięcznie, naliczana 
od salda kredytu na 
koniec poprzedniego 

miesiąca 
kalendarzowego, płatna 

w terminie spłaty raty 
kredytu (odsetkowej 

i/lub kapitałowej) 

0,08% 

                                                 
9
 Stawka prowizji obowiązuje przy założeniu, iż gwarancja została udzielona na 12 miesięcy. W przypadku 

innych okresów prowizja pobierana jest proporcjonalnie do okresu obowiązywania gwarancji.  
10

 Stawka prowizji obowiązuje przy założeniu, iż limit został udzielony na 12 miesięcy. W przypadku innych 
okresów prowizja pobierana jest proporcjonalnie do okresu obowiązywania limitu. 
11Opłata pobierana w zależności od harmonogramu spłaty kredytu – miesięcznie lub kwartalnie 
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  Kwartalnie, naliczana 
od salda kredytu na 
koniec poprzedniego 

kwartału 
kalendarzowego, płatna 

w terminie spłaty raty 
kredytu (odsetkowej 

i/lub kapitałowej 

0,25% 

Kredyty z dopłatami ARiMR od 25.03.2015r.  

25. Prowizja z tytułu udzielenia 
kredytu z dopłatą ARiMR w całym 
okresie kredytowania (z 
zastrzeżeniem pkt. 25a) 

Jednorazowo – w 
momencie udzielania 

kredytu 

1,85% kwoty udzielonego kredytu 

25
a. 

Prowizja z tytułu udzielenia 
kredytu z dopłatą ARiMR – linia KO 

Jednorazowo – w 
momencie udzielania 

kredytu 

0,25% kwoty udzielonego kredytu 

Kredyty z premią termomodernizacyjną, remontową i kompensacyjną 

26. Prowizja z tytułu udzielenia 
kredytu z premią  

Jednorazowo 1,0% - 2,0%, nie mniej niż 1 000,00 zł. 

27. Prowizja dla BGK z tytułu 
przyznania premii 

Jednorazowo w dniu 
wypłaty pierwszej 

transzy 

0,6% kwoty przyznanej premii 

28. 
 

Prowizja tytułem wcześniejszej 
spłaty części kredytu z premią –
wynikającą z wypłaty premii 

Jednorazowo 
 

0,00 zł 

29. Prowizja tytułem wcześniejszej 
spłaty części lub całości kredytu 
z premią – nie wynikającą 
z wypłaty premii 

Jednorazowo od 
wartości spłacanego 

kapitału powyżej 60 dni 
od umownego terminu 

spłaty  

1,0% 

Pozostałe opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności 
gospodarczej 

30. Wizytacja u klienta – weryfikacja 
zabezpieczeń przed 
uruchomieniem kredytu 

Jednorazowo 200,00 zł 

31. Wizytacja u Klienta – weryfikacja 
zabezpieczeń w trakcie trwania 
umowy kredytowej 

Pobierana rocznie, 
w okresach 

sporządzania raportu, 
od wartości łącznego 
zaangażowania, wg 

klasyfikacji ekspozycji 
kredytowych 

Klasyfikacja normalne: 

a) należności w wysokości 
do 500 tys zł włącznie: 

b) należności w wysokości 
powyżej 500 tys zł do 
1 000 000,00 € włącznie: 

c) należności w wysokości 
powyżej 1 000 000,00 €: 

a) 150,00 zł 
 

b) 200,00 zł 
 
 

c) 300,00 zł 
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Pobierana kwartalnie, 
w okresach 

sporządzania raportu, 
od wartości łącznego 
zaangażowania, wg 

klasyfikacji ekspozycji 
kredytowych 

Klasyfikacja nieregularne
12

 

a) należności w wysokości 
do 500 tys zł włącznie: 

b) należności w wysokości 
powyżej 500 tys zł do 
1 000 000,00 € włącznie: 

c) należności w wysokości 
powyżej 1 000 000,00 €: 

a) 150,00 zł 
 

b) 200,00 zł 
 
 

c) 300,00 zł 
 

32. Wizytacja u Klienta – monitoring 
funkcjonowania firmy 

Kwartalnie, w dniu 
sporządzenia raportu, 

stosowana dla 
klasyfikacji ekspozycji 

kredytowych 
nieregularnych 

200,00 zł - 500,00 zł 

33. Opłata za monitoring sytuacji 
ekonomiczno – finansowej 
Kredytobiorcy oraz wartości 
zabezpieczeń 

Pobierana rocznie, 
w okresach 

sporządzania 
monitoringu, od 

wartości łącznego 
zaangażowania, wg 

klasyfikacji ekspozycji 
kredytowych 

Klasyfikacja normalne 

a) należności w wysokości 
do 500 tys zł włącznie: 

b) należności w wysokości 
powyżej 500 tys zł do 
1 000 000,00 € włącznie: 

a) 200,00 zł 
 

b) 250,00 zł 
 

Pobierana kwartalnie, 
w okresach 

sporządzania 
monitoringu, od 

wartości łącznego 
zaangażowania, wg 

klasyfikacji ekspozycji 
kredytowych 

 

Należności w wysokości 
powyżej 1 000 000,00 €: 

200,00 zł 

Klasyfikacja nieregularne
12 

a) należności w wysokości 
do 500 tys zł włącznie: 

b) należności w wysokości 
powyżej 500 tys zł do 
1 000 000,00 € włącznie: 

c) należności w wysokości 
powyżej 1 000 000,00 €: 

a) 200,00 zł 
 

b) 250,00 zł 
 
 

c) 300,00 zł 
 

34. Opłata za niedostarczenie 
w wymaganym terminie 
dokumentów związanych z: 
a) zabezpieczeniem 

transakcji
13

(w tym również 
polisy dotyczącej przedmiotu 
zabezpieczenia) 

b) monitoringiem kredytu  

Za każdy 14 dniowy 
okres opóźnienia 

 
 
