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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej  

 

 

 

R O Z D Z I A Ł    I 

    K R E D Y T Y 

 

1.1 Kredyty obrotowe dla klientów instytucjonalnych  2,50 % 

od kwoty udzielonego kredytu 

1.2 Kredyty obrotowe odnawialne (rewolwingowe) realizowane poprzez rachunek bieżący 

Gmin i innych jednostek budżetowych 
- do kwoty 100 000,00 złotych 

- powyżej 100 000,00 złotych 

 

 
1,50 % 

0,80 % 

od kwoty udzielonego kredytu 

1.3 Kredyty obrotowe AGRO dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

rolniczą 

2,50 % 

od kwoty udzielonego kredytu 

1.4 Kredyty inwestycyjne na realizację zadań własnych Gmin 1,50 % 

od kwoty udzielonego kredytu 

1.5 Kredyty inwestycyjne preferencyjne 2,00 % 

od kwoty udzielonego kredytu 

1.6 Kredyty obrotowe preferencyjne 2,00 % 

od kwoty udzielonego kredytu 

1.7 Kredyty inwestycyjne PROW 2014-2020 2.50 %  

od kwoty udzielonego kredytu 

1.8 Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym dla osób prowadzących pozarolnicza 

działalność gospodarczą 

 

2,50 % 

od kwoty udzielonego kredytu 

1.9 Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym dla osób prowadzących działalność rolniczą 2.50 % 

od kwoty udzielonego kredytu 

1.10 Kredyty obrotowe „AGROLINIA” dla osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą rolniczą 

 

 

2,50 % 

od kwoty udzielonego kredytu 

1.11 Kredyty inwestycyjne komercyjne 2,50 % 

od  kwoty udzielonego kredytu 

1.12 Kredyty inwestycyjne AGRO INWEST 2,50 % 

od  kwoty udzielonego kredytu 

1.13 Kredyty inwestycyjne dla firm leasingowych 0,00 % od kwoty udzielonego kredytu 

a. Opłata za wydłużenie transzy kredytu nie przekraczających okresu trwania kredytu 100,00 zł 

1.14 Kredyty zabezpieczone hipotecznie udzielane klientom indywidualnym od maja 2015 

roku: 
a) kredyty mieszkaniowe 

b) kredyty konsolidacyjne 

c) kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie 

 

 
2,50 % 

2,50 % 

2,50 % 
od kwoty udzielonego kredytu  

1.15 Kredyty konsumenckie gotówkowe i konsumenckie kredyty odnawialne w ROR: 

a. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku oraz za przygotowanie i zawarcie 

umowy kredytu 

2,50 % od kwoty udzielonego kredytu , nie 

mniej niż 100,00 złotych 

b. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku oraz za przygotowanie i zawarcie 

umowy kredytu gotówkowego na plus 

3,50 % od kwoty kredytu                                  

nie mniej niż 100,00 złotych 

c. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę, na wniosek kredytobiorcy, warunków umowy kredytu 1,50 % kwoty kredytu nie mniej jak 200,00 zł 

1.16 
 

Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty należności Banku Spółdzielczego w Mławie z tytułu udzielonych kredytów 

/dotyczy wszystkich rodzajów kredytów/: 

a. Odroczenie terminu spłaty 1,50 % kwoty kredytu nie mniej jak 200,00 zł 

b. Konwersja należności 1,50 % kwoty kredytu nie mniej jak 200,00 zł 

c. Za zmianę na wniosek kredytobiorcy: warunków spłaty należności z tytułu udzielonego 
kredytu oraz zmianie zabezpieczenia kredytu 

1,50 % kwoty kredytu nie mniej jak 200,00 zł 
od kwoty podlegającej zmianie 

 
1.17 

Rozliczenie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych od każdego rachunku 
kredytowego: 

1. przy kredytach inwestycyjnych 

Dotyczy kredytobiorców z którymi umowy kredytowe zawarto 
w okresie od  01.09.2005 roku  do  31.12.2014 roku 

 
 

30,00 zł miesięcznie 

1.18 Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta, stwierdzającego wysokość zadłużenia z 
tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz 

zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik  

100,00 zł 
za każde zaświadczenie 

1.19 Za wydanie odpisu umowy o kredyt 50,00 zł 

za każdą umowę 

1.20 Za  sporządzenie zaświadczenia dotyczącego zwolnienia zabezpieczenia po spłacie 

kredytu 

20,00 zł 

za każdy wniosek 

1.21 Za wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu  20,00 zł 
za każde zaświadczenie 
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1.22 Za wydanie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomicznej /zdolności kredytowej/ 500,00 zł 

za każdą ocenę 

1.23 Wpłaty z tytułu spłaty kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Mławie Bez opłat 

1.24 Prowizja rekompensacyjna- od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub 

jego części 
1. Nie pobiera się prowizji gdy spłata kredytu dokonywana jest do 30 dni kalendarzowych 

przed terminem wynikającym z umowy kredytu.  
2. Nie pobiera się prowizji od kredytów pomostowych w PROW (w przypadku spłaty I raty 

ze środków pochodzących z dotacji ARiMR oraz kredytów preferencyjnych udzielanych od 
01.05.2015r.  

3. Nie dotyczy klientów indywidualnych 

1,50 % od kwoty spłaconej przed terminem 

1.25 Prowizja za gotowość - od niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy kredytu 

 
1. Nie dotyczy klientów indywidualnych 
2. W przypadku kredytów w rachunku bieżącym prowizja naliczana jest dziennie od 

postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy niewykorzystanej kwoty kredytu oraz płatna jest 
w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego. 

3. W przypadku pozostałych kredytów naliczana jest w momencie wypłaty kredytu./ transzy 
kredytu 

0,5 % miesięcznie 
 

1.26 Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności Banku Spółdzielczego w 
Mławie, od każdego monitu bez względu na liczbę odbiorców wezwania 

W wysokości aktualnych kosztów przesyłki 
poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

1.27 Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności Banku Spółdzielczego w 
Mławie z tytułu kredytu konsumenckiego w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie 

konsumenckim udzielonego po 11 marca 2016 roku, od każdego monitu bez względu na 

liczbę odbiorców wezwania.       

Bez opłat 

1.28 Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności Banku Spółdzielczego w 

Mławie z tytułu kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym udzielonego od dnia 22 lipca 
2017 roku, od każdego monitu bez względu na liczbę odbiorców wezwania. 

Bez opłat 

1.29 Od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali 

 

a. Na okres do 1 roku 3 % 

kwoty 

b. Na  okres od 1 roku do 3 lat 5 % 

kwot 

c. Na okres powyżej 3 lat 7 % kwoty 

 

Załącznik  Nr 3 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 43/2021 z dnia  27 września 2021 roku 

 


