
Załącznik nr 1 do Memo 
 

   
  

Tabela Opłat, Oprocentowania i Prowizji dla Małych Firm 
(dotyczy następujących kredytów: „Kredyt na Sprzęt”, „Kredyt na Lokal”, „Kredyt Rozwojowy”, „Kredyt Obrotowy”, „Linia 

Kredytowa”, „Linia Kredytowa Plus”) 

I. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 
1. Niniejsza Tabela Opłat, Oprocentowania i Prowizji dla Małych Firm (zwana dalej Tabelą) określa wysokości opłat i prowizji pobieranych przez Raiffeisen 

Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem) za czynności związane z udostępnianiem i obsługą produktów lub usług określonych w Regulaminie 
kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. w szczególności wobec następujących kredytów wycofanych ze sprzedaży: „Kredyt na 
Sprzęt”, „Kredyt na Lokal”, „Kredyt Rozwojowy”, „Kredyt Obrotowy”, „Linia Kredytowa”, „Linia Kredytowa Plus”. 

2. Wszelkie zwroty pisane z wielkiej litery i niezdefiniowane w Tabeli mają znaczenie nadane im Regulaminem kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen 
Bank Polska S.A. 

3. Na życzenie Klienta Bank może, w ramach świadczonej usługi pośrednictwa finansowego, wykonać inne usługi niewymienione w Tabeli. Opłatę za 
realizację innych czynności wykonywanych w ramach usługi pośrednictwa finansowego ustala dyrektor placówki Banku. 

4. Kwoty opłat i prowizji pobierane są w złotych lub w walucie.  
5. Opłaty i prowizje określone w Tabeli pobierane są w dniu złożenia zlecenia lub wykonania operacji, w okresach miesięcznych lub w innych terminach 

ustalonych z Kredytobiorcą.  
6. Opłaty i prowizje pobrane przez Bank nie podlegają zwrotowi. Bank zwraca pobraną opłatę, prowizję lub jej część jedynie w przypadku niesłusznego 

pobrania lub nieprawidłowego naliczenia.  
7. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach Bank może ustalić z Kredytobiorcą inną wysokość kwoty/stawki opłat i prowizji, niż wskazana jest w 

Tabeli.  
8. Za niestandardowe czynności, nie uwzględnione w Tabeli, opłaty i prowizje naliczane będą zgodnie z decyzją Banku.  
9. Opłaty i prowizje, podlegają zapłacie ze środków na tym rachunku, którego dotyczy operacja, chyba że postanowienia umowy zawartej z Bankiem 

stanowią inaczej  
10. Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunków Klienta w Banku wszelkimi opłatami i prowizjami z tytułu umów kredytowych w przypadku, gdy 

na rachunku rozliczeniowym wskazanym w umowie kredytowej zawartej z Bankiem w dniu naliczenia prowizji nie będzie wystarczających środków  
11. Bank informuje Kredytobiorcę o zmianach Tabeli na zasadach zawartych w Regulaminie kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A.  
12. Bank zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalania opłat wymienionych w punkcie „Inne opłaty i prowizje” oraz opłat za dodatkowe usługi 

wykonywane przez Bank na wniosek Klienta, niewymienione w punkcie „Inne opłaty i prowizje”. 
13. W zakresie Rachunków płatniczych za cykl rozliczeniowy uważa się pełny miesiąc kalendarzowy.  
14. W uzasadnionych przypadkach Bank oraz Klient mogą uzgodnić brak obowiązku zapłaty prowizji za wcześniejszą spłatę części lub całości Kredytu, 

wyłącznie przed terminem spłaty – w szczególności w przypadku wcześniejszej spłaty Kredytu obrotowego udzielonego na sfinansowanie podatku 
VAT. 

15. Prowizja za wcześniejszą spłatę części lub całości Kredytu w przypadku kredytów indeksowanych do walut obcych pobierana jest zgodnie z 
Regulaminem kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. 

16. Bank może wysyłać monity w sytuacji, gdy Klient nie dopełnia swoich zobowiązań względem Banku, wynikających z  Umowy kredytowej, oraz  
Regulaminu kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. 

17. Waluty i limity wypłat i wpłat realizowanych w kasach Banku, zależne są od typu Oddziału Banku. Lista Oddziałów Banku wraz z podziałem na typy 
wraz z podaniem ich adresów dostępna jest na stronach internetowych Banku 

 

II. Kredyty 

1. Kredyty odnawialne 
Linia Kredytowa w PLN  
Linia Kredytowa Plus w PLN  

L.p. Tytuł Opłaty / Prowizji Wysokość Opłat / Prowizji 

1. 

