TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych.

DZIAŁ III. KREDYTY i POŻYCZKI

Kredyty obrotowe w rachunku
bieżącym i kredytowym
(odnawialny i nieodnawialny)

Kredyt inwestycyjny

Kredyty z zagranicznych linii
kredytowych

Kredyty pomostowe na projekty
współfinansowane funduszami
europejskimi

Kredyty udzielane we
współpracy z donatorami
środków (NFOŚiGW, BGK,
WFOŚiGW)

EkoKredyt Prosument II dla
Wspólnot Mieszkaniowych

Kredyt giełdowy

CZYNNOŚĆ
Prowizja za rozpatrzenie
wniosku kredytowego 1)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,50% min. 100

kredyt jednorazowy ustalana
indywidualnie dla
każdej emisji

3,00% min. 500,00
dla mikroprzedsiębiorstw
Prowizja za udzielenie
kredytu/prowizja

3,00% min.500,00

0,00%

1,00%

0,30%-1% min.100,00

przygotowawcza 2)

min. 2,50% min.400,00 lub
zgodnie z umową o
współpracy

1,5% - 3%

1% min. 500,00
dla wspólnot mieszkaniowych
kredyt odnawialny 0,60%-1,50%

#

Opłata za gotowość

3,60%

0,00%

0,00%

3,60%

0,00%

0,00%

0,00%

Prowizja rekompensacyjna 3)

0,00%

0,00% -2,00%

0,00% -2,00%

0,00% -2,00%

0,00% -1,00%

0,50%-1,00%

0,00%
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Prowizje i opłaty za wprowadzenie zmian warunków Umowy 4)

Prolongata/przedłużenie
terminów spłaty (od kwoty
prolongowanej/przedłużanej)

2,0% min.100,00

2,0% min.100,00

2,00%

2,00%

2,0% min.100,00

100,00-300,00

zgodna z Prowizją
za udzielenie
kredytu/prowizją
przygotowawczą

Podwyższenie/obniżenie kwoty
kredytu (od kwoty
podwyższenia/obniżenia)

2,0% min. 100,00

2,0% min. 100,00

2,00%

2,00%

2,0% min. 100,00

100,00-300,00

0,70%-1,50%

300,00

100,00 - 300,00

300,00

Zmiana waluty
kredytu/pożyczki (od
pozostałej kwoty do spłaty)
Zmiana innych warunków
umowy np. zabezpieczenia

1%-1,5%

300,00

300,00

300,00

300,00

Pozostałe czynności związane z kredytami i pożyczkami

Opłata za inspekcję kredytową

300,00

Wystawienie warunkowej promesy udzielenia kredytu / pożyczki

0,10%-0,50%

Wystawienie promesy udzielenia kredytu / pożyczki

0,20% - 1,00%

W ramach EkoKredyt Prosument II:
Przekwalifikowanie kredytu na kredyt komercyjny

5,00% kwoty kredytu komercyjnego

Niedostarczenie stanu liczników - od każdego niedostarczonego stanu licznika w danym okresie

50,00

Niedostarczenie oświadczenia o utrzymaniu okresu trwałości - za niedostarczenie dokumentu

50,00

Sporządzenie i wysłanie pism informujących Klientów o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata

50,00

Opłata za aranżowanie finansowania przedsięwzięcia

5)

negocjowana

Wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów lub informacji, które kredytobiorca miał dostarczyć zgodnie z umową kredytu, umowami zabezpieczeń

