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TABELA OPŁAT I PROWIZJI
dla gwarancji bankowej (dalej „Gwarancja”)
w Idea Bank S.A. (dalej „Bank”)
(obowiązuje od 01.10. 2014 r.)
LP.

CZYNNOŚĆ

WYSOKOŚĆ OPŁAT

1.

Opłata za weryfikację działalności gospodarczej / przedsiębiorstwa przed udzieleniem Gwarancji
dokonywana przez Bank

2.

Opłata za rozpatrzenie Zlecenia udzielenia Gwarancji wg. wzoru obowiązującego w Banku

2%
(od kwoty Gwarancji)
min. 500 zł

3.

Opłata za rozpatrzenie Zlecenia udzielenie Gwarancji wg. wzoru załączonego do Zlecenia

3%
(od kwoty Gwarancji)
min. 500 zł

4.

Prowizja z tytułu udzielenia Gwarancji

(od kwoty Gwarancji)

4a

Gwarancja niezabezpieczona
(pobierana jednorazowo z góry za cały okres ważności Gwarancji)

4b

Gwarancja zabezpieczona
(pobierana w cyklach miesięcznych z góry za każdy rozpoczęty miesiąc w okresie ważności Gwarancji)

200 PLN 1

8,40%
min. 1200 PLN
0,30% - 0,55% 2
min. 100 PLN
(opłata miesięczna)

5.

Opłata za sporządzenie aneksu w sprawie zmiany przedmiotu zabezpieczenia
(Bank nie pobiera opłaty w wypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Zleceniodawcy Gwarancji
lub jeżeli Zleceniodawca Gwarancji nie ponosi winy za konieczność zmiany przedmiotu zabezpieczenia)

250 PLN

6.

Opłata za rozpatrzenie wniosku Zleceniodawcy Gwarancji w sprawie częściowego zwolnienia przedmiotu
zabezpieczenia, zmiany osoby / podmiotu będącej/ego właścicielem zabezpieczenia lub zmiany osób będących
Poręczycielami i sporządzenie aneksu (Bank nie pobiera opłaty w wypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku
Zleceniodawcy Gwarancji)

250 PLN

7.

Opłata za rozpatrzenie Zlecenia w zakresie podwyższenia kwoty Gwarancji

8.

Opłata za rozpatrzenie Zlecenia w zakresie prolongaty terminu ważności Gwarancji

9.

Opłata za rozpatrzenie Zlecenia w sprawie zmiany warunków Umowy o udzielenie gwarancji bankowej
i sporządzenie aneksu (w przypadkach innych niż wymienione w pkt 7, 8) (Bank nie pobiera opłaty w wypadku
negatywnego rozpatrzenia Zlecenia)

10.

Opłata za sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Zleceniodawcy Gwarancji

40 PLN

11.

Opłata za wydanie zaświadczenia o zwolnieniu hipoteki 3

60 PLN

12.

Opłata za wydanie zaświadczenia o zwolnieniu zastawu rejestrowego 3

60 PLN

13.

Opłata za wezwanie do spełnienia warunków wymaganych zgodnie z Umową o udzielenie gwarancji bankowej

30 PLN

14.

Opłata za wezwanie do dostarczenia dokumentów dotyczących sytuacji finansowo-ekonomicznej

30 PLN

0,6 %
(od kwoty podwyższenia)
min. 500 PLN
0,6 %
(od salda gwarancji)
min. 500 zł
200 PLN

CZYNNOŚCI RESTRUKTURYZACYJNE I WINDYKACYJNE:
15.

Opłata za wezwanie do zapłaty

16.

Opłata za sporządzenie umowy o ugodę, porozumienia spłaty zadłużenia

1,5% wartości należności

17.

Opłata za sporządzenie aneksu do umowy ugody

1,5% wartości należności

18.

Opłata za wizytę terenową

19.

Opłata za ustalenie adresu dłużnika

115,29 PLN

20.