 

a) 150,00 zł 
 
 
 
b) 150,00 zł 

35. Prowizja z tytułu monitoringu 
inwestycji w każdym przypadku 
kiedy była przedmiotem 
finansowania przez Bank 
 

Każdorazowo od 
wartości rozliczanej 

transzy 

0,25% - 1,0%, nie mniej niż 500,00 zł, nie więcej 
niż  2 500,00 zł  

                                                 
12

 Poprzez klasyfikację nieregularne należy rozumieć należności: „pod obserwacją”, „poniżej standardu”, 
„wątpliwe” i „stracone” 
13

 Po upływie terminu wskazanego w wezwaniu Banku 
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36. Prowizja od aneksu do umowy 
kredytowej dokonanego na 
wniosek klienta i związanego

14
: 

 ze zmianą harmonogramu 
spłat,  

 z prolongatą spłaty kredytu 
lub jego części,  

 ze zmianą waluty kredytu 

Jednorazowo od kwoty 
objętej zmianą 

warunków 

1,0% - 5,0%, nie mniej niż 150,00 zł 

36
a 

Prowizja od aneksu do umowy 
kredytowej dokonanego na 
wniosek klienta i związanego z 
pomocową prolongatą dot. 
COVID-19. Dot. przypadku 
rozterminowania rat na okres nie 
dłuższy niż dwukrotność 
czasookresu pierwotnych 
prolongowanych rat 
 

Jednorazowo  0,4% od kwoty prolongowanej, nie mniej niż 
500,00 zł 

36
b 

Prowizja od aneksu do umowy 
kredytowej dokonanego na 
wniosek klienta i związanego z 
pomocową prolongatą dot. 
COVID-19. Dot. przypadku 
rozterminowania rat na okres 
dłuższy niż określony w pkt. 36a 
 

Jednorazowo  0,7% od kwoty prolongowanej, nie mniej niż 
500,00 zł 

37. Prowizja od aneksu do umowy 
kredytowej związanego: 
 z wydłużeniem okresu 

kredytowania
15

 

Jednorazowo od 
pozostałej do spłaty 

kwoty kredytu 

1,0% - 5,0%, nie mniej niż 150,00 zł 

38. Prowizja od aneksu do umowy 
kredytowej związanego ze zmianą 
zabezpieczenia lub zwolnieniem 
zabezpieczenia 

Jednorazowo od 
wartości zwalnianego 

zabezpieczenia
16

 

0,10% nie mniej niż 250,00 zł 

39. Opłata od aneksu do umowy 
kredytowej związanego 
z obniżeniem oprocentowania na 
wniosek Kredytobiorcy 

Jednorazowo 

100,00 zł - 500,00 zł w zależności od kwoty 
pozostającej do spłaty 

40. Prowizja od aneksu do umowy 
kredytowej związanego ze zmianą 
jej postanowień z innych 
powodów niż określone w pkt. 36 - 
39 

Jednorazowo od kwoty 
objętej zmianą 

warunków 

1,0% - 5,0%, nie mniej niż 150,00 zł 

41. Prowizja za wydanie promesy 
udzielenia kredytu

17
 

Od wartości kredytu 
określonej w decyzji 

kredytowej 

0,5% - 3,0%, nie mniej niż 200,00 zł 

                                                 
14

 Nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych 
15

 Prowizja nie dotyczy odnowień kredytów / limitów 
16

 Wartość zwalnianego zabezpieczenia ustalana jest w oparciu o wewnętrzne regulacje w przedmiotowej kwestii, jej 
podstawę stanowią m.in. operat szacunkowy, polisa ubezpieczeniowa. 
17

 Pobrana przez Bank prowizja jest zaliczana na poczet prowizji od udzielenia kredytu. W przypadku rezygnacji z kredytu 
prowizja nie podlega zwrotowi. 
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42. Prowizja tytułem wcześniejszej 
spłaty części lub całości kredytu / 
pożyczki

18
 

 

Jednorazowo od 
wartości spłacanego 

kapitału powyżej 60 dni 
od umownego terminu 

spłaty  

4,0%  

43. Prowizja za wydanie pisemnego 
wyjaśnienia oceny zdolności 
kredytowej w związku 
z rozpatrzonym wnioskiem 

Na życzenie klienta  0,25% - 5,0%, nie mniej niż 100,00 zł, nie więcej 
niż 500,00 zł 

44. Opłata tytułem wydania 
zaświadczenia o spłacie zadłużenia  

Na życzenie klienta 50,00 zł 

45. Opłata za sporządzenie oraz 
wysłanie poświadczonej przez 
Bank kopii umowy o charakterze 
kredytowym oraz umów 
zabezpieczenia 

Na życzenie klienta, od 
sporządzenia kopii 

jednego dokumentu 
niezależnie od ilości 

stron 

50,00 zł 

 

                                                 
18

 Prowizja nie dotyczy: 
a)  kredytów udzielonych wspólnotom mieszkaniowym, z wyłączeniem sytuacji, gdy spłata następuje w wyniku 

pozyskania finansowania z innej instytucji finansowej, 
b) Kredytów z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną, z wyłączeniem sytuacji, gdy spłata 

następuje w wyniku pozyskania finansowania z innej instytucji finansowej (wyjątek stanowi finansowanie przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego). 


