Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego
na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych*
*nie dotyczy Klientów JDG

Wersja obowiązująca od dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dział 4. KOMERCYJNE FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
A. KREDYTY KOMERCYJNE
Rodzaj czynności
1.

Analiza wniosku

1.1

o udzielenie kredytu lub promesy kredytu

1.2

o udzielenie kredytu na prefinansowanie kontraktów eksportowych / kredytu
inwestycyjnego z gwarancją KUKE

Stawka
do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem
min. 250,00 zł maks. 5 000,00 zł
bez opłat

Uwaga: w przypadku udzielenia kredytu opłata pomniejsza wartość prowizji za udzielenie kredytu.

2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu – od wartości kredytu objętego promesą
kredyt na prefinansowanie kontraktów eksportowych / kredyt inwestycyjny z gwarancją
KUKE / pomostowy / uzupełniający
pozostałe kredyty
Udzielenie kredytu – od kwoty kredytu / limitu kredytowego
kredyt inwestycyjny / obrotowy / otwarty w rachunku bieżącym
kredyt współfinansowany ze środków EBI lub KfW
kredyt pomostowy / uzupełniający / etapowy
kredyt na prefinansowanie kontraktów eksportowych / obrotowy dla podmiotów
udzielających świadczeń zdrowotnych
kredyt budowlany dla TBS, spółdzielni mieszkaniowych oraz spółek komunalnych
kredyt inwestycyjny z gwarancją KUKE
Obsługa linii kredytowej (dotyczy wszystkich kredytów odnawialnych) – od kwoty
przyznanego limitu kredytowego; za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres w całym
umownym okresie kredytowania
Administrowanie kredytem (dotyczy kredytów inwestycyjnych i obrotowych
nieodnawialnych) – od kwoty przyznanego kredytu, za każdy rozpoczęty miesięczny okres
kredytowania, do czasu wykorzystania pełnej kwoty dostępnego kredytu

6.1
6.2

pozostałe kredyty

7.

8.

0,50%, min. 200,00 zł
1,75%
1,25%
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
0,25%

0,075%, min. 1 000,00 zł

Uwaga: prowizja nie dotyczy kredytów na prefinansowanie kontraktów eksportowych, kredytów inwestycyjnych z gwarancją KUKE, kredytów
budowlanych dla TBS/spółdzielni mieszkaniowych/ spółek komunalnych.
Prowizja jest pobierana od kredytów udzielonych od dnia 1 października 2016 r.

Wykorzystywanie kredytu w niepełnej kwocie (prowizja od zaangażowania) - od
niewykorzystywanej kwoty udzielonego kredytu
kredyt inwestycyjny z gwarancją KUKE

6.

0,25%, min. 100,00 zł

0,50% w skali roku

2,00% w skali roku
Uwaga: prowizja jest pobierana od kredytów udzielonych od dnia 1 marca 2018 r.
1) nie dotyczy kredytów, od których pobierana jest prowizja za obsługę linii kredytowej lub prowizja za administrowanie kredytem;
2) nie dotyczy kredytów budowlanych dla TBS/spółdzielni mieszkaniowych/spółek komunalnych.
Podwyższenie kwoty kredytu / limitu kredytowego - od kwoty podwyższenia kredytu /
w zależności od kredytu pobiera się
właściwą prowizję z poz. 3.1 - 3.6
limitu kredytowego
Uwaga: w przypadku podwyższenia kwoty limitu kredytowego, pobierana jest również uzupełniająca prowizja za obsługę linii kredytowej. Prowizja
ta pobierana jest od kwoty podwyższenia w wysokości proporcjonalnej do czasu pozostającego do końca trwania rozpoczętego 3-miesięcznego,
umownego okresu kredytowania, zgodnie z poz. 4.

Przedłużenie okresu kredytowania - od sumy kwoty aktualnego zadłużenia oraz kwoty
kredytu pozostającej do uruchomienia albo od kwoty limitu kredytowego, w przypadku
kredytów w linii kredytowej odnawialnej

w zależności od kredytu pobiera się
właściwą prowizję z poz. 3.1 - 3.6

Uwaga: w przypadku równoczesnego przedłużenia okresu kredytowania i podwyższenia kwoty kredytu, pobiera się prowizję od kwoty kredytu lub limitu
kredytowego po podwyższeniu, w wysokości określonej zgodnie z poz. 7.

