Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla
Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw i Tabela Opłat i Prowizji dla
produktów kredytowych zabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw (zwana dalej Tabelą) określa wysokość opłat i prowizji
pobieranych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za czynności związane z przyznaniem i obsługą produktów kredytowych
niezabezpieczonych i zabezpieczonych oraz produktów z nimi powiązanymi określonych w Regulaminie produktów kredytowych dla
Małych Przedsiębiorst w Raiffeisen Bank Polska S.A., w Regulaminie Kart Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank
Polska S.A., Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Raiffeisen Bank Polska S.A. „R-Bezpieczna Spłata”,
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego „Karta bez ryzyka” , do kart płatniczych wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska
SA, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia do Kart Kredytowych „Mała Firma”,Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie
Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.
Kwoty opłat i prowizji pobierane są w PLN.
Opłaty i prowizje określone w Tabeli pobierane są w dniu złożenia zlecenia lub wykonania operacji, w okresach miesięcznych lub w
innych terminach ustalonych z Kredytobiorcą.
Opłaty i prowizje pobrane przez Bank nie podlegają zwrotowi. Bank zwraca pobraną opłatę, prowizję lub jej część jedynie w
przypadku niesłusznego pobrania lub nieprawidłowego naliczenia.
W uzasadnionych indywidualnych przypadkach Bank może ustalić z Kredytobiorcą inną wysokość kwoty/stawki opłat i prowizji, niż
wskazana jest w Tabeli.
Za niestandardowe czynności, nie uwzględnione w Tabeli, opłaty i prowizje naliczane będą zgodnie z decyzją Banku.
Opłaty i prowizje, podlegają zapłacie ze środków na tym rachunku, którego dotyczy operacja, chyba że postanowienia umowy
zawartej z Bankiem stanowią inaczej.
Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunków Klienta w Banku wszelkimi opłatami i prowizjami z tytułu umów kredytowych w
przypadku, gdy na rachunku rozliczeniowym wskazanym w umowie kredytowej zawartej z Bankiem w dniu naliczenia prowizji nie
będzie wystarczających środków.
Bank może wysyłać monity w sytuacji, gdy Klient nie wypełnia obowiązków wynikających z umów zawartych z Bankiem.
Bank informuje Kredytobiorcę o zmianach Tabeli na zasadach zawartych w Regulaminach wymienionych w pkt 1.
Ubezpieczenie „R-Bezpieczna Spłata” dostępne jest wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
posiadających lub wnioskujących o Kredyt w Rachunku bieżącym lub Kredyt w Rachunku bieżącym zabezpieczony.
Przystąpienie do Ubezpieczenia „R-Bezpieczna Spłata” jest dobrowolne. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia „R-Bezpieczna
Spłata” Bank przystąpi do naliczania odsetek według wartości marży podwyższonej o1,00%.
Ubezpieczenie „Kredyt z Ochroną 24” dostępne jest wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz
wspólników spółek cywilnych posiadających lub wnioskujących o Kredyt/Pożyczkę zabezpieczoną nieodnawialną o ustalonym
harmonogramie spłat. Przystąpienie do Ubezpieczenia „Kredyt z Ochroną 24” jest dobrowolne.
Ubezpieczenie „Bezpieczny Biznes 24” dostępne jest wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz
prowadzących działalność gospodarczą wspólników spółek cywilnych posiadających lub wnioskujących o Kredyt nieodnawialny o
ustalonym harmonogramie spłat. Przystąpienie do Ubezpieczenia „Bezpieczny Biznes 24” jest dobrowolne.

Obowiązuje od 20 czerwca 2017 r.:

RODZAJ OPŁATY / PROWIZJI, OPROCENTOWANIE

Lp.

WYSOKOŚĆ

1.

PRODUKTY KREDYTOWE NIEZABEZPIECZONE:

1.1

OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA KREDYTÓW NIEZABEZPIECZONYCH
Oprocentowanie

1.1.1

Uwagi:

WIBOR 1M + Marża1

Oprocentowanie dotyczy kredytów udzielanych w PLN .Wysokość marży
uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej.