Opłata za wniosek o wyjawienie majątku

128,60 PLN

21.

Opłata za odpis aktu zgonu

30 PLN

4

300 PLN

5
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22.

Opłata za uzyskanie informacji o nieruchomościach wg właściwości urzędów

23.

Opłata za informacje o postępowaniu spadkowym

102,22 PLN
64,22 PLN

Opłata pobierana w wypadku zawarcia Umowy o udzielenie gwarancji bankowej pomiędzy Bankiem a Zleceniodawcą Gwarancji.
W zależności od rodzaju zabezpieczenia oraz zastrzeżenia obowiązku dokonywania Wymaganych Obrotów na Rachunku.
Opłata jest pobierana w każdym wypadku udzielenia przez Bank zezwolenia na wykreślenie hipoteki / zastawu rejestrowego oraz w wypadku wydawania
duplikatów tych zezwoleń. Opłata nie dotyczy wydania zaświadczenia w związku z zakończeniem okresu na jaki została wydana Gwarancja.
Wysokość opłaty za pisma upominawcze pobierana jest we wskazanej wysokości niezależnie od liczby wysłanych egzemplarzy, z zastrzeżeniem że opłata za
pisma wysyłane dla pojedynczej Umowy Zleceniodawcy Gwarancji nie może w danym miesiącu przekroczyć kwoty 300 zł.
W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego lub niewypełnienia przez Zleceniodawcę Gwarancji innych zobowiązań, Bank może podejmować
następujące czynności wobec Zleceniodawcy Gwarancji w celu poinformowania o powstaniu zadłużenia przeterminowanego oraz odzyskania należności, jak również
o niewypełnieniu przez Zleceniodawcę Gwarancji zobowiązania wobec Banku, tj.: przeprowadzanie rozmów telefonicznych, wysyłanie wiadomości tekstowych na
telefon komórkowy, wysyłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wysyłanie przesyłek listowych (wezwanie do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty) oraz
przeprowadzanie wizyt terenowych. W wyniku tych czynności zostają ustalone z Zleceniodawcą Gwarancji termin i zakres spełnienia wymagalnego zobowiązania.
Niedochowanie przez Zleceniodawcę Gwarancji terminu bądź zakresu skutkuje zastosowaniem kolejnych czynności upominawczych i windykacyjnych. Bank będzie
wykonywać kolejne czynności upominawcze i windykacyjne w odstępach czasowych umożliwiających spłatę zadłużenia pomiędzy kolejnymi działaniami. Spłata
lub wykonanie całości wymagalnego zobowiązania powoduje zaprzestanie dalszych czynności upominawczych i windykacyjnych. Jeśli powstanie nowa zaległość
w spłacie w ramach tego samego stosunku prawnego tj. po uregulowaniu zaległości wobec której zostały podjęte działania monitorujące, Bank podejmie wskazane,
jak wyżej, czynności upominawcze i monitorujące i ma prawo, ponownie obciążyć Zleceniodawcę Gwarancji opłatą za ich przeprowadzenie.

Ponadto:
• Bank ma prawo pobierać inne opłaty za usługi niewymienione w Tabeli Opłat i Prowizji, indywidualnie negocjowane z Zleceniodawcą Gwarancji.
• Lista czynności, za które Bank pobiera prowizje lub opłaty, może się różnić od wymienionych w Tabeli Opłat i Prowizji, w przypadkach indywidualnie negocjowanych
Umów o udzielenie gwarancji bankowej.
• Prowizje i opłaty są naliczane i pobierane w dniu wykonania operacji lub w terminach ustalonych w Umowie o udzielenie gwarancji bankowej , z zastrzeżeniem
możliwości pobrania przez Bank w terminie późniejszym należnych, ale niepobranych opłat. Dopuszcza się możliwość obniżenia opłat lub odstąpienia od nich
w sytuacji ekonomicznie uzasadnionej.
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