9.
10.
11.

Zmiana terminów uruchomienia transz kredytu lub zmiana harmonogramu spłaty rat od kwoty transz, których termin uruchomienia ulega zmianie lub kwoty kapitału, którego
termin spłaty ulega zmianie
Przewalutowanie kredytu – od kwoty kredytu / limitu kredytowego podlegającej
przewalutowaniu
Zmiana postanowień umowy w związku z wyodrębnianiem na własność kredytowanych
lokali

0,15%, min. 400,00 zł
1,00%, min. 400,00 zł
min. 500,00 zł, maks. 5 000,00 zł
w zależności od kosztów
i pracochłonności czynności

12.

Pozostałe zmiany warunków umowy wymagające aneksowania umowy - inne, niż
wymienione w poz. 7.-11.

do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem, nie mniej niż 200,00 zł

Uwaga: nie pobiera się opłaty za aneks, jeżeli jego sporządzenie wynika z inicjatywy Banku.

Całkowita lub częściowa spłata kredytu przed terminem określonym w umowie
- od kwoty podlegającej wcześniejszej spłacie
13.

14.

1,00%

Uwaga: nie dotyczy kredytów odnawialnych oraz: kredytów budowlanych udzielonych przed 1 listopada 2019 r., kredytów budowlanych dla TBS/
spółdzielni mieszkaniowych/spółek komunalnych, kredytów na prefinansowanie kontraktów eksportowych oraz spłacanych ze środków dotacji UE
kredytów pomostowych i uzupełniających.

Niewykorzystanie w terminie umownym lub rezygnacja z części / całości kredytu/limitu
kredytowego – od kwoty niewykorzystanego kredytu lub kwoty kredytu / limitu
kredytowego objętego rezygnacją

3,00%

Uwaga:
1) prowizje nie dotyczą: kredytów budowlanych udzielonych przed 1 listopada 2019 r., kredytów budowlanych dla TBS/spółdzielni mieszkaniowych/
spółek komunalnych;
2) prowizja z tytułu niewykorzystania części lub całości kredytu nie dotyczy kredytów otwartych w rachunku bieżącym oraz kredytów obrotowych w
linii kredytowej odnawialnej.

15.
15.1
15.1.1

Pisemne powiadomienie Klienta lub innych dłużników BGK z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu:
o zmianie oprocentowania kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy:
w zryczałtowanej wysokości 15,00 zł
wysłane listem poleconym

15.1.2

wysłane przesyłką kurierską

15.1.3
15.2

przekazane w innej formie lub w inny sposób niż wskazano w poz. 15.1.1-15.1.2
pozostałe powiadomienia, związane z nieprawidłową obsługą kredytu przez Klienta
Sporządzenie na wniosek Klienta umowy restrukturyzującej zadłużenie z tytułu
udzielonego kredytu - od kwoty zadłużenia
Wydanie na wniosek Klienta oświadczenia o spłacie kredytu lub o wysokości zadłużenia

16.
17.

18.

wg kosztów poczty kurierskiej
uzależnionych od destynacji przesyłki
bez opłat
100,00 zł
1,50%, min. 50,00 zł
150,00 zł

Uwaga: opłata jest naliczana i pobierana w dniu wpływu wniosku o wydanie zaświadczenia.

Sporządzenie na wniosek Klienta wyjaśnienia dotyczącego oceny zdolności kredytowej
dokonanej przez Bank

0,50%, min. 300,00 zł

Uwaga: prowizja dotyczy wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami; prowizję pobiera się od kwoty, dla której o ustalenie zdolności kredytowej
wnioskuje Klient.

19.

Analiza wniosku o ustalenie wysokości kwoty zadłużenia z tytułu udzielonego przez BGK kredytu, przypadającego na
wyodrębniany na własność lokal mieszkalny, oraz o wprowadzenie zmian w umowie kredytu:

19.1

dla pierwszego wniosku w ramach umowy kredytu

19.2

dla kolejnych wniosków w ramach umowy kredytu

20.

Wydanie oświadczenia o zgodzie na bezobciążeniowe wyłączenie lokalu mieszkalnego/
lokalu użytkowego/ garażu w procesie wyodrębniania na własność kredytowanych lokali

21.

