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DEFINICJE 
Definicje u yte w niniejszej Tabeli oznaczaj : 
Bank lub DB Polska S.A. – Deutsche Bank Polska S.A. z siedzib  w Warszawie. 
Tabela – niniejsza Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. 
 
I. Zasady pobierania prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci: 

1. Prowizje i op aty Bank pobiera przy wykonywaniu zleconej czynno ci. 
2. Stawki okre lone w cz ci I. Produkty kredytowe okre lone kwotowo lub procentowo pobierane s  w walucie kredytu, 

po yczki lub w z otych polskich po przeliczeniu po kursie kupna/sprzeda y dla dewiz.  
3. Na yczenie Klienta Bank mo e wykona  czynno ci nie wymienione w niniejszej Tabeli, jednak zastrzega sobie prawo 

do pobrania op aty lub prowizji ustalonej z Klientem indywidualnie.  
4. Za czynno ci bankowe wymienione w niniejszej Tabeli Bank mo e pobra  op at  inn  na podstawie indywidualnych 

warunków cenowych przyznanych przez Bank, zgodnie z odr bn  umow  zawart  z Klientem na czas okre lony. 
5. Zaniechanie lub obni enie stawek prowizji i/ lub op at okre lone w umowie z Klientem ustala si  na czas okre lony, 

po up ywie którego stosowana jest w ca ci obowi zuj ca w Banku Tabela prowizji i op at, wzgl dnie pomi dzy 
stronami zostan  przeprowadzone negocjacje.  
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I. Produkty kredytowe 
Lp. Rodzaj czynno ci/us ugi  Uwagi   Stawka 
  1.  2.  3. 

1. P yczki (z wy czeniem kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego, po yczki hipotecznej) 

1.1  
Przedterminowa sp ata ca ci lub cz ci po yczki 
Uwaga:  
- prowizja od wcze niejszej sp aty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o kredyt konsumencki  

jednorazowo,  
od kwoty sp aty 

1% 

1.2 
Przyj cie do oceny wniosku o zmian  warunków umowy o po yczk   
Uwaga: op ata mo e by  zaliczona na poczet op aty za zmian  warunków umowy 

 jednorazowo  10 z  

1.3 Zmiana waluty po yczki  
 jednorazowo od kwoty po yczki, 
która podlega przewalutowaniu 1% 

1.4 Zmiana systemu sp at po yczki  
 jednorazowo  

od pozosta ej do sp aty kwoty 
po yczki  

1% 

1.5 Prolongata terminu sp aty po yczki  
 jednorazowo, z góry od 

prolongowanej kwoty po yczki 
lub raty 

0,5%  

1.6 
Zmiana na wniosek Po yczkobiorcy rachunku do sp aty po yczki na rachunek w walucie w jakiej udzielona zosta a 
po yczka jednorazowo bez op aty 

1.7 Inne zmiany warunków umowy po yczki na wniosek Po yczkobiorcy  
 jednorazowo,  

od ka dego aneksu 
100 z  

Pozosta e czynno ci1) 

1.8 
Wyci g z historii rachunku kredytowego obejmuj cy informacj  o wyp atach transz oraz sp atach rat po yczki 
wyra onych w walucie po yczki 

jednorazowo bez op aty 

1.9 Wystawienie na wniosek Po yczkobiorcy opinii o po yczce lub o wspó pracy Po yczkobiorcy z Bankiem (dotyczy 
wi cej ni  jednego produktu kredytowego) 

 jednorazowo 
za ka dy dokument  

50 z  

1.10 Wystawienie na wniosek Po yczkobiorcy za wiadczenia dotycz cego po yczki 
jednorazowo,  

za ka dy dokument 
50 z  

1.11 Wystawienie na wniosek Po yczkobiorcy za wiadczenia potwierdzaj cego ca kowit  sp at  po yczki jednorazowo bez op aty 
1.12 Wystawienie na wniosek Po yczkobiorcy za wiadczenia o braku zobowi za  wobec Banku jednorazowo bez op aty 

1.13 Sporz dzenie na wniosek Po yczkobiorcy szczegó owej historii sp at p yczki obejmuj cej na wniosek 
Po yczkobiorcy tak e histori  zmian oprocentowania lub historii wp at na rachunek po yczki 

jednorazowo 20  za ka de rozpocz te 
12 miesi cy max. 200z 2) 