#
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6)

150,00

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od kwoty wnioskowanego kredytu
w przypadku udzielenia kredytu prowizja zostaje zaliczona na poczet prowizji za udzielenie kredytu
2. Prowizja za udzielenie kredytu
1) minimalna łączna wartość prowizji przygotowawczej i prowizji za wystawienie promesy udzielenia kredytu pomostowego na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi wynosi 0,70%,
2) w przypadku kredytów na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi nie pobiera się prowizji przygotowawczej w momencie udzielenia kredytu, jeśli za wystawienie promesy została pobrana prowizja w wysokości 0,80% - 1,00%,
3) w przypadku kredytów na innowacje technologiczne w dniu podpisania umowy kredytu pobierana jest prowizja przygotowawcza w wysokości min. 0,20%; pozostała część prowizji pobierana jest przed uruchomieniem środków,
4) Dla Ekokredyt Prosument II prowizja wynosi:
3,00% - w pierwszym roku kredytowania a)
1,50% - w kolejnych latach od aktualnego zadłużenia
a) prowizja pobierana od kwoty przyznanego kredytu przed uruchomieniem kredytu z rachunku Kredytobiorcy w BOŚ S.A.;
b) prowizja liczona od zadłużenia w pierwszym dniu roboczym drugiego i kolejnych rozpoczętych 12-miesięcznych okresów kredytowania i pobierana z rachunku kredytobiorcy w BOŚ S.A. do 5 dnia roboczego drugiego i kolejnych rozpoczętych 12-miesięcznym okresów
kredytowania
5) W przypadku kredytów pomostowych na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi min. łączna wartość prowizji za udzielenie kredytu (w tym za wystawienie promesy udzielenia kredytu) i opłaty za aranżowanie finansowania przedsięwzięcia wynosi 1,2%
6) Dla kredytu giełdowego odnawialnego w formie limitu kredytowego:
na okres do 6 m-cy - 60% stawki prowizji określonej dla kredytu udzielanego na okres powyżej 6 do 12 m-cy
na okres powyżej 6 m-cy do 12 m-cy:
do kwoty 50 tys. PLN (włącznie): 1,50%
powyżej 50 tys. PLN do 100 tys. PLN (włącznie): 1,25%
powyżej 100 tys. PLN do 200 tys. PLN (włącznie): 0,90%
powyżej 200 tys. PLN: 0,70%
3. Prowizja rekompensacyjna
1) liczona od kwoty przedterminowej spłaty części kredytu/pożyczki, płatna w dniu przedterminowej spłaty całości/raty kredytu/pożyczki,
2) prowizji nie pobiera się jeżeli wynika to z umowy kredytu,
3) prowizji nie pobiera się w przypadku kredytów udzielanych we współpracy z donatorami środków, o ile umowa o współpracy z donatorem tak stanowi,
4) prowizja wynosi:
2,00% jeżeli spłata następuje w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytu
0,00% jeżeli spłata następuje po 24 miesiącach od dnia podpisania umowy kredytu
5) prowizja dla kredytów we współpracy z donatorami środków wynosi:
1,00% jeżeli spłata następuje w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytu
0,00% jeżeli spłata następuje po 24 miesiącach od dnia podpisania umowy kredytu
6) prowizja dla EkoKredyt Prosument II wynosi:
0,50% jeśli okres miedzy datą wcześniejszą spłaty kredytu a terminem ostatecznej spłaty kredytu nie przekracza 12 m-cy
1,00% jeśli okres między datą wcześniejszą spłaty kredytu a terminem ostatecznej spłaty kredytu przekracza 12 m-cy

#
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4. Opłata za wprowadzenie zmian warunków Umowy
1) opłata dla EkoKredyt Prosument II:
300,00 - zmiana wymagająca aneksowania umowy
100,00 - zmiana nie wymagająca aneksowania
2) nie pobiera się opłaty za aneks, jeżeli jego sporządzenie wynika z decyzji Banku lub umowy o współpracy z donatorami środków,
3) w przypadku, gdy nie wymagane jest podpisywanie aneksu dla przedłużenia okresu obowiązywania umowy na kolejny 12 miesięczny okres dla kredytu obrotowego, jednak za tę czynność pobiera się opłatę jak za aneks związany z prolongatą/przedłużeniem terminów spłaty
kredytów (od prolongowanej/przedłużanej kwoty)
4) w przypadku prolongaty technicznej prowizja jest liczona jako 1/12 prowizji za prolongowanie terminu spłaty, liczona za każdy miesiąc prolongowania,
5) w przypadku gdy aneks do umowy dotyczy kilku zmian, pobierana jest jedna opłata/ prowizja - najwyższa
6) Opłata za podwyższenie kwoty kredytu giełdowego (liczona od kwoty podwyższanej proporcjonalnie do liczby miesięcy):
do kwoty 50 tys. PLN (włącznie): 1,50%
powyżej 50 tys. PLN do 100 tys. PLN (włącznie): 1,25%
powyżej 100 tys. PLN do 200 tys. PLN (włącznie): 0,90%
powyżej 200 tys. PLN: 0,70%
5. Opłata za aranżowanie finansowania przedsięwzięcia
1) Opłata dotyczy kredytów inwestycyjnych i przedsięwzięć project finance, montażów finansowych oraz transakcji strukturyzowanych
2) W przypadku kredytów na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi minimalna łączna wartość prowizji za udzielnie kredytu (w tym prowizji za wystawienie promesy udzielenia kredytu) i
opłaty za aranżowanie finansowania przedsięwzięcia wynosi 1,2% ,
3) opłata aranżacyjna jest pobierana niezależnie od prowizji przygotowawczej
6. Opłata jest pobierana w przypadku, gdy Klient nie dostarczy dokumentów lub informacji określonych w umowie.

#
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