Oprocentowanie
1.1.2

Uwagi:
Oprocentowanie dotyczy kredytu restrukturyzowanego udzielonego w PLN

LIBOR/SARON Compound Rate
ze stałym spreadem korygującym/EURIBOR 3M +
Marża

indeksowanego CHF bądź EUR.

Prowizja za przyznanie / podwyższenie Limitu / Kredytu
1.1.3

Uwagi:
Prowizja naliczana jest jednorazowo od kwoty przyznanego/podwyższanego
limitu.

od 2,50%

Prowizja za odnowienie Limitu
1.1.4

Uwagi:

2,50%

Prowizja naliczana jest jednorazowo od kwoty odnawianego limitu.

Prowizja za zamianę limitów
Uwagi:
1.1.5

Prowizja naliczana jest jednorazowo od kwoty przenoszonego limitu, gdy limit

1,00% min. PLN 250

został przyznany na zasadzie zamiany limitu karty kredytowej na kredyt w
rachunku bieżącym lub odwrotnie.
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1.2

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
Prowizja za udostępnienie środków Kredytobiorcy

1.2.1

0,11%

Uwagi:
Prowizja naliczana jest miesięcznie od wysokości kwoty udzielonego Kredytu i
pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca za miesiąc bieżący.

Opłata za Ubezpieczenie „R-Bezpieczna Spłata”5
1.2.2

1.3

0,25%

Uwagi:
Opłata naliczana jest miesięcznie od dziennego salda zadłużenia i pobierana
każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca tytułem ochrony udzielonej w
danym miesiącu.

W przypadku skorzystania z oferty Ubezpieczenie
„R-Bezpieczna Spłata” Marża zostanie obniżona o
1,00%

KREDYT NIEODNAWIALNY O USTALONYM HARMONOGRAMIE SPŁAT
Opłata za Ubezpieczenie „Bezpieczny Biznes 24”5

1.3.1

1.4

Uwagi:
Stawka miesięczna Opłaty naliczanej od kwoty Kredytu lub salda zadłużenia
Kredytu zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Grupowego
Ubezpieczenia na życie „Bezpieczny Biznes 24” oraz „Kredyt z Ochroną 24”

0,15%

KARTY KREDYTOWE
Uwagi:
Łączny dzienny limit na wszystkie transakcje gotówkowe zrealizowane przy wykorzystaniu jednej karty wynosi PLN 20 000
Maksymalna liczba transakcji gotówkowych zrealizowanych w ciągu jednego dnia przy wykorzystaniu jednej karty wynosi 10
Karta Kredytowa dla Biznesu wydawana jest do umów o kartę zawartych od dnia 30 marca 2015 r.
Karta VISA BUSINESS Profit oraz VISA BUSINESS Comfort wydawana jest do umów o kartę zawartych do dnia 29 marca 2015 r.

Rodzaj Karty

Karta Kredytowa
dla Biznesu

VISA BUSINESS
Profit

VISA BUSINESS
Comfort

Opłata za wydanie karty i za każdy kolejny rok korzystania z
Karty
1.4.1

Uwagi:
Opłata wynosi 0 PLN w przypadku, gdy w ciągu roku rozliczeniowego
poprzedzającego naliczenie opłaty rocznej wykonane zostaną
transakcje bezgotówkowe obciążające rachunek karty o wartości 24
000 PLN. Wolumeny transakcji liczone są oddzielnie dla karty głównej i
dodatkowej.

n/d

PLN 49,00

1.4.2

Opłata za wydanie karty

PLN 0,00

n/d

1.4.3

Opłata roczna w pierwszym i każdym kolejnym roku
korzystania
z Karty

PLN 0,00

n/d

1.4.4

Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku karty

PLN 10,00

n/d

1.4.5

Opłata za zmianę Limitu Karty

PLN 10,00

PLN 30,00

1.4.6

Opłata za wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej

PLN 10,00

PLN 30,00

Opłata za wydanie karty zastępczej za granicą
Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą
USD 175,00 – USD 250,00

1.4.7
Uwagi:
Sposób przeliczenia zgodnie z Regulaminem.
1.4.8

Opłata za opóźnioną spłatę minimalnej kwoty

PLN 200,00

1.4.9

Opłata za przekroczenie Limitu kredytowego

PLN 200,00

Prowizja za wypłatę gotówki
1.4.10

Uwagi:
Prowizja za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za
granicą oraz prowizja za transakcje zrealizowane w bankach,
urzędach pocztowych lub instytucjach finansowych.