1.14 Sporz dzenie na wniosek Po yczkobiorcy lub por czyciela odpisu umowy  
 jednorazowo,  

za ka dy egzemplarz 20 z  

2.  Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i po yczki hipoteczne 

2.1 
Prowizja Przygotowawcza, która zgodnie z Dokumentacj  Kredytow  oznacza prowizj  z tytu u udzielenia 
Kredytu/Po yczki, zwi kszenia kwoty Kredytu/Po yczki lub przed enia Okresu Kredytowania  

 jednorazowo od kwoty 
przyznanego 

Kredytu/Po yczki/kwoty 
podwy szenia/kwoty aktualnego 
zad enia na dzie  przed enia 

Okresu Kredytowania 

 
0,5% min. 300 z   
- standardowo 

 
  

2.2  Uruchomienie/wyp ata przyznanego Kredytu/Po yczki (ca ci lub transzy)    bez op aty 
Prowizja Rekompensacyjna 

2.3 

Przedterminowa sp ata ca ci lub cz ci Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy Zmiennej  
Uwaga:  
- pobierana, gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie w ci gu: 
a) trzech pierwszych lat  
b) dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wyp aty kwoty Kredytu lub jego 

pierwszej transzy 
- prowizja od wcze niejszej sp aty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o Kredyt Konsumencki  

jednorazowo,  
od kwoty sp aty 

2% 

2.4 
 
 

Przedterminowa sp ata ca ci lub cz ci Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy Sta ej 
Uwaga:      

- dla kredytu mieszkaniowego  
- pobierana, gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie w ci gu: 
a) trzech pierwszych lat  
b) dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wyp aty kwoty Kredytu lub jego 

pierwszej transzy 

  

jednorazowo,  
od kwoty sp aty 

 
3% 

- pobierana, gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie po up ywie: 
a) trzech pierwszych lat  
b) dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wyp aty kwoty Kredytu lub jego 

pierwszej transzy 

 1% 

- dla kredytu konsolidacyjnego i po yczki hipotecznej:                                           
- pobierana gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie w ci gu: 
a) trzech pierwszych lat  
b) dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wyp aty kwoty Kredytu lub jego 
pierwszej transzy/Po yczki 
- prowizja od wcze niejszej sp aty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o Kredyt Konsumencki  

 2% 

  Prowizja Modyfikacyjna3) 

2.5 

Zmiana stopy procentowej ze sta ej na zmienn  (nie dotyczy zmiany stopy po zako czeniu okresu obowi zywania 
Stopy Sta ej ustalonej umow  Kredytu/Po yczki)  
- dla kredytu mieszkaniowego 
- dla kredytu konsolidacyjnego, po yczki hipotecznej 

 jednorazowo od pozosta ej  
do sp aty kwoty Kredytu/Po yczki 

2% 

2.6 
Zmiana waluty Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy Zmiennej 
Uwaga: nie pobiera si  op aty za pierwsze przewalutowanie z waluty obcej na PLN 

 jednorazowo od kwoty 
Kredytu/Po yczki, która podlega 

przewalutowaniu 
 1% min. 150 z  

2.7 
 

Zmiana waluty Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy Sta ej 
Uwaga: nie pobiera si  op aty za pierwsze przewalutowanie z waluty obcej na PLN 

 jednorazowo od kwoty 
Kredytu/Po yczki, która podlega 

przewalutowaniu 
  

- dla kredytu mieszkaniowego   2% min. 150 z  
- dla kredytu konsolidacyjnego, po yczki hipotecznej  2,20% 
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Lp. Rodzaj czynno ci/us ugi  Uwagi   Stawka 
  1.  2.  3. 

