Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach - rolnicy
Lp.

Rodzaj Kredytu

1.
2.

Kredyty obrotowe na cele rolnicze dla krajowych przedsiębiorców prowadzących
produkcję rolniczą
Kredyty obrotowe Agro+

3.

Kredyty w rachunku bieżącym rolników

4.
5.
6.

Kredyty obrotowe Agro
Kredyt obrotowy Moja produkcja
Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęską żywiołową, z dopłatami do
oprocentowania ze środków ARiMR
Kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno – spożywczym,
usługach dla rolnictwa i działalności pozarolniczej z dopłatą do oprocentowania ze
środków AR i MR
Kredyty inwestycyjne z częściową spłatą kapitału (MRcsk)
Kredyty inwestycyjne udzielane na warunkach komercyjnych /bez dopłat do
oprocentowania ze środków AR i MR/
Kredyty inwestycyjne ,,Nasza ziemia”
Kredyty konsorcjalne
Prowizja za obsługę kredytów inwestycyjnych preferencyjnych z pomocą ARiMR :
1) udzielonych do dnia 16.10.2014r.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

(pobierana zgodnie z harmonogramem spłat rat odsetkowych)
Uwaga:
Opłaty nie pobiera się od umów zawartych do dnia 06.03.2003r w przypadku:
a) nie uzyskania pisemnej zgody Kredytobiorców na pobieranie niniejszej opłaty przez Bank
b) gdy stan zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na koniec kwartału poprzedzającego
spłatę raty wynosi mniej niż 4.000,00 zł.

2) udzielonych od dnia 17.10.2014r. do dnia 31.12.2014r.
(pobierana zgodnie z harmonogramem spłat rat odsetkowych)

Wysokość prowizji pobieranej od kwoty udzielonego
kredytu
2,50%
1,50% - przy okresie kredytowania do 1 roku,
2,00% - przy okresie kredytowania do 2 lat,
3,00% - przy okresie kredytowania do 3 lat,
0,50%-1,00% - przy okresie kredytowania od 3 do 5 lat i
kwocie kredytu przekraczającej 100.000,00 zł
a) 2,00%- przy kredytach udzielonych do 1 roku;
b) 3,00%- przy kredytach udzielonych od 2 do 3 lat;
c) przy kredytach udzielonych od 4 do 5 lat:
3,50%- do kwoty kredytu 150.000,00 zł,
2,50% - 3,50%- od kwoty kredytu 150.000,00 zł,
0,50% - 1,00%
2,50%
2,00%

2,00%
1,85%
0,10% - 5,00%
0,50% - 1,50%
0,10% - 5,00%
25,00 zł

13.

14.

a) przy kwocie kredytu do 100.000,00 zł
b) przy kwocie kredytu powyżej 100.000,00 zł
Prowizja rekompensacyjna od przedterminowej spłaty całości lub części kredytów
inwestycyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR udzielonych do
dnia 31.12.2014r.
Uwaga
1) prowizji nie pobiera się w przypadku spłaty dokonywanej do 30 dni
kalendarzowych przed ustalonym w umowie terminem
2) przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków do Banku
Prowizja za obsługę kredytu obrotowego Agro+
(opłata pobierana jest zgodnie z harmonogramem spłat rat odsetkowych i dotyczy umów zawartych od dnia
17.10.2014r.)

2

50,00 zł
100,00 zł

1,00% kapitału lub jego części spłaconej przed terminem

3,00 zł
za każdy miesiąc trwania kredytu