1.4.11

Opłata za przelew z Rachunku karty

1.4.12

Opłata za wystawione przez Bank dokumenty:
dodatkowy Wyciąg, dowód dokonania Transakcji

1.4.13

Minimalna kwota do spłaty

PLN 10,00

3,00% min. PLN 10,00

PLN 10,00

PLN 25,00
PLN 20,00

5,00% kwoty zadłużenia na dzień zakończenia
Cyklu kredytowego, min PLN 100,00
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25 dni od końca Cyklu kredytowego

15 dni od końca
Cyklu
kredytowego

10,00%

9,99%

1.4.14

Termin płatności

1.4.15

Oprocentowanie dla Transakcji bezgotówkowych
(w skali roku)

1.4.16

Oprocentowanie dla Transakcji gotówkowych (w skali roku)

10,00%

1.4.17

Oprocentowanie dla przelewów (w skali roku)

10,00%

Prowizja za przewalutowanie
1.4.18

1.4.19

1.4.20

4% wartości transakcji

Uwagi:
Prowizja za transakcje wykonywane za pomocą Kart zrealizowane w
innej walucie niż PLN.

Pakiet ubezpieczeniowy „Karta bez ryzyka – moja firma” –
opłata miesięczna za kartę
Oplata za ubezpieczenie „Mała firma”5

PLN 0,00
0,25%

Uwagi:
Opłata pobierana od salda zadłużenia na koniec Cyklu kredytowego.

1.4.21

Opłata za dostarczenie Karty kurierem

1.4.22

Opłata za Serwis SMS

PLN 5,99

PLN 10,00

PLN 20,00
10 PLN

2.

PRODUKTY KREDYTOWE ZABEZPIECZONE2

2.1

OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH
Oprocentowanie

2.1.1

Uwagi:
Oprocentowanie dotyczy kredytów udzielanych w PLN. Wysokość marży
uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej i formy zabezpieczenia
kredytu/pożyczki.

WIBOR 3M + Marża

Oprocentowanie
2.1.2

Uwagi:
Oprocentowanie dotyczy kredytu restrukturyzowanego udzielonego w PLN

LIBOR/SARON Compound Rate
ze stałym spreadem korygującym EURIBOR 3M +
Marża

indeksowanego CHF bądź EUR.

Prowizja za przyznanie/podwyższenie Kredytu/Pożyczki/Limitu
2.1.3

Uwagi:
Prowizja naliczana jest jednorazowo od kwoty przyznanego/podwyższanego
limitu.

od 2,00%

Prowizja za odnowienie Limitu
2.1.4

Uwagi:
Prowizja naliczana jest jednorazowo od kwoty odnawianego limitu.

2,00%

2.1.5

Opłata za weryfikację wartości zabezpieczenia kredytu/pożyczki
dokonywaną przez Bank przed uruchomieniem kredytu/pożyczki (w
przypadku niedostarczenia operatu szacunkowego)

od PLN 500

2.1.6

Opłata za zgodę na bezobciążeniowe wydzielenie działki lub lokalu

PLN 100,00

2.1.7

Opłata za wydanie zaświadczenia zawierającego zgodę na
wykreślenie hipoteki przy zmianie zabezpieczenia kredytu

PLN 100,00

2.1.8

Opłata za wydanie zaświadczenia zawierającego promesę zwolnienia
zabezpieczeń po spłacie kredytu

PLN 200,00

2.2

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
Prowizja za udostępnienie środków Kredytobiorcy

2.2.1

Uwagi:
Prowizja pobierana miesięcznie od wysokości kwoty udzielonego Kredytu i
pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca za miesiąc bieżący.