2.8 Zmiana systemu sp at Kredytu/Po yczki  
jednorazowo od pozosta ej  

do sp aty kwoty Kredytu/Po yczki 
1% 

2.9 Zmiana daty ostatecznej wyp aty Kredytu/transz Kredytu/Po yczki  

jednorazowo 

250  
2.10 Przyst pienie do Kredytu/Po yczki lub zwolnienie z Kredytu/Po yczki 500 z  

2.11 
Wyd enie, na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy, terminów okre lonych w Dokumentacji Kredytowej 
przewidzianych na ustanowienie wymaganych zabezpiecze /spe nienia warunków dodatkowych/ dostarczenie 
wymaganych dokumentów  

300 z  

2.12 Zmiana wysoko ci mar y Kredytu/Po yczki na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy 500 z  
2.13 Zmiana rachunku do sp aty Kredytu/Po yczki na rachunek w walucie w jakiej udzielony zosta  Kredyt/Po yczka bez op aty 

2.14 
Zmiana rachunku do sp aty Kredytu/Po yczki na rachunek w innej walucie ni  waluta w jakiej udzielony zosta  
Kredyt/Po yczka  

50 z  

2.15 Inne zmiany warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy 
 jednorazowo,  

od ka dego aneksu 
250 z  

Pozosta e czynno ci1) 4) 

Informacje dotycz ce zawarto ci wystawianych przez Bank dokumentów znajduj  si  na Stronie Internetowej Banku 

2.16 
Wyci g z historii rachunku kredytowego obejmuj cy informacj  o wyp atach transz oraz sp atach rat 
Kredytu/Po yczki wyra onych w walucie Kredytu/Po yczki 

jednorazowo 

bez op aty 

2.17 
Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia o zap aconych cznych odsetkach od 
Kredytu/Po yczki (w tym do Urz du Skarbowego) 

50 z  za ka dy  
rok podatkowy max. 500 z 2) 

2.18 
Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy opinii o Kredycie/Po yczce lub o wspó pracy 
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy z Bankiem dotycz cej wi cej ni  jednego produktu kredytowego 

110 z  

2.19 

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia/o wiadczenia do udzielonego Kredytu/Po yczki 
wg stanu na dzie  sporz dzenia/na wskazany dzie : 
- za wiadczenie o stanie zad enia 
- za wiadczenie o wyp atach transz 
- za wiadczenie o niezaleganiu z p atno ciami 
- za wiadczenie potwierdzaj ce sp at  
- o wiadczenie o braku podstawienia wierzytelno ci hipotecznej 
- za wiadczenie o koszcie op aty z tytu u Niskiego Wk adu W asnego 
- za wiadczenie o kwocie do sp aty celem cz ciowego zwolnienia zabezpiecze  

op ata czna pobierana 
jednorazowo,  

za ka dy dokument  
110 z  

2.20 
Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy aktualnego harmonogramu sp at po wyp acie ca ci 
rodków Kredytu/Po yczki (po okresie karencji w sp acie kapita u je li dotyczy)  

jednorazowo 50z  

2.21 
Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy szczegó owej historii sp at Kredytu/Po yczki obejmuj cej 
na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy tak e histori  zmian oprocentowania lub historii wp at na rachunek 
Kredytu/Po yczki 

jednorazowo 

170  za okres pierwszych 
12 miesi cy + 45 z  za ka de 

kolejne rozpocz te 
12 miesi cy max. 575 z 2) 

2.22 Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy lub por czyciela kopii potwierdzonej za zgodno  z orygina em 
dokumentacji zwi zanej z posiadanym Kredytem/Po yczk , w tym duplikatu wyci gu z rachunku kredytowego 

 jednorazowo, za ka  stron  6 z  

2.23 

Inspekcja nieruchomo ci przez pracownika Banku/osob  upowa nion  przez Bank poprzedzaj ca udzielenie  
Kredytu lub uruchomienie poszczególnych transz Kredytu lub potwierdzaj ca prawid owe wykorzystanie rodków 
pochodz cych z Kredytu po wyp acie ostatniej transzy lub zmian  warunków udzielonego Kredytu/Po yczki na 
wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy*)  
*)Dla umów zawartych do dnia 01.12.2009 r. zastosowanie ma stawka obowi zuj ca w Banku do 30.11.2009 r. 
tj. 100 z  

ka dorazowo  200 z  

2.24 

Wyst pienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na nieruchomo ci stanowi cej zabezpieczenie 
Kredytu/Po yczki. Op ata pobierana wy cznie w sytuacji, gdy pomimo wezwania Banku do ustanowienia 
zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki, Kredytobiorca/Po yczkobiorca nadal nie wywi zuje si  z przedmiotowego 
warunku 