Prowizja za odnowienie lub podwyższenie zabezpieczonego limitu kredytowego dla Linii Kredytowej 
w PLN, Linii Kredytowej Plus w PLN, na kolejny okres (od kwoty odnowienia, prowizja może zostać 
pobrana maksymalnie 30 dni przed końcem okresu kredytowania oraz maksymalnie 30 dni po dacie 
kończącej ten okres) 

od 2,0% 

2. 
Prowizja za odnowienie lub podwyższenie niezabezpieczonego limitu kredytowego dla Linii 
Kredytowej w PLN, Linii Kredytowej Plus w PLN (od kwoty podwyższenia). Prowizja ta zawiera już opłatę 
za zmianę warunków umowy na wniosek Klienta 

od 2,5% 

3. 
Zmiana warunków umowy kredytu  / Aneks na wniosek Klienta– nie dotyczy podwyższeń kwoty kredytu 
(od kwoty pierwotnie uruchomionego kredytu) 

do 0,5% min. 250 zł  

4. 
Opłata za obsługę nieterminowej płatności - opłata pobierana jeden raz w każdym miesiącu, w którym nie 
dokonano wymaganej minimalnej spłaty Linii Kredytowej w PLN, Linii Kredytowej Plus w PLN w terminie 
określonym w Umowie 

100 zł 

5. 

Opłata za wystawione przez Bank dokumenty dla rachunku do obsługi Linii Kredytowej lub Linii Kredytowej Plus (dotyczy: ponownego 
generowania Wyciągu (w tym kopii), historii rachunku w tym duplikatu w postaci wydruku systemowego, duplikatu dokumentu w postaci w postaci 
wydruku systemowego (nie dotyczy historii rachunku i potwierdzenia wykonania przelewu), potwierdzenie dokonania transakcji)  
Zgodnie z „Tabelą opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z 
segmentu Małych Przedsiębiorstw” dla Pakietu Srebrnego 

6. Transakcje bezgotówkowe dla rachunku do obsługi Linii Kredytowej lub Linii Kredytowej Plus 



 

a) Liczba  bezpłatnych przelewów krajowych (w tym zleceń stałych) i przelewów do ZUS i US  0 

b) Przelew euroregulowany Nie dotyczy 

c) Polecenie zapłaty Nie dotyczy 

d) Pozostałe opłaty za transakcje bezgotówkowe zgodnie z „Tabelą opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i 
Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw” dla Pakietu Srebrnego. 

7. 
Transakcje gotówkowe dla rachunku do obsługi Linii Kredytowej lub Linii Kredytowej Plus  
Zgodnie z „Tabelą opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z 
segmentu Małych Przedsiębiorstw” dla Pakietu Srebrnego 

8. 
Limity transakcyjne rachunku do obsługi Linii Kredytowej lub Linii Kredytowej Plus 
Zgodnie z „Tabelą opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z 
segmentu Małych Przedsiębiorstw” dla Pakietu Srebrnego 

9. 
Karta debetowa VISA do rachunku do obsługi Linii Kredytowej lub Linii Kredytowej Plus 
Zgodnie z „Tabelą opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z 
segmentu Małych Przedsiębiorstw” dla Pakietu Srebrnego 

10. Inkasa importowe i eksportowe Nie dotyczy 

11. Oprocentowanie rachunku do obsługi Linii Kredytowej lub Linii Kredytowej Plus 0% 

12. 

Opłata za brak wymaganego przepływu obrotów na Rachunku płatniczym / Rachunkach płatniczych  
w danym kwartale – pobierana w miesiącu przypadającym po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w 
którym Kredytobiorca nie zapewnił odpowiedniej wysokości obrotów (naliczana od kwoty kredytu pozostałej 
do spłaty na początku danego kwartału) – obowiązuje do końca II kwartału 2014 r. 

0,50% 

13. 
Opłata za brak wymaganego przepływu obrotów na Rachunku płatniczym/Rachunkach płatniczych w 
danym kwartale – pobierana w miesiącu przypadającym po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w 
którym Kredytobiorca nie zapewnił odpowiedniej wysokości obrotów - obowiązuje od III kwartału 2014 r 

750 zł 

 

2. Kredyty ratalne 
Kredyt Obrotowy w PLN 
Kredyt na Sprzęt w PLN 
Kredyt na Sprzęt w PLN indeksowany kursem CHF  
Kredyt na Sprzęt w PLN indeksowany kursem EUR Kredyt na Lokal w PLN 
Kredyt na Lokal w PLN indeksowany kursem CHF  
Kredyt na Lokal w PLN indeksowany kursem EUR  
Kredyt Rozwojowy w PLN indeksowany kursem CHF  
Kredyt Rozwojowy w PLN indeksowany kursem EUR  
 

L.p. Tytuł opłaty Opłata 

1. 
Prowizja za podwyższenie kredytu zabezpieczonego (od kwoty podwyższenia).  
Prowizja ta zawiera już opłatę za zmianę warunków umowy na wniosek Klienta 

od 2,0%  

2. 
Prowizja za podwyższenie kredytu niezabezpieczonego (od kwoty podwyższenia).  
Prowizja ta zawiera już opłatę za zmianę warunków umowy na wniosek Klienta 

od 2,5% 

3. 

