Tabela opłat i prowizji Getin Noble Banku S.A.
dla Klientów indywidualnych – kredyty i pożyczki
Według stanu na dzień 1 lutego 2017 r. Załącznik do uchwały 17/2017 z dnia 04.01.2017 r.

I.

Kredyty i pożyczki konsumpcyjne gotówkowe, kredyty ratalne, konsolidacyjne kredyty
gotówkowe, kredyty ratalne na zakup artykułów przemysłowych i usług

1.

Przyznanie i prolongowanie kredytów:

Prowizje i opłaty

1.1.

sprzedaży ratalnej artykułów przemysłowych i usług

zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy

1.2.

konsumpcyjnych gotówkowych (w tym pożyczek), konsolidacyjnych kredytów gotówkowych
oraz kredytów ratalnych

zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy

2.

Zmiana na wniosek Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy harmonogramu spłaty kredytu / ratalnego,
gotówkowego, pożyczki gotówkowej, kredytu ratalnego na zakup artykułów przemysłowych i usług,
kredytu konsolidacyjnego (nie dotyczy skrócenia okresu kredytowania w wyniku przedterminowej
spłaty kredytu / pożyczki).

3.

Czynności związane ze zmianą na wniosek Kredytobiorcy harmonogramu spłaty kredytu budowlanego,
remontowego lub mieszkaniowego (za wyjątkiem wcześniejszej spłaty), w tym z tytułu karencji w spłacie
kapitału (w trakcie spłaty kredytu).
Uwaga: prowizja dotyczy umów o kredyt budowlany, remontowy lub mieszkaniowy zawartych przed
dniem 2 sierpnia 2004 r.

4.

Opłata za zaświadczenie o kwocie pozostałej do całkowitej spłaty kredytu / pożyczki.

5.

Konwersja (zmiana) rodzaju stopy procentowej lub waluty kredytu / pożyczki.

6.

Sporządzenie symulacji zmiany harmonogramu.

25 zł

7.

Sporządzenie szczegółowego rozliczenia kredytu / pożyczki.

100 zł

8.

Wydanie opinii dotyczącej realizacji umowy kredytu / pożyczki.

50 zł

9.

Zaświadczenie o spłacie kredytu / pożyczki.1

30 zł

10.

Opłaty związane z procesem ustalenia spadkobierców / uzyskania informacji na temat
postępowania spadkowego:2

25 zł

1,0% nie mniej niż 25 zł
liczone od kwoty kapitału pozostałego
do spłaty, płatne w momencie dokonania
zmiany harmonogramu
29,99 zł
2,0% liczone od kwoty kredytu / pożyczki
podlegającej konwersji, nie mniej niż 50 zł
(nie dotyczy konwersji z waluty obcej na PLN)

10.1.

opłata za uzyskanie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych

10.2.

opłata za uzyskanie przez Bank odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

10.3.

opłata za uzyskanie odpisu aktu urodzenia / odpisu aktu małżeństwa / aktu zgonu Klienta

10.4

opłata sądowa za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

50 zł

10.5.

opłata za pełnomocnictwo w związku z procesem ustalania spadkobierców / uzyskania informacji
na temat postępowania spadkowego

29 zł

10.6.

opłata za KRS w związku z procesem ustalania spadkobierców / uzyskania informacji na temat
postępowania spadkowego

30 zł

31 zł
6 zł za stronę
22 zł odpis skrócony, 33 zł odpis pełny

1 Opłaty dotyczą umów zawieranych od 18 marca 2013 r.
2 Opłaty dotyczą umów zawieranych począwszy od 1 kwietnia 2016 r.
II

Kredyty i pożyczki samochodowe

Prowizje i opłaty

1.

Przyznanie i prolongowanie Kredytów na zakup pojazdów.

2.

Opłata / prowizja za czynności związane ze zmianą na wniosek kredytobiorcy harmonogramu
spłaty kredytu:

2.1.

prowizja za wydłużenie okresu kredytowania

2.2.

z tytułu zmiany sposobu ustalania wysokości rat kredytu i odsetek oraz zmiany z rat równych
na malejące (lub odwrotnie)

3.

Zmiana kredytu złotowego na indeksowany kursem waluty (lub odwrotnie).

4.

Zmiana waluty indeksacyjnej kredytu.

Getin Bank jest częścią

zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy

2,0%, nie mniej niż 25 zł,
liczone od kwoty kredytu, pozostającej
do spłaty (płatne w momencie dokonania
zmiany harmonogramu
2,0% liczone od kwoty kredytu
podlegającej konwersji, nie mniej niż 50 zł
(nie dotyczy konwersji z waluty obcej na PLN)

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON
141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2 851 630 418,91 zł (wpłacony w całości). Infolinia: 197 97. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.

5.

Opłata za ustalenie przez Bank nowego adresu Klienta (na skutek niewykonania przez Klienta
obowiązku poinformowania Banku o zmianie danych adresowych).

50 zł

6.

Sporządzenie symulacji zmiany harmonogramu.

25 zł

7.

Sporządzenie szczegółowego rozliczenia kredytu.

100 zł

8.