jednorazowo 400 z  

2.25 

Pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek  
Op ata pobierana wy cznie w sytuacji, gdy po wezwaniu Kredytobiorcy/Pozyczkobiorcy przez Bank do 
ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek , 
Kredytobiorca/Po yczkobiorca nie wywi zuje si  z przedmiotowego warunku 

corocznie 

0,07% sumy ubezpieczenia 
Nieruchomo ci Obci anej 

Hipotek . Suma ubezpieczenia 
wynosi 120% kwoty 
udzielonego Kredytu 

w walucie Kredytu/Po yczki,  
z zastrze eniem, e w 

przypadku Kredytu/Po yczki 
w walucie innej ni  PLN, kwota 
ta przeliczona zostanie przez 

Bank na walut  PLN po 
zastosowaniu redniego kursu 

NBP obowi zuj cego 
w pierwszym dniu pierwszego 

miesi ca okresu 
ubezpieczenia wyznaczonego 

dla danej Nieruchomo ci 
Obci anej Hipotek  

1) W przypadku wnioskowania jednocze nie o sporz dzenie dokumentu zawieraj cego informacje wskazane w punktach 1.9 – 1.10, 1.13, 2.17 – 2.21, Bank pobierze op at  za ka   
z czynno ci w wysoko ci zgodnej z Tabel . 
2) Maksymalna stawka op aty zosta a ustalona na podstawie stawki za dokument obejmuj cy informacje za 10-letni okres. W przypadku gdy wystawiany dokument obejmuje informacje 
przekraczaj ce okres 10 lat, op ata pobierana jest wed ug maksymalnej stawki. 
3) W przypadku gdy w ramach zmiany umowy realizowana jest wi cej ni  jedna z czynno ci wskazanych w punktach 2.5 – 2.15  to Prowizj  Modyfikacyjn  pobiera si  wed ug jednej, 
najwy szej ze stawek, które odpowiadaj  realizowanym czynno ciom. 
4) Bank wystawia wy cznie za wiadczenia/o wiadczenia wskazane w niniejszej Tabeli.  
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Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. 

- DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I PO YCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH 
OSOBOM FIZYCZNYM - nieprowadz cym dzia alno ci gospodarczej 
zwana dalej "Tabel  prowizji i op at – Produkty hipoteczne dla klientów indywidualnych"

Tabela obowi zuje od dnia 7 pa dziernika 2019r.  

I. Produkty hipoteczne 
Lp. Rodzaj czynno ci/us ugi Uwagi Stawka 

1. 2. 3.
1. Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i po yczki hipoteczne  

1.1
Prowizja Przygotowawcza, która zgodnie z Dokumentacj  Kredytow  oznacza prowizj  z 
tytu u udzielenia Kredytu/Po yczki, zwi kszenia kwoty Kredytu/Po yczki lub przed enia
Okresu Kredytowania 

jednorazowo od kwoty 
przyznanego 

Kredytu/Po yczki/kwoty 
podwy szenia/kwoty 

aktualnego zad enia 
na dzie  przed enia 
Okresu Kredytowania 

0,5% min. 300 z  - standardowo 

1.2 Uruchomienie/wyp ata przyznanego Kredytu/Po yczki (ca ci lub transzy) bez op aty
Prowizja Rekompensacyjna - obowi zuje dla umów Kredytu/Po yczki zawartych do dnia 21 lipca 2017 roku

1.3

Przedterminowa sp ata ca ci lub cz ci Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy 
Zmiennej  
 Uwaga: 
 - pobierana, gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie w ci gu: 

a) trzech pierwszych lat 
b) dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wyp aty

kwoty Kredytu lub jego pierwszej transzy 
- prowizja od wcze niejszej sp aty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o Kredyt 
Konsumencki 

jednorazowo, od kwoty 
sp aty 

2% 

1.4

Przedterminowa sp ata ca ci lub cz ci Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy Sta ej
Uwaga:  
- dla kredytu mieszkaniowego 
- pobierana, gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie w ci gu: 

a) trzech pierwszych lat 
b) dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wyp aty

kwoty Kredytu lub jego pierwszej transzy 

jednorazowo, od kwoty 
sp aty 

3% 

- pobierana, gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie po up ywie: 
a) trzech pierwszych lat  
b) dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wyp aty

kwoty kredytu lub jego pierwszej transzy 

1% 

- dla kredytu konsolidacyjnego i po yczki hipotecznej:    
- pobierana tylko wówczas gdy wcze niejsza sp ata dokonana zostanie w ci gu: 

a) trzech pierwszych lat 
b) dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wyp aty

kwoty Kredytu lub jego pierwszej transzy/Po yczki 
- prowizja od wcze niejszej sp aty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o Kredyt 
Konsumencki 

