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TABELA OPŁAT I PROWIZJI
DOTYCZĄCA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH
(Z WYŁĄCZENIEM KARTY KREDYTOWEJ) I POŻYCZEK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14.12.2015 r.
L.P.

Czynność

Wysokość opłaty/prowizji

KREDYTY OBROTOWE, INWESTYCYJNE I POŻYCZKI
prowizja ustalana indywidualnie,
nie więcej niż 3%
od kwoty kredytu (pożyczki)

1.

Wydanie promesy kredytowej

2.

Weryfikacja działalności gospodarczej / przedsiębiorstwa dokonywana przez Bank1

3.

Udzielenie kredytu (pożyczki)

4.

Odnowienie kredytu w Rachunku Bieżącym

5.

Gotowość środków kredytu w Rachunku Bieżącym

6.

Kontrola przedsięwzięcia inwestycyjnego (w tym deweloperskiego)

7.

Przedterminowa spłata i rezygnacja z kredytu w formie linii /częściowa spłata kredytu w formie linii i jego obniżenie2

200 PLN
prowizja
zgodnie z warunkami wynikającymi
z umowy kredytu (pożyczki)
2,99%
prowizja od kwoty przyznanego
limitu kredytowego na kolejny okres
0,15%
prowizja naliczana miesięcznie od
niewykorzystanej kwoty
limitu kredytowego
nie więcej niż 4000 PLN
3%
prowizja od kwoty
spłacanej przed terminem

KREDYT SAMOCHODOWY
prowizja zgodnie z warunkami
wynikającymi z umowy kredytu

8.

Udzielenie kredytu

9.

Sporządzenie na wniosek Klienta i wydanie pisma dotyczącego zgody Banku na czynności związane z eksploatacją
i użytkowaniem pojazdu, w szczególności związane z ingerencją w budowę i zmianę parametrów technicznych przedmiotu kredytowania

10.

Prolongata spłaty (okres dłuższy niż 1 miesiąc)

25 PLN
1%
prowizja od kwoty pozostałej do
spłaty, nie mniej niż 200 PLN

CZYNNOŚCI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KREDYTÓW I POŻYCZEK:
11.

Sporządzenie opinii o kredycie (pożyczce) na wniosek Klienta

12.

Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta

70 PLN

13.

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Klienta w tym uwierzytelnionych kopii lub odpisów dokumentów przez
pracownika Banku posiadającego stosowne pełnomocnictwo

40 PLN

14.

Ponowne sporządzenie harmonogramu spłaty kredytu (pożyczki) na wniosek Klienta

40 PLN

15.

Sporządzenie historii spłaty kredytu (pożyczki)

16.

Wydanie zaświadczenia o zwolnieniu hipoteki/zastawu rejestrowego/protokołu zniszczenia weksla3

17.

100 PLN

40 PLN za bieżący rok,
80 PLN za każdy poprzedni rok,
ale nie więcej niż 500 PLN

Wcześniejsza spłata kapitału kredytu (pożyczki)2:

60 PLN
5%
od kwoty spłacanego salda kredytu
(pożyczki) w przypadku spłaty
od 1 do 24 miesiąca od daty
uruchomienia kredytu (pożyczki)
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4%
od kwoty spłacanego salda kredytu
(pożyczki) w przypadku spłaty
od 25 do 36 miesiąca od daty
uruchomienia kredytu (pożyczki)
3%
od kwoty spłacanego salda kredytu
(pożyczki) w przypadku spłaty
od 37 do 48 miesiąca od daty
uruchomienia kredytu (pożyczki)

17.

Wcześniejsza spłata kapitału kredytu (pożyczki)2:

2%
od kwoty spłacanego salda kredytu
(pożyczki) w przypadku spłaty
od 49 do 60 miesiąca od daty
uruchomienia kredytu (pożyczki)
1%
od kwoty spłacanego salda kredytu
(pożyczki) w przypadku spłaty
od 61 miesiąca do 72 miesiąca od
daty uruchomienia kredytu (pożyczki)
0%
od kwoty spłacanego salda kredytu
(pożyczki) w przypadku spłaty
od 73 miesiąca od daty
uruchomienia kredytu (pożyczki)

18.

Rozpatrzenie wniosku Klienta w sprawie zmiany warunków umowy kredytu (pożyczki) w tym zmiany osoby/podmiotu
będącej/ego właścicielem zabezpieczenia lub zmiany osób będących Kredytobiorcami (Pożyczkobiorcami)/Poręczycielami i sporządzenie aneksu (Bank nie pobiera opłaty w wypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Klienta)

19.

Rozpatrzenie wniosku Klienta w sprawie zmiany przedmiotu zabezpieczenia i sporządzenie aneksu
(Bank nie pobiera opłaty w wypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Klienta)

250 PLN

1000 PLN

CZYNNOŚCI RESTRUKTURYZACYJNE, MONITORUJĄCE, UPOMINAWCZE I WINDYKACYJNE4
20.

Wezwanie do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty (pobierane od każdej wysyłki)5

30 PLN

21.

Sporządzenie umowy o ugodę, porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia

250 PLN

22.

Sporządzenie aneksu do umowy ugody

250 PLN

23.

