
Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu
Banku Spółdzielczego w Głogowie
nr 28/14/2021
z dnia 31.03.2021 r.

Aneks nr 1 
z dnia 31.03.2021 r.

do „Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Głogowie – Klienci
Instytucjonalni”  z dnia  25.02.2021 r.

Aneksem wprowadza się następujące zmiany do  „Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku
Spółdzielczym w Głogowie – Klienci Instytucjonalni”                             

§ 1

1. Do „Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Głogowie – Klienci
Instytucjonalni”      
1) wprowadza się nową treść:  

Rozdział III  Obsługa kredytów, gwarancji i poręczeń bankowych pkt. 1, 3, 4  i 15 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca

1. Prowizja  od kwoty udzielonego kredytu:

- Jubileuszowego 0%

- na działalność gospodarczą 1% - 5% minimum 200 zł

- na cele  hipoteczne 1% - 5% minimum 200 zł

- od kwoty prolongowanego kredytu 0,5% -3% minimum 200 zł

-za  zawarcie  umowy  przejęcia  zadłużenia  kredytowego  –
naliczana  od  kwoty   przejmowanego  zadłużenia  ,  płatna
jednorazowo

0,5% - 2 % minimum 150 zł

-zmiana  w  umowie  kredytowej,  umowie  gwarancji
wprowadzona aneksem na wniosek Klienta

300 zł

-prowizja od przyznanych kredytów dla JST  do 2%

-prowizja  od  kwoty  udzielonego  kredytu  na  działalność
rolniczą na warunkach preferencyjnych

2,00%

-prowizja  od  kwoty  udzielonego  kredytu  na  działalność
rolniczą z linii  K02

2,00%

3. Za czynności związane z obsługą kredytów (opłata pobierana przy złożeniu wniosku):

-wydanie klientom deklaracji dla zwolnienia części spod 
wpisu hipoteki – bezciężarowe zbycie działki - za jedną 
czynność
-za wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania objętego 
cesją polisy na zabezpieczenie kredytu

100 zł

4. Za wydanie zaświadczenia (opłata pobierana przy złożeniu wniosku):

o stanie kredytów 100 zł

spłaconych  kredytach,  historii  udzielonych  kredytów
oraz  innych pism związanych  z  obsługą  kredytów-  za

200 zł



jedną czynność

-zaświadczenie dotyczące zdolności kredytowej klienta

-do 1 mln 300 zł

-powyżej 1 mln 500 zł

15. Sporządzenie na wniosek przedsiębiorcy pisemnego 
wyjaśnienia dokonanej przez Bank oceny zdolności 
kredytowej (opłata pobierana przy złożeniu wniosku):

           * kredyt do kwoty 500.000,00 zł 500 zł

               * kredyt powyżej  kwoty 500.000,00 zł 1000 zł

2) zmianie ulega treść:
Rozdział VII Pozostałe operacje kasowe  pkt. 1 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca

podstawow
a

min. maks.

1. Wpłaty gotówkowe:

-na rachunki prowadzone w innych bankach, na które Bank
nie posiada odrębnych umów odnośnie pobierania prowizji

0,50% 6,00 zł

-na rachunki PWiK w Głogowie 2,00 zł

-na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych/ Wspólnot 
Właścicieli Garaży/ Ogrodów Działkowych

0,50%  3,00 zł

-na rachunek
* ZGM i Wspólnot administrowanych przez ZGM

2,00 zł

-na rzecz:
* Urzędu Gminy Głogów / Pęcław / Jerzmanowa i 
Jednostek Organizacyjnych Gminy 

zgodnie z zawartymi umowami

§ 2

Pozostała  treść  „Taryfy opłat  i  prowizji  za  czynności  bankowe w Banku Spółdzielczym w Głogowie –
Klienci Instytucjonalni”   pozostaje bez zmian.

§ 3
Aneks stanowi integralną część „Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w
Głogowie – Klienci Instytucjonalni”   § 1, pkt. 1, ppkt. 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały, § 1,
pkt. 1, ppkt. 2  wchodzi w życie z dniem 01.04.2021r.