2% 

Op ata rekompensacyjna (rekompensata) - obowi zuje dla umów Kredytu/Po yczki zawartych od dnia 22 lipca 2017 roku 

1.5

Przedterminowa sp ata ca ci lub cz ci Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy 
Zmiennej 
Uwaga: pobierana, gdy wcze niejsza sp ata zostanie dokonana w ci gu 36 miesi cy od dnia 
zawarcia umowy Kredytu/Po yczki 

jednorazowo,  
od kwoty sp aty

3% sp acanej kwoty 
Kredytu/Po yczki ale nie wi cej 

ni  wysoko  odsetek, które 
by yby naliczone od sp aconej 

przed terminem ca ci lub 
cz ci Kredytu/Po yczki w 

okresie roku od dnia faktycznej 
sp aty, a w sytuacji gdy do 

zako czenia obowi zywania 
umowy o Kredyt/Po yczk

zgodnie z terminem wskazanym 
w tej umowie pozosta o mniej 
ni  rok, nie wi cej ni  odsetki, 
które przypada yby za okres 

pozosta y do zako czenia 
umowy Kredytu/Po yczki 
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1.6
Przedterminowa sp ata ca ci lub cz ci Kredytu/Po yczki oprocentowanegowg Stopy Sta ej 
Uwaga: pobierana, gdy wcze niejsza sp ata zostanie dokonana w okresie obowi zywania 
Stopy Sta ej 

jednorazowo,  
od kwoty sp aty

wysoko  odsetek, które by yby 
naliczone od sp aconej przed 
terminem ca ci lub cz ci
Kredytu/Po yczki od dnia 
faktycznej sp aty do ko ca

okresu, w którym obowi zuje 
sta a stopa oprocentowania 

Kredytu/Po yczki 
Prowizja Modyfikacyjna1)

1.7

Zmiana stopy procentowej ze sta ej na zmienn  (nie dotyczy zmiany stopy po zako czeniu 
okresu obowi zywania Stopy Sta ej ustalonej umow  Kredytu/Po yczki) 
- dla kredytu mieszkaniowego 
- dla kredytu konsolidacyjnego, po yczki hipotecznej 

jednorazowo od 
pozosta ej do sp aty

kwoty Kredytu/Po yczki 
2% 

1.8
Zmiana waluty Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy Zmiennej 
Uwaga: nie pobiera si  op aty za pierwsze przewalutowanie z waluty obcej na PLN 
Uwaga: obowi zuje dla Umów Kredytu/Po yczki zawartych do dnia 21 lipca 2017 roku 

jednorazowo od kwoty 
Kredytu/Po yczki, która 

podlega 
przewalutowaniu 

1% min. 150 z

1.9

Zmiana waluty Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy Sta ej
Uwaga: nie pobiera si  op aty za pierwsze przewalutowanie z waluty obcej na PLN  
Uwaga: obowi zuje dla Umów Kredytu/Po yczki zawartych do dnia 21 lipca 2017 roku 

jednorazowo od kwoty 
Kredytu/Po yczki, która 

podlega 
przewalutowaniu  

- dla kredytu mieszkaniowego  2% min. 150 z
- dla kredytu konsolidacyjnego, po yczki hipotecznej  2,20%