Wydanie na wniosek Kredytobiorcy zaświadczenia o wykreśleniu ustanowionej na
nieruchomości hipoteki lub o bezciężarowym odłączeniu części nieruchomości
obciążonej hipoteką – od oświadczenia

22.

Pozostałe czynności związane z obsługą kredytu, wykonywane na wniosek Klienta - inne,
niż wymienione w poz. 15.-21.

min. 1 000,00 zł, maks. 5 000,00 zł
w zależności od kosztów
i pracochłonności czynności
min. 500,00 zł, maks. 3 500,00 zł
w zależności od kosztów
i pracochłonności czynności
50 zł x liczba lokali, dla których ma być
wydane oświadczenie, jednorazowo nie
więcej niż 3 500 zł
min. 500,00 zł, maks. 3 500,00 zł
w zależności od kosztów
i pracochłonności czynności
do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem
nie mniej niż 200,00 zł

B1. GWARANCJE*, PORĘCZENIA, AWALE, AKREDYTYWY STAND-BY (WŁASNE)
(*w tym regwarancje)

1.
1.1

Rodzaj czynności
Stawka
Rozpatrzenie zlecenia udzielenia produktu / wniosek o udzielanie produktów w ramach linii produktowej:
250,00 zł
dla Klientów Banku

do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem
min. 500,00 zł maks. 2 000,00 zł
Uwaga: w przypadku decyzji pozytywnej, opłata pomniejsza wartość prowizji z tytułu udzielenia produktu / udzielenia linii produktowej.

1.2

2.
2.1
2.2
3.
3.

jeżeli zleceniodawca / wnioskodawca nie był dotychczas Klientem Banku

Udzielenie / podwyższenie kwoty / przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji, poręczenia lub akredytywy stand-by za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności
przy zabezpieczeniu przelewem środków na rachunek BGK, blokadą środków na
0,25% min. 300,00 zł
rachunku Klienta w BGK, w ciężar kredytu udzielonego przez BGK
0,50% min. 600,00 zł
w przypadku innego zabezpieczenia
Udzielenie / podwyższenie kwoty / przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji,
300,00 zł
poręczenia lub akredytywy stand-by na wzorze dokumentu przedstawionym przez
Klienta i zaakceptowanym przez Bank – jednorazowa opłata dodatkowa do poz. 2.
Udzielenie / podwyższenie kwoty / przedłużenie okresu obowiązywania awalu na wekslu

3.1
3.2

płatne jednorazowo
za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności

150,00 zł
2,50% min. 700,00 zł

Uwaga dot. pkt 2 i 3:
1) w przypadku podwyższenia kwoty produktu, prowizja za obsługę za aktualnie rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności, pobierana jest od kwoty podwyższenia
proporcjonalnie do czasu pozostającego do końca trwania aktualnie rozpoczętego 3-miesięcznego, umownego okresu ważności;
2) w przypadku przedłużenia okresu trwania produktu prowizja za obsługę pobierana jest zgodnie z rozpoczynającymi się kolejno 3-miesięcznymi, umownymi
okresami ważności, licząc od dnia udzielenia.

4.

Udzielenie / podwyższenie kwoty / przedłużenie okresu obowiązywania linii
produktowej

1,00%

Uwaga: w przypadku podwyższenia pobiera się prowizję od kwoty podwyższenia, a w przypadku równoczesnego przedłużenia okresu obowiązywania i
podwyższenia kwoty linii, pobiera się prowizję od kwoty linii po podwyższeniu.

5.
5.1

Realizacja produktu - od kwoty roszczenia wypłaconego beneficjentowi
wypłata środków z tytułu zrealizowanej dowolnej gwarancji, poręczenia lub
akredytywy stand-by

5.2

Uwaga: prowizja jest pobierana od gwarancji. poręczenia lub akredytywy stand-by udzielonych od dnia 1 października 2016 r.
0,20% min. 400,00 zł
wypłata środków w ramach awalu

6.

7.

8.