Przeprowadzenie wizyty terenowej5

300 PLN

24.

Ustalenie przez Bank adresu dłużnika (na skutek niewykonania przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę obowiązku
poinformowania Banku o zmianie danych adresowych)

115,29 PLN

25.

Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wyjawienie majątku

128,60 PLN

26.

Wystąpienie przez Bank o wydanie odpisu aktu zgonu

27.

Wystąpienie przez Bank o informacje o nieruchomościach wg właściwości urzędów

28.

Wystąpienie przez Bank o informacje o postępowaniu spadkowym

29.

Sporządzenie i wysłanie kolejnego monitu o zobowiązaniu wynikającym z umowy kredytu (pożyczki), z powodu
niedostarczenia przez Kredytobiorcę (Pożyczkobiorcę) dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania
sytuacji finansowo-ekonomicznej6

200 PLN

30

Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niespełnienia przez Kredytobiorcę (Pożyczkobiorcę) w terminach określonych w umowie kredytu (pożyczki) warunków po uruchomieniu kredytu (pożyczki) oraz zobowiązań wskazanych
w Części Szczególnej Umowy, w tym niezrealizowania obowiązku zapewnienia wpływów na Rachunku Bieżącym
w wysokości określonej w postanowieniach umownych 7

200 PLN

74,22 PLN
102,22 PLN
64,22 PLN

1. Opłata pobierana w przypadku zawarcia umowy kredytu pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą.
2. Nie dotyczy umowy kredytu (pożyczki), w których Kredytobiorca (Pożyczkobiorca) miał indywidualnie negocjowaną opłatę za wcześniejszą całkowitą bądź częściową spłatę kredytu (pożyczki).
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3. Opłata jest pobierana każdorazowo w przypadku udzielenia przez Bank zezwolenia na wykreślenie hipoteki / zastawu rejestrowego oraz w przypadku wydawania
duplikatów tych zezwoleń. Opłata nie dotyczy wydania zaświadczenia w związku z całkowitą spłatą kredytu (pożyczki).
4. W wypadku powstania zadłużenia przeterminowanego lub niewypełnienia przez Kredytobiorcę (Pożyczkobiorcę) innych zobowiązań wynikających z umowy kredytu(pożyczki), Bank może podejmować następujące czynności upominawcze i windykacyjne wobec Kredytobiorcy (Pożyczkobiorcy) w celu poinformowania o powstaniu zadłużenia przeterminowanego lub niewypełnieniu innych zobowiązań, skłonienia Kredytobiorcy (Pożyczkobiorcy) do niezwłocznej spłaty tego zadłużenia
oraz odzyskania należności lub wykonania innych zobowiązań wynikających z umowy kredytu (pożyczki) 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 monity) oraz przeprowadzanie wizyt terenowych. W wyniku tych czynności zostają ustalone z Kredytobiorcą (Pożyczkobiorcą) termin
i zakres spełnienia wymagalnego zobowiązania. Niedochowanie przez Kredytobiorcę (Pożyczkobiorcę) terminu bądź zakresu skutkuje zastosowaniem kolejnych
czynności upominawczych i windykacyjnych. Bank będzie wykonywać kolejne czynności upominawcze i windykacyjne w odstępach czasowych umożliwiających
spłatę zadłużenia lub wykonanie zobowiązania pomiędzy kolejnymi działaniami. Spłata lub wykonanie całości wymagalnego zobowiązania powoduje zaprzestanie
dalszych czynności upominawczych i windykacyjnych.
5. Łączna wysokość obu tych opłat dla poszczególnej umowy kredytu (pożyczki) nie może w danym miesiącu przekroczyć kwoty 600 PLN.
6. Opłata pobierana za drugi i każdy kolejny monit dotyczący niespełnionego zobowiązania w danym (bieżącym) okresie weryfikacji (kwartalnym lub rocznym).
7. Opłata pobierana za każdy monit dotyczący poszczególnej umowy kredytu (pożyczki), miesięcznie do momentu wykonania zobowiązań z tym, że w przypadku
niezrealizowania obowiązku wpływów na Rachunku Bieżącym, opłata za monit pobierana jest w miesiącu następującym po upływie umownie określonego okresu
podlegającego weryfikacji.
Ponadto:
Bank ma prawo pobierać inne prowizje lub opłaty za usługi niewymienione w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji, indywidualnie negocjowane z Klientem.
Dopuszcza się możliwość obniżenia opłat lub odstąpienia od nich w sytuacji ekonomicznie uzasadnionej.
Lista czynności, za które Bank pobiera prowizje lub opłaty, może się różnić od wymienionych w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji, w przypadkach indywidualnie negocjowanych umów kredytu (pożyczki) i programów specjalnych.
Prowizje i opłaty są naliczane i pobierane w dniu wykonania czynności lub w terminach ustalonych w umowie kredytu (pożyczki), z zastrzeżeniem możliwości pobrania
przez Bank w terminie późniejszym należnych, ale niepobranych prowizji lub opłat.
Opłaty lub prowizje do kredytów (pożyczek) spłacanych w walucie obcej pobierane są po przeliczeniu na złote polskie po kursie średnim NBP z dnia operacji.
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