1.10

Zmiana waluty Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy Zmiennej na walut
PLN/EUR/GBP/USD/CHF 
Uwaga: nie pobiera si  op aty za pierwsze przewalutowanie z waluty EUR/GBP/USD/CHF 
na PLN 
Uwaga: obowi zuje dla Umów Kredytu/Po yczki zawartych od dnia 22 lipca 2017 roku 

jednorazowo od kwoty 
Kredytu/Po yczki, która 

podlega 
przewalutowaniu 

1% min. 150 z

1.11

Zmiana waluty Kredytu/Po yczki oprocentowanego wg Stopy Sta ej na walut
PLN/EUR/GBP/USD/CHF 
Uwaga: nie pobiera si  op aty za pierwsze przewalutowanie z waluty EUR/GBP/USD/CHF 
na PLN 
Uwaga: obowi zuje dla Umów Kredytu/Po yczki zawartych od dnia 22 lipca 2017 roku 

jednorazowo od kwoty 
Kredytu/Po yczki, która 

podlega 
przewalutowaniu - dla kredytu mieszkaniowego 2% min. 150 z

- dla kredytu konsolidacyjnego, po yczki hipotecznej 2,20%

1.12
Zmiana waluty Kredytu w Walucie Obcej/Po yczki w Walucie Obcej oprocentowanego(ej) 
wg Stopy Zmiennej albo wg Stopy Sta ej na walut  inn  ni  PLN/EUR/GBP/USD/CHF   
Uwaga: obowi zuje dla Umów Kredytu/Po yczki zawartych od dnia 22 lipca 2017 roku 

jednorazowo od kwoty 
Kredytu/Po yczki, która 

podlega 
przewalutowaniu 

5% min. 500 z

1.13 Zmiana systemu sp at Kredytu/Po yczki 
jednorazowo od 

pozosta ej do sp aty
kwoty Kredytu/Po yczki 

1% 

1.14 Zmiana daty ostatecznej wyp aty Kredytu/transz Kredytu/Po yczki 

jednorazowo 

250 z

1.15 Przyst pienie do Kredytu/Po yczki lub zwolnienie z Kredytu/Po yczki 500 z

1.16
Wyd enie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy terminów okre lonych 
w Dokumentacji Kredytowej przewidzianych na ustanowienie wymaganych 
zabezpiecze /spe nienia warunków dodatkowych/dostarczenie wymaganych dokumentów 

300 z

1.17 Zmiana wysoko ci mar y Kredytu/Po yczki na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy 500 z

1.18 Zmiana rachunku do sp aty Kredytu/Po yczki na rachunek w walucie w jakiej udzielony zosta
Kredyt/Po yczka 

bez op aty

1.19 Zmiana rachunku do sp aty Kredytu/Po yczki na rachunek w innej walucie ni  waluta w jakiej 
udzielony zosta  Kredyt/Po yczka 

50 z

1.20 Inne zmiany warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy jednorazowo, od 
ka dego aneksu 

250 z

Pozosta e czynno ci2) 3) 

Informacje dotycz ce zawarto ci wystawianych przez Bank dokumentów znajduj  si  na Stronie Internetowej Banku 

1.21 Wyci g z historii rachunku kredytowego obejmuj cy informacj  o wyp atach transz oraz 
sp atach rat Kredytu/Po yczki wyra onych w walucie Kredytu/Po yczki 

jednorazowo 

bez op aty

1.22
Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia o zap aconych 

cznych odsetkach od Kredytu/Po yczki (w tym do Urz du Skarbowego)  
50 z  za ka dy rok podatkowy 

max. 500 z 4)

1.23
Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy opinii o Kredycie/Po yczce lub 
o wspó pracy Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy z Bankiem dotycz cej wi cej ni  jednego 
produktu kredytowego 

110 z

1.24

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy za wiadczenia/o wiadczenia do 
udzielonego Kredytu/Po yczki wg stanu na dzie  sporz dzenia/na wskazany dzie :
- za wiadczenie o stanie zad enia 
- za wiadczenie o wyp atach transz 
- za wiadczenie o niezaleganiu z p atno ciami 
- za wiadczenie potwierdzaj ce sp at

op ata czna pobierana
jednorazowo 

za ka dy dokument 
110 z
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- o wiadczenie o braku podstawienia wierzytelno ci hipotecznej 
- za wiadczenie o koszcie op aty z tytu u Niskiego Wk adu W asnego  
- za wiadczenie o kwocie do sp aty celem cz ciowego zwolnienia zabezpiecze

