
TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA POŻYCZEK/ KREDYTÓW   

obowiązująca od 13.04.2022 r. 

 
 

Wyszczególnienie czynności/ usługi  
 

Tryb 
pobierania 

prowizj i/  opłat  
Stawka w zł lub %  

Pożyczka gotówkowa  

1.  Prowizja od udzielonej pożyczki  Jednorazowo  do 30% kwoty pożyczki  

2.  Opłata przygotowawcza  Jednorazowo  Od 0 zł  do 95 zł  

3.  Prowizja za wcześniejszą spłatę  Jednorazowo 
przy spłacie  

Brak prowizj i  

4.  Sporządzenie aneksu do umowy pożyczki (prowizja nal iczana od 
kwoty pożyczki pozostałej do spła ty)  

Każdorazowo  0,50% nie mniej niż 45  zł  
i  nie więcej niż 200  zł  

5.  Wystawienie zaświadczenie o aktualnym saldz ie pożyczki/ 
pożyczek na koncie członka oraz nie zaleganiu ze spłatą pożyczki/ 
pożyczek lub wystawienie zaświadczenia potwierdzającego spłatę 
pożyczki  

Każdorazowo  25 zł  

6.  Wystawienie zaświadczenia dotyczącego kwesti i  nie 
wymienionych w punkcie 5, w  szczególności zaświadczenie dot. 
historii  operacj i na rachunku pożyczkowym, historii  kredytowej 
członka(więcej niż 1 pożyczki ),  wysokości zapłaconych odsetek  

Każdorazowo  40 zł  

7.  Wydanie odpisu umowy pożyczkowej (kopi i poświadczonej  za 
zgodność z oryginałem)  

Każdorazowo  25 zł  

8.  Opłata za wydruk historii  operacji  na rachunku pożyczkowym  Każdorazowo  15 zł  

Pożyczka hipoteczna  

1.  Prowizja od udzielonej pożyczki  Jednorazowo  1-10% 

2.  Opłata przygotowawcza  Jednorazowo  250 zł  

3.  Prowizja za wcześniejszą spłatę  Jednorazowo 
przy spłacie  

Brak prowizj i  

4.  Sporządzenie aneksu do umowy pożyczki (prowizja nal iczana od 
kwoty pożyczki pozostałej do spłaty)  

Każdorazowo  0,50% nie mniej niż 45 zł  
i  nie więcej niż 200 zł  

5.  Wystawienie zaświadczenie o aktualnym saldz ie pożyczki 
hipotecznej oraz nie zaleganiu ze spłatą lub wystawienie 
zaświadczenia potwierdzającego spłatę pożyczki  

Każdorazowo  25 zł  

6.  Wystawienie zaświadczenia dotyczącego kwesti i  nie 
wymienionych w punkcie 5, w  szczególności zaświadczenie dot. 
historii  operacj i na rachunku pożyczkowym, wysokości  
zapłaconych odsetek  

Każdorazowo  40 zł  

7.  Wydanie odpisu umowy pożyczkowej (kopi i poświadczonej  za 
zgodność z oryginałem)  

Każdorazowo  25 zł  

8.  Opłata za wydruk historii  operacji  na rachunku pożyczkowym  Każdorazowo  15 zł  

9.  Opłata za dokonanie przez  Kasę oszacowania wartości 
nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki  

Jednorazowo  300 zł  

10.   Opłata za wydanie przez Kasę zaświadczenia (potwierdzonego 
notarialnie) o wygaśnięciu wierzytelności hipotecznej  

Jednorazowo 
za 
oświadczenie  

100 zł  

11.   Prowizja z tytułu podwyższonego ryzyka 1  Jednorazowo  0,21% kwoty pożyczki  

Pożyczka odnawialna LP  

1.  Opłata przygotowawcza  Jednorazowo  Od 0 do 95 zł  

2.  Prowizja za przedłużenie umowy LP  Każdorazowo  0%  

3.  Opłata za przedłużenie okresu kredytowania na kolejne 12 
miesięcy  

każdorazowo  50 zł  

4.  Wystawienie zaświadczenie o aktualnym saldz ie pożyczki oraz nie 
zaleganiu ze spłatą lub wystawienie zaświadczenia 
potwierdzającego spłatę pożyczki  

Każdorazowo  25 zł  

5.  Wydanie odpisu umowy pożyczkowej (kopi i poświadczonej  za 
zgodność z oryginałem)  

Każdorazowo  25 zł  

6.  Opłata za wydruk historii  operacji  na rachunku pożyczkowym  Każdorazowo  15 zł  

Opłaty windykacyjne  

1.  Opłata za sporządzenie i  wysłanie upomnienia lub wezwania do 
pożyczkobiorcy  

Każdorazowo 
za monit  

0,00 zł2  /25 zł 3  

2.  Opłata za sporządzenie i  wysłanie zawiadomienia lub wezwania 
do poręczyciela  

Każdorazowo 
za monit  

0,00 zł2  /25 zł 3  

1.  Prow iz ja  z  tytu łu  podw yższon eg o  r yz yka  wys tępu jące go  w o kre s ie  p ie rwsz ych  trz ech  mi es i ęcy  od  wypłaty  po życz k i ,  zw iąz aneg o   

z  b ra kie m  na  dz ień  wyp ła ty  po życ zk i  doc elowe go  zab ezp i eczen ia  je j  sp ła ty.  Op ła ta  pob ie rana  jes t  j e dnorazowo  z  gó r y w  dn iu  w yp ła ty  

pożycz ki  i  n ie  pod le ga  zw roto wi  z  zas tr zeż en ie m,  że  w  pr zy padku  us tanow ien ia  docelow ego  zabe zp i eczen ia  sp ła ty  pożyc zk i   

( t j .  p rzed łożen ia  odp isu  z  us tano wiony m zabezp ieczen ie m w pos ta c i  h ipo te k i )  pr zed  up ływe m t rzec h  m ies ięcy  od  dn ia  wyp ła ty,  op ła ta  

podleg a  zw ro towi  w  częśc i  p ropor c jonalnej  prz ypadaj ącej  za  o kr es  o d  ustanow ien i a  doce lowe go zab ez p ieczen ia  sp ła ty  do  up ływu o kresu  

tr zech  m ies ięc y od  w yp ła ty  pożyc z ki .  

2 .  Opłata  pob ie rana  w p rz ypad ku  u mowy  poż ycz k i  ( k red yt  konsu men cki)  -  dl a  u mów  zawa r tych  od  dn ia  11. 03. 2016  r .  i  u mów  poż ycze k  

hipotecznych  zawa r tych  od  dn ia  22. 07. 2017 r .  

3. Opłata  pob ier ana  w  prz ypad ku  u m owy poż ycz k i  h ipotecznej  zawa r te j  do  dn ia  21.07. 2017  r .  or az  u mow y poż ycz k i  ( kr edy t  konsu menc ki)  

zawar te j  do  dn ia  10. 03.2016 r .  