Wydanie kredytobiorcy upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego (lub innych dokumentów
pojazdu) i/lub tablic rejestracyjnych.
Opłata ta nie jest pobierana za pierwsze upoważnienie wydawane przy zawieraniu przez Bank
i kredytobiorcę umowy przewłaszczenia jako umowy zabezpieczającej spłatę kredytu.

25 zł

9.

Rozpatrzenie wniosku w przedmiocie zmiany przeznaczenia, parametrów technicznych przedmiotu
kredytowania.

25 zł

10.

Sporządzenie aneksu do umowy kredytu w związku z:

10.1.

zmianą danych Kredytobiorcy

25 zł

10.2.

zmianą zabezpieczenia kredytu w trakcie okresu kredytowania

250 zł

11.

Wysłanie monitu w przypadku braku dostarczenia aktualnej polisy AC (w przypadku zabezpieczenia
spłaty kredytu w postaci cesji praw z polisy AC) i/lub kserokopii dowodu rejestracyjnego.

25 zł

12.

Opłata3 za ubezpieczenie Auto Casco przedmiotu w przypadku:

12.1.

braku przedstawienia w Banku potwierdzenia ubezpieczenia pojazdu wraz z ustanowieniem cesji
praw z ubezpieczenia na rzecz Banku oraz dowodem opłacenia co najmniej pierwszej raty składki, lub

12.2.

nie doręczenia do Banku w terminie najpóźniej do dnia wymagalności każdej następnej składki zgodnie
z postanowieniami umowy ubezpieczenia Auto Casco Przedmiotu dowodu opłacenia tej składki

6,16% x WP – dla pojazdów których wartość
nie przekracza 9 999 złotych
4,84% x WP – dla pojazdów których wartość
wynosi od 10 000 złotych do 14 999 złotych
4,40% x WP – dla pojazdów których wartość
wynosi od 15 000 złotych do 20 000 złotych
4,14% x WP – dla pojazdów których wartość
przekracza 20 000 złotych
WP – wartość pojazdu określona według wyceny
wartości pojazdu dokonanej w programie Info Expert
na dzień zgłoszenia do ochrony ubezpieczeniowej

3 Koszt ponoszony przez kredytobiorcę równy kosztowi poniesionemu przez Bank w związku z zapewnieniem ubezpieczenia przedmiotu z tytułu Auto Casco.
13.

Wydanie zgody na montaż haka holowniczego lub instalacji gazowej w pojeździe.

25 zł

14.

Wydanie upoważnienia do wyjazdu za granicę kredytowanym pojazdem.

25 zł

15.

Wydanie zgody na użyczenie przedmiotu kredytowania osobie trzeciej.

100 zł

16.

Wydanie opinii dotyczącej realizacji umowy kredytu na życzenie Kredytobiorcy.

50 zł

17.

Wydanie decyzji w przedmiocie sposobu wypłaty i/lub rozliczenia odszkodowania za szkodę
komunikacyjną na pojeździe.

50 zł

Udzielenie uprawnionym organom informacji o użytkowniku pojazdu, który dokonał wykroczenia
lub popełnił przestępstwo.

50 zł

18.

III.

Opłaty nie pobiera się jeżeli udzielenie informacji następuje na wniosek:
− sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe,
− prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299
Kodeksu karnego,
− osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego,
− Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego w zakresie uregulowanym
w odrębnych ustawach,
− Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników składek oraz danych umożliwiających identyfikację
posiadaczy tych rachunków,
− Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu w związku z postępowaniami
sprawdzającymi prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
− prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - w zakresie informacji przekazywanych na potrzeby tych postępowań,
− organu Służby Celnej wydane w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo skarbowe.
Opłaty windykacyjne (dotyczy produktów określonych w pkt. I i II Tabeli)
Opłata za pismo wysłane:4, 5

Prowizje i opłaty
według rzeczywiście poniesionych
przez Bank kosztów, nie więcej niż:
a) 2,00 zł
b) 4,20 zł
c) 6,70 zł

1.

a) listem zwykłym
b) listem poleconym
c) poleconym z potwierdzeniem odbioru

2.

Opłata za monit telefoniczny, monit SMS, wizytę terenową.4, 5

0 zł

3.

Opłata za zawarcie aneksu restrukturyzacyjnego.

25 zł

4 Bank może prowadzić działania związane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów telefonicznych, SMS’ów), wysyłaniem pism (w postaci monitów papierowych
i wezwań do zapłaty) i wizytami terenowymi. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od postawy Klienta, przy czym czas pomiędzy wysyłanymi płatnymi pismami
do Klienta z tytułu dochodzonych wierzytelności z jednego stosunku prawnego nie może być krótszy niż 7 dni, a liczba płatnych pism, wysłanych do Klienta w danym
miesiącu z tytułu dochodzonych wierzytelności z jednego stosunku prawnego, nie może być większa niż 5. Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej
kolejności, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania związane z czynnościami sądowo-egzekucyjnymi.
5 Dotyczy umów o produkty określone w pkt. I i II Tabeli zawartych do 10 marca 2016 r. Dla umów kredytowych zawieranych od 11 marca 2016 r. opłaty nie są pobierane.