Opłata za Ubezpieczenie „R-Bezpieczna Spłata”5
2.2.2

2.3

Uwagi:
Opłata naliczana jest miesięcznie od dziennego salda zadłużenia i pobierana
każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca tytułem ochrony udzielonej w
danym miesiącu.

0,11%

0,25%
W przypadku skorzystania z oferty Ubezpieczenie
„R-Bezpieczna Spłata” Marża zostanie obniżona o
1,00%

KREDYT/POŻYCZKA ZABEZPIECZONA NIEODNAWIALNA O USTALONYM HARMONOGRAMIE SPŁAT
Strona 3 z 5

Opłata za Ubezpieczenie „Kredyt z Ochroną 24”5
Uwagi:
2.3.1

Opłata miesięczna Składki naliczanej od kwoty Kredytu lub salda zadłużenia
Kredytu

zgodnie

z

zasadami

określonymi

w

Warunkach

0,10%

Grupowego

Ubezpieczenia na życie „Bezpieczny Biznes 24” oraz „Kredyt z Ochroną 24”
3.

GWARANCJE WŁASNE NIEZABEZPIECZONE I ZABEZPIECZONE

3.1

Prowizja za udzielenie gwarancji bankowej

3.2

Opłata operacyjna za udzielenie gwarancji zgodnie ze wzorem
stosowanym standardowo przez Bank

1,00% p.q.3 ale nie mniej niż PLN 250,00 p.q.
PLN 100,00
za gwarancję, pobierana jednorazowo w dniu
wystawienia gwarancji

Zmiana do gwarancji:
3.3

a)

podwyższenie kwoty i/lub przedłużenie terminu ważności

b)

opłata operacyjna za wystawienie aneksu

Jak za udzielenie gwarancji
PLN 100,00

3.4

Opłata za obsługę żądania wypłaty z gwarancji udzielonej przez Bank,
pobierana każdorazowo przy wpływie żądania

PLN 200,00

3.5

Prowizja za anulowanie zlecenia wystawienia gwarancji

PLN 50,00

3.6

Wypłata z gwarancji udzielonej przez Bank

3.7

Potwierdzenie cesji z gwarancji udzielonej przez Bank

PLN 200,00

3.8

Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax gwarancji,
przygotowanie przesłanie zestawienia

PLN 50,00

4.

0,25% wypłaconej kwoty,
min. PLN 200,00 max. PLN 500,00

OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA KREDYTÓW NIEZABEZPIECZONYCH I ZABEZPIECZONYCH
Prowizja za wcześniejszą spłatę Kredytu

4.1

Uwagi:
Prowizja dotyczy spłaty części lub całości kwoty Kredytu w terminie
wcześniejszym niż określony w harmonogramie spłat, prowizja liczona jest od
wysokości kwoty kapitału wcześniej spłacanej wskazanej we wniosku o
wcześniejszą spłatę. Prowizja zawiera opłaty związane z przygotowaniem aneksu.
Prowizja nie jest pobierana w przypadku kredytów restrukturyzowanych i kredytu
w rachunku bieżącym.

3,00% min. PLN 500

Opłata za brak deklarowanych miesięcznych wpływów
4.2

Uwagi:
Opłata dotyczy kredytów w rachunku bieżącym, naliczana jest miesięcznie jeżeli
na rachunkach Kredytobiorcy w Banku nie odnotowano wpływu kwoty
deklarowanych miesięcznych wpływów za miesiąc poprzedni.

PLN 250,00

Opłata za obsługę nieterminowej płatności4
4.3

Uwagi:
Opłata naliczana jeden raz w każdym miesiącu, w którym nie dokonano
wymaganej spłaty kredytu restrukturyzowanego w terminie określonym w
umowie.

PLN 100,00

Opłata za obsługę nieterminowej płatności4
Uwagi:
Opłata naliczana jeden raz w każdym miesiącu, w którym nie dokonano
4.4

wymaganej spłaty kredytu restrukturyzowanego w PLN indeksowanego kursem

45 CHF

CHF (dla kredytów spłacanych w PLN opłata pobierana jest w PLN, przeliczana
według kursu sprzedaży dewiz określonego w Tabeli Kursów z dnia, w którym
nastąpi pobranie opłaty) w terminie określonym w umowie.

