Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego – oferta kredytowa
(obowiązuje od dnia 7 listopada 2018 r.)

Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000030330, REGON
010928125, NIP 526-10-21-021, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 319.357.000 PLN.
Na zlecenie Klienta Nest Bank S.A., zwany dalej Bankiem” może wykonać inne czynności niż wymienione w „Tabeli Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego – oferta kredytowa”, zwanej dalej „Tabelą Opłat i Prowizji”, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji
lub opłaty bankowej.
Za czynności bankowe oraz wykonywanie przez Bank innych czynności na podstawie odrębnych umów z Klientem mogą być pobierane inne prowizje/opłaty niż określone w Tabeli Opłat i Prowizji, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach.
Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych, a w przypadku rachunków prowadzonych w walucie obcej po przeliczeniu na walutę rachunku wg. kursu kupna
dewiz obowiązującego w Banku.
W przypadku przelewów niewspólnotowych należne prowizje i opłaty pobiera się od zleceniodawcy, chyba że strony uzgodnią inaczej. Prowizje i opłaty nie zapłacone przez drugą stronę w ciągu trzech miesięcy, obciążają zleceniodawcę operacji bankowej.
Zlecenia Klienta dotyczące wpłaty/wypłaty płatności krajowej lub płatności zagranicznej powinny być składane na formularzach standardowych zgodnych z Polską Normą nr PN-F-01101 ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny lub formularzach Banku i są
realizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym.
Wszystkie prowizje i opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji pobierane są bezpośrednio przy wykonywaniu danej usługi, za wyjątkiem stałych opłat miesięcznych oraz opłat miesięcznych pobieranych w trybie warunkowym po spełnieniu warunków określonych
w Tabeli Opłat i Prowizji. W przypadku Rachunków założonych po 15 dniu miesiąca, stałe opłaty miesięczne oraz opłaty miesięczne pobierane w trybie warunkowym pobierane są począwszy od kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego. Brak środków na pokrycie
prowizji bądź opłaty należnej za wykonanie danej usługi może skutkować odmową realizacji usługi.
Opłaty oraz prowizje z rachunków prowadzonych w walucie innej niż PLN pobierane są w walucie tego Rachunku, po przeliczaniu opłaty wyrażonej w PLN na walutę rachunku wg. kursu kupna stosowanego przez Bank w dniu pobierania opłaty.
W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany kursu walut obciążają Klienta.
W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana prowizja/ opłata za wykonanie usługi nie jest zwracana.
Przelewy wystawione na kwoty równe lub większe niż 1.000.000 PLN są realizowane przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności kierowanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędów Skarbowych (US), które niezależnie od kwoty są rozliczane przez
system ELIXIR.
Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunki i dokonywania wypłat waluty wymienialnej oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie.
Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1)
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,
2)
zmiany zakresu lub formy wykonania danej czynności,
3)
zmiany stawek prowizji i opłat za czynności bankowe i niebankowe stosowanych przez banki konkurencyjne,
4)
zmiany cen usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych,
5)
zmiany cen energii, taryf telekomunikacyjnych, pocztowych, rozliczeń międzybankowych oraz innych czynników wpływających na poziom kosztów stałych Banku,
6)
zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, określonego przez GUS,
7)
zmiany kursu walut NBP,
8)
inne ekonomicznie uzasadnione przyczyny.
Okoliczności, o których mowa powyżej, przyjęte jako podstawa do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji, dla poszczególnych rodzajów produktów określają szczegółowo umowy/regulaminy tych produktów.
Zastosowany w tabelach znak „X” oznacza, że dana czynność/operacja nie jest realizowana w ramach danego produktu/rachunku lub go nie dotyczy.
Wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji prowizje i opłaty stanowią stawki standardowe dla wszystkich przedsiębiorców korzystających z produktów bankowych.
Tabela dostępna jest w jednostkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.nestbank.pl.
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Rozdział 1
BIZnest kredyty w ratach w PLN
część I – BIZnest kredyty w ratach - Przedsiębiorca
Tryb pobierania

Kredyt dla Przedsiębiorców
BIZnest Kredyt Przydatny dla Przedsiębiorców

BIZnest Kredyt Przejrzystya

BIznest Lekki Kredytb

1) Opłata za rozpatrzenie wniosku

jednorazowo

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

2) Prowizja za udzielenie kredytu
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego (dot. umów
zawartych od 01.09.2018 r.) :
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego (dot. umów
zawartych do 31.08.2018 r. włącznie):
1) do kwoty przyznanego kredytu 100 000 PLN
powyżej 100 000 PLN kwoty przyznanego kredytu
2) do kwoty przyznanego kredytu 30 000 PLN
3)
powyżej 30 000 PLN kwoty przyznanego kredytu
3) do kwoty przyznanego kredytu 20 000 PLN
powyżej 20 000 PLN do 40 000 PLN kwoty przyznanego
kredytu
powyżej 40 000 PLN do 80 000 PLN kwoty przyznanego
kredytu
powyżej 80 000 PLN kwoty przyznanego kredytu
4) do kwoty przyznanego kredytu 50 000 PLN
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu
1) spłata całkowita w okresie 24 m-cy od daty zawarcia
umowy - % od kwoty kapitału kredytu pozostałego do
spłaty na dzień dokonania spłaty
2) spłata całkowita w okresie powyżej 24 m-cy od daty
zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu
4)
pozostałego do spłaty na dzień dokonania spłaty
3) spłata częściowa w okresie 24 m-cy od daty zawarcia
umowy - % od kwoty spłacanego kapitału
4) spłata częściowa w okresie powyżej 24 m-cy od daty
zawarcia umowy - % od kwoty spłacanego kapitału
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu/ów konsolidowanych
w Banku w ramach nowego kredytu z oferty Banku1
1) spłata w okresie 36 m-cy od daty zawarcia umowy - % od
kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień
5)
dokonania spłaty
2) spłata w okresie powyżej 36 m-cy od daty zawarcia umowy
- % od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na
dzień dokonania spłaty

