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TABELA OPŁAT I PROWIZJI
dotycząca produktów kredytowych (z wyłączeniem karty kredytowej)
dla klientów indywidualnych
wprowadzona przez Idea Bank S.A. w dniu 11.03.2016 r.
Lp.

Czynność

Wysokość OPŁATY/PROWIZJI
max. do 10%
kwoty udzielonego kredytu (pożyczki)

1.

Prowizja Banku za udzielenie kredytu (pożyczki)

2.

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

250 PLN

3.

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 do umowy kredytu (pożyczki), (Bank nie pobiera opłaty w wypadku negatywnego
rozpatrzenia wniosku Klienta)

200 PLN

4.

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 zabezpieczenia

25 PLN
3%
od kwoty spłacanego salda kredytu
w przypadku spłaty od 1 do 12 miesiąca
od daty uruchomienia kredytu

5.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kapitału kredytu samochodowego 1, 2:
(dotyczy wcześniejszej spłaty całkowitej oraz częściowej)

2%
od kwoty spłacanego salda kredytu
w przypadku spłaty od 13 do 24
miesiąca od uruchomienia kredytu
1%
od kwoty spłacanego salda kredytu
w przypadku spłaty od 25 do 36
miesiąca od uruchomienia kredytu
0%
od kwoty spłacanego salda kredytu
w przypadku spłaty od 37 miesiąca
od uruchomienia kredytu
2,5%
od kwoty spłacanego salda kredytu
(pożyczki) w przypadku spłaty od
1 do 60 miesiąca od uruchomienia
kredytu (pożyczki)

6.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kapitału kredytu (pożyczki)
z wyłączeniem kredytu samochodowego 1, 2:
(dotyczy wcześniejszej spłaty całkowitej oraz częściowej)

7.

Prolongata spłaty (okres dłuższy niż 1 miesiąc)

8.

Sporządzenie opinii o kredycie (pożyczce) na wniosek Klienta

100 PLN

9.

Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta

70 PLN

10.

Sporządzenie uwierzytelnionej kopii lub odpisu dokumentu przez pracownika Banku
posiadającego stosowne pełnomocnictwo na wniosek Klienta

40 PLN

11.

Ponowne sporządzenie harmonogramu spłaty kredytu (pożyczki) na wniosek Klienta 1

40 PLN

12.

Sporządzenie historii spłaty kredytu (pożyczki) na wniosek Klienta

40 PLN

0%
od kwoty spłacanego salda kredytu
(pożyczki) w przypadku spłaty
od 61 miesiąca od uruchomienia
kredytu (pożyczki)
1%
kwoty pozostałej do spłaty,
nie mniej niż 200 PLN
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CZYNNOŚCI RESTRUKTURYZACYJNE, MONITORUJĄCE I WINDYKACYJNE:
13.

Wezwanie do zapłaty/do spełnienia warunku umowy kredytu (pożyczki) 1, 3

10 PLN

14.

Sporządzenie umowy o ugodę, porozumienia spłaty zadłużenia 1, 3

30 PLN

15.

Sporządzenie aneksu do umowy ugody 1, 3

30 PLN

16.

Przeprowadzenie wizyty terenowej 1, 3

81 PLN

17.

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

55 PLN

18.

Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wyjawienie majątku

50 PLN

19.

Wystąpienie przez Bank o wydanie odpisu aktu zgonu

43 PLN

20.

Wystąpienie przez Bank o informacje o postępowaniu spadkowym

35 PLN

	Nie dotyczy umów kredytu (pożyczki) podlegających rygorowi Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim czyli umów w wysokości nie większej niż
255 550 zł.
2.
	Nie dotyczy umowy kredytu (pożyczki), w których Kredytobiorca (Pożyczkobiorca) miał indywidualnie negocjowaną opłatę za wcześniejszą całkowitą bądź częściową spłatę kredytu (pożyczki).
3.
W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego lub niewypełnienia przez Kredytobiorcę (Pożyczkobiorcę) innych zobowiązań wynikających z umowy
kredytu (pożyczki), Bank może podejmować następujące czynności upominawcze lub windykacyjne wobec Kredytobiorcy (Pożyczkobiorcy) w celu poinformowania o powstaniu zadłużenia przeterminowanego lub niewypełnieniu innych zobowiązań wynikających z umowy kredytu (pożyczki), skłonienia Kredytobiorcy
do spłaty tego zadłużenia oraz odzyskania należności lub wypełnienia innych zobowiązań wynikających z umowy kredytu (pożyczki): przeprowadzanie rozmów
telefonicznych, wysyłanie wiadomości tekstowych na telefon komórkowy, wysyłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wysyłanie przesyłek listowych
(wezwanie do zapłaty/ spełnienia warunku umowy kredytu (pożyczki), ostateczne wezwanie do zapłaty), przeprowadzania wizyt terenowych. W wyniku tych
czynności zostają ustalone z Kredytobiorcą (Pożyczkobiorcą) termin i zakres spełnienia wymagalnego zobowiązania. Bank nie będzie podejmował kolejnych
działań upominawczych lub windykacyjnych do czasu ustalonego terminu wywiązania się przez Kredytobiorcę (Pożyczkobiorcę) z zobowiązań wobec Banku.
Niedochowanie przez Kredytobiorcę (Pożyczkobiorcę) terminu spełnienia wymagalnego zobowiązania może skutkować ponownym zastosowaniem czynności
upominawczych lub windykacyjnych, z tym że Bank będzie podejmował pojedyncze działania w odstępach czasowych umożliwiających spłatę zadłużenia lub
wykonanie zobowiązania pomiędzy kolejnymi działaniami, tj. nie częściej niż co 7 dni. Spłata lub wykonanie całości wymagalnego zobowiązania powoduje zaprzestanie dalszych czynności upominawczych i windykacyjnych.
1.

Ponadto:
Dopuszcza się możliwość obniżenia opłat lub odstąpienia od nich w sytuacji ekonomicznie uzasadnionej.
Bank ma prawo pobierać inne opłaty za usługi niewymienione w Tabeli Opłat i Prowizji, indywidualnie negocjowane z Klientem.
Lista czynności, za które Bank pobiera prowizje lub opłaty, może się różnić od wymienionych w Tabeli Opłat i Prowizji, w przypadkach indywidualnie negocjowanych
umów kredytu (umów pożyczki) i programów specjalnych.
Prowizje i opłaty są naliczane i pobierane w dniu wykonania operacji lub w terminach ustalonych w umowie kredytu (pożyczki), z zastrzeżeniem możliwości pobrania
przez Bank w terminie późniejszym należnych, ale niepobranych prowizji lub opłat.
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