Zmiana warunków umowy kredytu w PLN lub w PLN indeksowanego CHF bądź EUR na wniosek 
Klienta / Aneks na wniosek Klienta–  
Opłata nie dotyczy zmiany kwoty limitów, częściowej wcześniejszej spłaty Kredytu, udzielenia kredytu 
restrukturyzowanego lub zamiany ekonomicznej  

0,5% min. 250 zł  

4. 
Opłata za obsługę nieterminowej płatności - opłata pobierana jeden raz w każdym miesiącu, w którym 
nie dokonano wymaganej spłaty Kredytu Obrotowego,  Kredytu Rozwojowego w PLN,  Kredytu na Sprzęt 
w PLN, Kredytu na Lokal w PLN, lub kredytu restrukturyzacyjnego w terminie określonym w umowie. 

100 zł 

5. 

Opłata za obsługę nieterminowej płatności - opłata pobierana jeden raz w każdym miesiącu, w którym 
nie dokonano wymaganej spłaty Kredytu Rozwojowego, Kredytu na Sprzęt, Kredytu na Lokal lub kredytu 
restrukturyzacyjnego w PLN indeksowanego kursem CHF w terminie określonym w umowie (dla kredytów 
spłacanych w PLN opłata pobierana jest w PLN, przeliczana według kursu sprzedaży dewiz określonego w 
Tabeli Kursów z dnia, w którym nastąpi pobranie opłaty ). 

45 CHF 

6. 

Opłata za obsługę nieterminowej płatności - opłata pobierana jeden raz w każdym miesiącu, w którym 
nie dokonano wymaganej spłaty Kredytu Rozwojowego, Kredytu na Sprzęt, Kredytu na Lokal lub kredytu 
restrukturyzacyjnego w PLN indeksowanego kursem EUR w terminie określonym w umowie (dla kredytów 
spłacanych w PLN opłata pobierana jest w PLN, przeliczana według kursu sprzedaży dewiz określonego w 
Tabeli Kursów z dnia, w którym nastąpi pobranie opłaty) 

32 EUR 

7. 
Prowizja za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu (od kwoty spłacanego kapitału) 
Prowizja nie jest pobierana w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu 
restrukturyzacyjnego 

3% min. 500 zł 

8. Duplikat Wyciągu w postaci papierowej (na wniosek Klienta) 20 zł 



 

9. 

Opłata za brak wymaganego przepływu obrotów na bieżącym rachunku firmowym / bieżących 
rachunkach firmowych w danym kwartale – pobierana w miesiącu przypadającym po zakończeniu 
kwartału kalendarzowego, w którym Kredytobiorca nie zapewnił odpowiedniej wysokości obrotów 
(naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na początku danego kwartału) – obowiązuje do końca II 
kwartału 2014 

0,50% 

10. 

Opłata za brak wymaganego przepływu obrotów na bieżącym rachunku firmowym / bieżących 
rachunkach firmowych w danym kwartale – pobierana w miesiącu przypadającym po zakończeniu 
kwartału kalendarzowego, w którym Kredytobiorca nie zapewnił odpowiedniej wysokości obrotów  – 
obowiązuje od III kwartału 2014 

750 zł 

 

III. Inne opłaty i prowizje 
L.p. Tytuł opłaty Opłata 

1. 
Opłata za weryfikację wartości zabezpieczenia kredytu dokonywaną przez Bank przed 
uruchomieniem kredytu (w przypadku niedostarczenia operatu szacunkowego)  

od 500 zł 

2. 
Opłata za wydanie zaświadczenia zawierającego zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie 
nieruchomości 

100 zł 

3. 
Opłata za wydanie zaświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie hipoteki przy zmianie 
zabezpieczenia kredytu 

100 zł 

4. 
Opłata za wydanie zaświadczenia zawierającego promesę zwolnienia zabezpieczeń po spłacie 
kredytu 

200 zł 

5. Sporządzenie kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 100 zł  

6. 
Prowizja za przewalutowanie lub zmianę waluty indeksacji kredytu – z istniejącej waluty na PLN (od 
kwoty kapitału sprzed tej zmiany) 

2% 

7. 

