
 

II. b Kredyt mieszkaniowy „MÓJ NOWY DOM” i Pożyczka Hipoteczna- oprocentowanie okresowo stałe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka obowiązująca 
„MÓJ NOWY DOM” 

 
„POŻYCZKA HIPOTECZNA” 

 

1. Prowizja za udzielenie kredytu 
od kwoty kredytu 0 % 

- dla kwoty do 500.000 zł - 2% 
- dla kwoty większej niż 500.000 zł - 1% 

2. Rozpatrzenie wniosku kredytowego jednorazowo od 
wnioskowanej kwoty 

0 zł 0 zł 

3. Uruchomienie kredytu jednorazowo 0 zł 0  zł 

4. Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo 2% od kwoty podwyższenia 2% od kwoty podwyższenia  

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem  jednorazowo 0 zł 0 zł 

6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 
kapitałowych lub odsetek) 

od kwoty prolongowanej 
3 % min. 100 zł 3% min. 100 zł 

7. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( 
z wyłączeniem zmiany przedmiotu  zabezpieczenia kredytu  pkt 
22 ) wymagających aneksu do umowy (w tym zmiana formuły 

oprocentowania) 

płatna jednorazowo od 
każdego aneksu  300 zł 300 zł  

8. Wysyłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów, 
zgodnie z zawartą umową kredytu 

za każde wezwanie 
45 zł 45 zł 

9. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji 
przed wydaniem decyzji kredytowej  

za każdą wizytę 
0 zł 0 zł 

10. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji w 
trakcie trwania umowy 

za każdą wizytę 
200 zł 200 zł  

11. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy  

jednorazowo  200 zł  200 zł 

12. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu  na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo  200 zł 200 zł  

13. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo  200 zł  200 zł 

14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy od każdej kopii 
dokumentu 

75 zł  75 zł  

15. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za okres 
12 miesięcy ) 

jednorazowo  45 zł  45 zł  



 
16. Wysyłanie wezwań  do zapłaty jednorazowo 0 zł  0 zł  

17. Badanie wniosków w księdze wieczystej nieruchomości  jednorazowo 100 zł 100 zł 

18. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze 
wieczystej  

jednorazowo 450 zł 450 zł 

19. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych 
zabezpieczeń  

za każdą wydaną zgodę 0 zł 0 zł 

20. Wydanie zgody klientowi na przejęcie przez nowego właściciela 
nieruchomości zadłużenia zabezpieczonego hipotecznie 

za każdą wydaną zgodę 150 zł 150 zł 

21. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na 
wniosek klienta  
UWAGA: za wydanie zwolnienia zastawu rejestrowego nie pobiera się prowizji. 

za każdą czynność według kosztów rzeczywistych według kosztów rzeczywistych 

22. Opłata za zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu jednorazowo  350 zł 350 zł 

23. Zwolnienie całości lub części zabezpieczenia w trakcie trwania 
umowy kredytowej 

od kwoty kredytu 
pozostałej do spłaty 

do 1,5% min. 200 zł do 1,5% min. 200 zł 

24 . Wydanie promesy udzielenia kredytu 
UWAGA: w przypadku uruchomienia kredytu, którego dotyczyła promesa, wartość 
prowizji za uruchomienie pomniejsza się o prowizję za wydanie promesy. 

od wartości kredytu 0,5% min. 100 zł  0,5% min. 100 zł  

 