1.25
Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy aktualnego harmonogramu sp at
po wyp acie ca ci rodków Kredytu/Po yczki (po okresie karencji w sp acie kapita u je li 
dotyczy)  

jednorazowo 50 z

1.26
Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy szczegó owej historii sp at
Kredytu/Po yczki obejmuj cej na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy tak e histori
zmian oprocentowania lub historii wp at na rachunek Kredytu/Po yczki 

jednorazowo 

170 z  za okres pierwszych 
12 miesi cy + 45 z  za ka de

kolejne rozpocz te 12 miesi cy 
max. 575 z 4)

1.27
Sporz dzenie na wniosek Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy lub por czyciela kopii 
potwierdzonej za zgodno  z orygina em dokumentacji zwi zanej z posiadanym 
Kredytem/Po yczk , w tym duplikatu wyci gu z rachunku kredytowego 

jednorazowo, za ka
stron 6 z

1.28

Inspekcja nieruchomo ci przez pracownika Banku/osob  upowa nion  przez Bank 
poprzedzaj ca udzielenie Kredytu lub uruchomienie poszczególnych transz Kredytu lub 
potwierdzaj ca prawid owe wykorzystanie rodków pochodz cych z Kredytu po wyp acie
ostatniej transzy lub zmian  warunków udzielonego Kredytu/Po yczki na wniosek 
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy*)

*) Dla umów zawartych do dnia 01.12.2009 r. zastosowanie ma stawka obowi zuj ca w Banku do 
30.11.2009r. tj. 100 z

ka dorazowo  200 z

1.29

Wyst pienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na nieruchomo ci stanowi cej
zabezpieczenie Kredytu/Po yczki. Op ata pobierana wy cznie w sytuacji, gdy pomimo 
wezwania Banku do ustanowienia zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki, 
Kredytobiorca/Po yczkobiorca nadal nie wywi zuje si  z przedmiotowego warunku 

jednorazowo 400 z

1.30

Pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomo ci
Obci anej Hipotek  Op ata pobierana wy cznie w sytuacji, gdy po wezwaniu 
Kredytobiorcy/Po yczkobiorcy przez Bank do ustanowienia zabezpieczenia w postaci 
ubezpieczenia Nieruchomo ci Obci anej Hipotek , Kredytobiorca/Po yczkobiorca nie 
wywi zuje si  z przedmiotowego warunku 

corocznie 

0,07% sumy ubezpieczenia 
Nieruchomo ci Obci anej 

Hipotek . Suma ubezpieczenia 
wynosi 120% kwoty udzielonego 

Kredytu/Po yczki w walucie 
Kredytu/Po yczki, 

z zastrze eniem, e w przypadku 
Kredytu/Po yczki w walucie innej 

ni  PLN, kwota ta przeliczona 
zostanie przez Bank na walut

PLN po zastosowaniu redniego 
kursu NBP obowi zuj cego 

w pierwszym dniu pierwszego 
miesi ca okresu ubezpieczenia 

wyznaczonego dla danej 
Nieruchomo ci Obci anej 

Hipotek
1) W przypadku gdy w ramach zmiany umowy realizowana jest wi cej ni  jedna z czynno ci wskazanych w punktach 1.7 – 1.20  to Prowizj  Modyfikacyjn  pobiera 

si  wed ug jednej, najwy szej ze stawek, które odpowiadaj  realizowanym czynno ciom. 
2) W przypadku wnioskowania jednocze nie o sporz dzenie dokumentu zawieraj cego informacje wskazane w punktach 1.22 – 1.26, Bank pobierze op at  za ka

z czynno ci w wysoko ci zgodnej z Tabel .
3) Bank wystawia wy cznie za wiadczenia/o wiadczenia wskazane w niniejszej Tabeli. 
4) Maksymalna stawka op aty zosta a ustalona na podstawie stawki za dokument obejmuj cy informacje za 10-letni okres. W przypadku gdy wystawiany dokument 

obejmuje informacje przekraczaj ce okres 10 lat, op ata pobierana jest wed ug maksymalnej stawki. 

Pozosta e informacje dotycz ce op at i prowizji s  dost pne w Serwisie Telefonicznym wiadczonym przez Wirtualny Oddzia  pod numerem 
telefonu: +48 22 4 680 680 (w dni robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00). 