Opłata za obsługę nieterminowej płatności4
Uwagi:
Opłata naliczana jeden raz w każdym miesiącu, w którym nie dokonano
4.5

wymaganej spłaty kredytu restrukturyzowanego w PLN indeksowanego kursem

32 EUR

EUR (dla kredytów spłacanych w PLN opłata pobierana jest w PLN, przeliczana
według kursu sprzedaży dewiz określonego w Tabeli Kursów z dnia, w którym
nastąpi pobranie opłaty) w terminie określonym w umowie.
4.6

Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji

PLN 60,00

4.7

Opłata za monit listowny

PLN 30,00

4.8

Opłata za upomnienie telefoniczne

PLN 15,00

4.9

Opłata za upomnienie SMS

PLN 1,00

Opłata za zmianę warunków umowy / Aneks na wniosek Klienta
4.10

Uwagi:
Opłata nie dotyczy zmiany kwoty limitów, częściowej wcześniejszej spłaty
Kredytu, udzielenia kredytu restrukturyzowanego lub zamiany ekonomicznej.

0,50% min. PLN 250,00
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Opłata za restrukturyzację zadłużenia / zamianę ekonomiczną

4.11

Uwagi:
Opłata pobierana w przypadku restrukturyzacji posiadanego zadłużenia
zamiany ekonomicznej Kredytu w rachunku bieżącym lub Limitu karty kredytowej
na produkt spłacany ratalnie. W przypadku restrukturyzacji zadłużenia Bank nie
pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu / pożyczki.

PLN 500,00

Opłata nie dotyczy wnioskow o restrukturyzację zlozonych w trybie art. 75c ust. 2
ustawy prawo bankowe (ustawa z 29 sierpnia 1997r., z późniejszymi zmianami t.j.
Dz. U 128 z 2015r.)

4.12

Zaświadczenie (dokument nie zawierający opinii banku o obsłudze
Kredytu/Limitu, zawierający historię spłat, saldo na określony dzień, za
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy wstecz od daty zamówienia

PLN 60,00 + PLN 30,00 za każdy kolejny rozpoczęty
rok ujęty w zaświadczeniu

Opinia bankowa o produkcie:

4.13

a) dokument o jednym produkcie za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
wstecz od daty zamówienia

PLN 100,00

b) dokument o jednym produkcie za okres powyżej 12 miesięcy
wstecz od daty zamówienia

PLN 150,00

Opinia bankowa o Kliencie:

4.14

a) dokument o wszystkich produktach Klienta za okres nie dłuższy niż
12 miesięcy wstecz od daty zamówienia

PLN 150,00

b) dokument o wszystkich produktach Klienta za okres powyżej 12
miesięcy wstecz od daty zamówienia

PLN 300,00

Opłaty za wysyłkę dokumentów:
a) Listem zwykłym lub odbiór w oddziale

4.15

PLN 0

b) Listem poleconym zwykłym lub za potwierdzeniem odbioru

PLN 20,00

c) Kurierem krajowym na szczególną dyspozycję Klienta

PLN 50,00

d) Kurierem za granicę na szczególną dyspozycję Klienta

PLN 200,00

e) Na wskazany przez Klienta numer faxu, adres e-mail

PLN 10,00
odsetki maksymalne za opóźnienie6, zgodnie z

4.16

Odsetki podwyższone dla należności Banku we wszystkich walutach

4.17

Kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem

kodeksem cywilnym pomniejszone o 1 punkt
procentowy
PLN 100,00

1 Za wyjątkiem oprocentowania Limitu karty kredytowej, dla tego produktu Bank ustala oprocentowanie nominalne
2 Dotyczy również oferty kredytów zabezpieczonych gwarancją „de minimis” BGK
3 Prowizja pobierana za każdy kwartał z góry
4 Dotyczy kredytów restrukturyzowanych przyznanych od dnia 1 listopada 2013 roku
5 Dotyczy wyłącznie Klientów którzy przystąpili do Ubezpieczenia
6 Odsetki maksymalne za opóźnienie są ustalane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i są równe dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego
oraz 5,5 punktów procentowych.
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