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TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
[typ:25] [kopie:1][wer:TOiP] 

Czynność Wysokość opłaty / prowizji 

Prowizja bankowa (opłata przygotowawcza) od kwoty udzielonego kredytu Ustalona w treści umowy kredytowej 

Prowizja od wcześniejszej spłaty części kredytu 2% kwoty spłaconego kredytu 

Prowizja od wcześniejszej spłaty całości kredytu 2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty 

Prowizja od przejęcia długu 
2,5% kwoty kapitału pozostałego do spłaty 

(nie mniej niż 50 PLN) 

Prowizja od przystąpienia do długu 
2,5% kwoty kapitału pozostałego do spłaty 

(nie mniej niż 50 PLN) 

Prowizja od zwolnienia z długu 
2,5% kwoty kapitału pozostałego do spłaty 

(nie mniej niż 50 PLN) 

Prowizja od zmiany jednego ze współkredytobiorców 
2,5% kwoty kapitału pozostałego do spłaty 

(nie mniej niż 50 PLN) 

Prowizja za zmianę formy prowadzonej działalności (kontynuacja działalności, 

wniesienie aportem, inne) 
50 PLN 

Prowizja za zmianę głównego kredytobiorcy ze współmałżonkiem 50 PLN 

Opłata za zmianę daty płatności 50 PLN 

Opłata za zmianę rat z malejących na równe 50 PLN 

Opłata za zmianę rat z równych na malejące 50 PLN 

Opłata za wydłużenie okresu kredytowania 100 PLN 

Opłata za skrócenie okresu kredytowania ze zwiększeniem wysokości raty 

(bez spłaty kapitału) 
100 PLN 

Opłata za restrukturyzację kredytu windykowanego 100 PLN 

Opłata za zmianę lub ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń kredytu 100 PLN 

Wypożyczenie Karty Pojazdu Karta wysyłana kurierem na koszt kredytobiorcy 

Opłata za opinię bankową 25 PLN 

Opłata za wyjaśnienie dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej 50 PLN 

Wystawienie zaświadczenia / zgody Banku / upoważnienia / duplikatu dokumentu 25 PLN 

Opłata za czynności administracyjne związane ze sporządzeniem 

i wysłaniem ponaglenia 
Do 50 PLN 

Opłata za wypowiedzenie umowy kredytowej 50 PLN 

Opłata za przesłanie na wniosek kredytobiorcy historii rachunku (wpłat) 100 PLN 

Opłata za wypełnienie druku sądowego w imieniu kredytobiorcy 50 PLN 

Opłata za podanie sald kont oraz operacji bankowych (nie dotyczy potwierdzeń 

wystawianych dla dealerów Forda) 
150 PLN 

Opłaty windykacyjne w przypadku 

konieczności przeprowadzenia przez 

Bank czynności windykacyjnych, 

na które składają się opłaty: 

za odebranie auta 
Do 1500 PLN netto 

+ obowiązująca stawka podatku VAT 

za wycenę auta Do 500 PLN 

za umieszczenie w internecie 

ogłoszenia o sprzedaży auta 
Do 50 PLN 

Zawieszenie płatności raty (rat) kredytowych (max. do 3 rat) 

Wg wzoru: (C*(1+R)ˢ)-C  
gdzie: 
C-kwota kapitału pozostałego do spłaty 
S- liczba prolongowanych rat 
R- nominalna stopa procentowa / 12 

Opłata ubezpieczeniowa z tytułu pokrycia kosztów ubezpieczenia Kredytobiorcy w 

przypadku kredytu ze spłatą w ratach równych lub malejących (Pakiet Premium) 

Wg wzoru: 0,1149 % *X*Y 
gdzie: X - okres kredytowania (liczba miesięcy) 

Y - kwota kredytu 

Opłata ubezpieczeniowa z tytułu pokrycia kosztów ubezpieczenia Kredytobiorcy w przypadku 

kredytu ze spłatą w ratach równych lub malejących (Pakiet Komfort) 

Wg wzoru: 0,0853 % *X*Y 
gdzie: X - okres kredytowania (liczba miesięcy) 

Y - kwota kredytu 

Opłata ubezpieczeniowa z tytułu pokrycia kosztów ubezpieczenia Kredytobiorcy w 

przypadku kredytu ze spłatą jednorazową kapitału w racie nr 12 

Wg wzoru: 0,112 % *12*Y 
gdzie: Y - kwota kredytu 

Opłata ubezpieczeniowa z tytułu pokrycia kosztów ubezpieczenia Kredytobiorcy w 

przypadku kredytu ze spłatą jednorazową kapitału w racie nr 24 

Wg wzoru: 0,146 % *24*Y 
gdzie: Y - kwota kredytu 

 