Inne zmiany treści dokumentu produktu / aneksowania umowy o udzielanie
produktów w ramach linii (w tym również przedłużenie terminu jej ważności, jeżeli
mieści się w okresie, za który już pobrano prowizję)
Pisemne wezwanie zleceniodawcy lub innych dłużników BGK, z tytułu
zabezpieczenia udzielonego produktu, do zwrotu wypłaconej kwoty w związku z
realizacją produktu - wysłane listem poleconym lub przesyłką kurierską
Inne czynności związane z obsługą produktu / umowy o udzielanie produktów w
ramach linii produktowej wykonywane na wniosek Klienta - inne, niż wymienione w
poz. 7.

B2. GWARANCJE, AKREDYTYWY STAND-BY (OBCE)
Awizowanie beneficjentowi gwarancji lub akredytywy stand-by / awizowanie
1.
podwyższonej kwoty gwarancji lub akredytywy stand-by
2.
Rejestracja gwarancji złożonej przez krajowego beneficjenta
Potwierdzenie gwarancji lub akredytywy stand-by / podwyższenie kwoty
potwierdzonej gwarancji lub akredytywy stand-by / przedłużenie okresu ważności
3.
potwierdzonej gwarancji lub akredytywy stand-by - za każdy rozpoczęty 3-miesięczny
okres jej ważności

0,20%, min. 500,00 zł

do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem
nie mniej niż 200,00 zł
w zryczałtowanej wysokości 15,00 zł
do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem
nie mniej niż 200,00 zł

0,10%
min. 200,00 zł maks. 1000,00 zł
100,00 zł
do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem,
min. 500,00 zł

Uwaga:
1) w przypadku podwyższenia kwoty produktu, prowizja za obsługę za aktualnie rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności, pobierana jest od kwoty podwyższenia
proporcjonalnie do czasu pozostającego do końca trwania aktualnie rozpoczętego 3-miesięcznego, umownego okresu ważności;
2) w przypadku przedłużenia okresu trwania produktu prowizja za obsługę pobierana jest zgodnie z rozpoczynającymi się kolejno 3-miesięcznymi, umownymi
okresami ważności, licząc od dnia udzielenia.

Inna zmiana warunków potwierdzonej gwarancji lub akredytywy stand-by (w tym
również przedłużenie terminu jej ważności, jeżeli mieści się w okresie, za który już
pobrano prowizję)

do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem
nie mniej niż 200,00 zł
Uwaga: w razie jednoczesnych zmian warunków gwarancji lub akredytywy stand-by określonych w pozycjach 3. i 4., pobiera się jedną - wyższą prowizję.
0,20% min. 400,00 zł
5.
Realizacja produktu - od kwoty roszczenia wypłaconego beneficjentowi

4.

6.
7.
8.
9.

Opiniowanie dokumentu gwarancji lub akredytywy stand-by lub sprawdzenie
autentyczności gwarancji lub akredytywy stand-by
Pośrednictwo w zgłoszeniu roszczenia z gwarancji lub akredytywy stand-by - od kwoty
roszczenia
Zdeponowanie przyjętej gwarancji lub akredytywy stand-by
Inne czynności związane z obsługą gwarancji lub akredytywy stand-by wykonywane
na wniosek Klienta - inne, niż wymienione w poz. 5.- 8.

200,00 zł
0,10%
min. 200,00 zł maks. 500,00 zł
500,00 zł
do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem
nie mniej niż 200,00 zł

C. WYKUP WIERZYTELNOŚCI
Rodzaj czynności
1.

Analiza wniosku o wykup wierzytelności

2.

Wydanie promesy wykupu wierzytelności

3.

Przyznanie Limitu Dłużnika

4.

Wykupienie pojedynczej wierzytelności (w tym w ramach Limitu na Dłużnika)

5.

Nieprzedstawienie wierzytelności do wykupu – od kwoty wierzytelności

6.

Niewykorzystanie Limitu Dłużnika – od kwoty niewykorzystanego Limitu

Stawka
do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem
min. 250,00 maks. 2 000,00 zł
0,50% min. 200,00 zł
do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem
do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem
do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem
do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem

7.

Pisemne wezwanie lub powiadomienie

8.

Zmiana warunków umowy wymagająca aneksowania umowy lub inne czynności związane z
obsługą wykupu wierzytelności, wykonywane na wniosek Klienta

50,00 zł
do indywidualnego uzgodnienia
z Klientem ·nie mniej niż 200,00 zł

