TABELA OPŁAT I PROWIZJI VELOBANK S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
KREDYTY I POŻYCZKI
wg stanu na 01.02.2017 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)

25 zł

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 2004r

1,0% nie mniej niż 25 zł
liczone od kwoty kapitału pozostałego do
spłaty, płatne w momencie dokonania zmiany
harmonogramu

4.

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

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)

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 / pożyczki1

30 zł

10.

Opłaty związane z procesem ustalenia spadkobierców/ uzyskania informacji na temat postępowania spadkowego2:

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

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

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

1
2

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

II

OPŁATY WINDYKACYJNE
Opłata za pismo wysłane1,2:

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 1,2

0 zł

3.

Opłata za zawarcie aneksu restrukturyzacyjnego

25 zł

1
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.
2
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.