Opłata za czynności związane ze złożeniem przez Bank w imieniu Kredytobiorcy oświadczenia o 
objęciu ubezpieczeniem majątkowym nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu. 
Opłata pobierana jest, jeśli zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości, a Kredytobiorca nie 
przedłożył polisy ubezpieczenia majątkowego tej nieruchomości spełniającej wymagania określone w 
Regulaminie kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. ani nie skorzystał z możliwości 
przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego oferowanej przez Bank, w wyniku czego Bank zgodnie z 
Umową Kredytu był zmuszony ubezpieczyć nieruchomość na koszt Kredytobiorcy. Opłata nie zawiera kosztu 
składki ubezpieczeniowej. 

200 zł 

8. 
Opłata za czynności związane z wysłaniem monitu (ponaglenia) wzywającego Kredytobiorcę do 
dopełnia zobowiązań względem Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytowej oraz  Regulaminu 
kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. 

200 zł 

9. 
Opłata za czynności związane z wysłaniem ponownego monitu wzywającego Kredytobiorcę do 
dopełnia zobowiązań względem Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytowej oraz  Regulaminu 
kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. 

300 zł 

10. 
Zmiana limitu transakcji realizowanych za pośrednictwem Serwisu bankowości internetowej 
wymienionych w części „Limity transakcji / Kart” – patrz pkt IV powyżej (pobierana od każdej zmiany) 

100 zł 

11. 

Zaświadczenie o produkcie, w tym również historia rachunku, saldo na dzień:  

a) dokument o jednym produkcie za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy  30 zł 

b) dokument o jednym produkcie za okres powyżej 6 miesięcy  
60 zł + 30 zł za każdy kolejny 

rozpoczęty rok ujęty w 
zaświadczeniu  

12. 

Opinia bankowa o produkcie:  

a) dokument o jednym produkcie za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy  50 zł 

b) dokument o jednym produkcie za okres powyżej 12 miesięcy  100 zł 

13. 

Opinia bankowa o Kliencie:  

a) dokument o wszystkich produktach Klienta za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy  150 zł 

b) dokument o wszystkich produktach Klienta za okres powyżej 12 miesięcy  300 zł 

14. 
Opłaty za wysyłkę dokumentów:  

a) Listem zwykłym  0 zł 



 

L.p. Tytuł opłaty Opłata 

b) Listem priorytetowym, poleconym, lub odbiór w Oddziale  10 zł 

c) Listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru  20 zł 

d) Kurierem krajowym na szczególną dyspozycję Klienta  50 zł 

e) Kurierem za granicę na szczególną dyspozycję Klienta  200 zł 

f) Na wskazany przez Klienta numer faxu, adres e-mail  10 zł 

 

IV. Oprocentowanie kredytów 

PRODUKTY KREDYTOWE 

Rodzaj kredytu 
Stopa bazowa  

/ stawka referencyjna  

Kredyt na Lokal w PLN  
– dotyczy kredytów, których oprocentowanie oparte jest na stawce referencyjnej  

WIBOR 3M  

Kredyt na Lokal w PLN  
– dotyczy kredytów, których oprocentowanie oparte jest na stawce bazowej  

11,45% 

Kredyt na Lokal w PLN indeksowany kursem CHF  
– dotyczy kredytów, których oprocentowanie oparte jest na stawce referencyjnej  

LIBOR 3M 

Kredyt na Lokal w PLN indeksowany kursem CHF  
– dotyczy kredytów, których oprocentowanie oparte jest na stawce bazowej 

4,93% 

Kredyt na Lokal w PLN indeksowany kursem EUR  
– dotyczy kredytów, których oprocentowanie oparte jest na stawce referencyjnej  

EURIBOR 3M 

Kredyt na Lokal w PLN indeksowany kursem EUR  
– dotyczy kredytów, których oprocentowanie oparte jest na stawce bazowej  

8,00% 

Kredyt Rozwojowy w PLN - Oferta Specjalna „Partner”  WIBOR 3M 

Kredyt Rozwojowy indeksowany kursem CHF  
- dotyczy kredytów, których oprocentowanie oparte jest na stawce referencyjnej  

LIBOR 3M 

Kredyt Rozwojowy w PLN indeksowany kursem CHF   5,93% 

Kredyt Rozwojowy w PLN indeksowany kursem EUR  8,00% 

Kredyt na Sprzęt w PLN  12,5% 

Kredyt na Sprzęt indeksowany kursem CHF  
- dotyczy kredytów, których oprocentowanie oparte jest na stawce referencyjnej  

LIBOR 3M 

Kredyt na Sprzęt w PLN indeksowany kursem CHF   5,43% 

Kredyt na Sprzęt w PLN indeksowany kursem EUR  8,00% 

Kredyt Obrotowy w PLN  13,5% 

Linia Kredytowa w PLN  13,5% 

Linia Kredytowa Plus w PLN  13,5% 

Oprocentowanie kredytu jest sumą stopy bazowej / stawki referencyjnej i marży ustalanej przez Bank. 

 
 
Tabela obowiązuje od dnia 2 marca  2015 r. 