jednorazowo

ustalana indywidualnie

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

55,00 PLN

75,00 PLN

X
X
X
X
20,00 PLN
50,00 PLN
100,00 PLN
120,00 PLN
X

X
X
X
X
X
X
X
X
55,00 PLN

X
X
X
X
X
X
X
X
X

5,00%, min.200,00 PLN

5,00%, min.200,00 PLN

3,00%, min. 200,00 PLN

3,00%, min. 200,00 PLN

5,00%, min. 200,00 PLN
3,00%, min. 200,00 PLN

5,00%, min. 200,00 PLN
3,00%, min. 200,00 PLN

3,00%, min. 200,00 PLN

X

X

1,50%, min. 200,00 PLN

X

X

Lp. Rodzaj czynności / usługi

1
a
b

miesięcznie

5,00%, min.200,00 PLN
jednorazowo

3,00%, min. 200,00 PLN
5,00%, min. 200,00 PLN
3,00%, min. 200,00 PLN

jednorazowo

nie dotyczy konsolidacji limitu w koncie/ limitu karty kredytowej dokonywanej na podstawie rozwiązania umowy w wyniku monitoringu rocznego lub udzielonych przed 19.01.2017 r.
dotyczy umów zawartych do 6 listopada 2018 r. (włącznie); dla umów zawartych od 7 listopada 2018 r. - dostępny w kanałach niestacjonarnych
dostępny w kanałach stacjonarnych
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6) Opłata za zmianę warunków kredytowania

jednorazowo

Opłata za zmianę ustanowionego zabezpieczenia spłaty
7)
kredytu

jednorazowo

1,00% od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonania zmiany

8) Promesa kredytu

jednorazowo

0,50%, min. 200,00 PLN

9) Stawka Opłaty Dziennej

200,00 PLN

dziennie

200,00 PLN

X

200,00 PLN

ustalana indywidualnie, min. 4,00 PLN

X
4,00 PLN

10) stawka opłaty za Pakiet „na start”

Jednorazowo

X

X

11) Czynności monitujące spłatę Opłaty Dziennej

Jednorazowo

X

0,00 PLN

część II – BIZnest kredyty w ratach – Profesjonalista
Lp. Rodzaj czynności / usługi

Tryb pobierania

Kredyt dla Profesjonalistów
BIZnest Kredyt Przydatny dla Profesjonalistów

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku

jednorazowo

0,00 PLN

2. Prowizja za udzielenie kredytu
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego (dot. umów zawartych od 01.09.2018 r.):
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego (dot. umów zawartych do 31.08.2018 r. włącznie):
3.
do kwoty przyznanego kredytu 60 000 PLN
powyżej 60 000 PLN kwoty przyznanego kredytu

jednorazowo

ustalana indywidualnie
0,00 PLN

miesięcznie

100,00 PLN
150,00 PLN

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu
1) spłata całkowita w okresie 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu pozostałego
do spłaty na dzień dokonania spłaty
4. 2) spłata całkowita w okresie powyżej 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu
pozostałego do spłaty na dzień dokonania spłaty
3) spłata częściowa w okresie 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty spłacanego kapitału
4) spłata częściowa w okresie powyżej 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty spłacanego kapitału

jednorazowo

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu/ów konsolidowanych w Banku w ramach nowego kredytu z oferty
Banku1
1) spłata w okresie 36 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty
5.
na dzień dokonania spłaty
2) spłata w okresie powyżej 36 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu pozostałego
do spłaty na dzień dokonania spłaty

jednorazowo

6. Opłata za zmianę warunków kredytowania

jednorazowo

200,00 PLN

7. Opłata za zmianę ustanowionego zabezpieczenia spłaty kredytu

jednorazowo

1,00% od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonania zmiany

8. Promesa kredytu

jednorazowo

0,5% min. 200,00 PLN

Tryb pobierania

AGRO BIZnest Kredyt w ratach

jednorazowo
jednorazowo

0,00 PLN
ustalana indywidualnie
0,00 PLN

5,00%, min. 200,00 PLN
3,00%, min. 200,00 PLN
5,00%, min. 200,00 PLN
3,00%, min. 200,00 PLN

3,00%, min. 200,00 PLN
1,50%, min. 200,00 PLN

część III – BIZnest kredyty w ratach –Gospodarstwo rolne
Lp. Rodzaj czynności / usługi
1)
2)
3)

Opłata za rozpatrzenie wniosku
Prowizja za udzielenie kredytu
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego (dot. umów zawartych od 01.09.2018 r.) :
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego (dot. umów zawartych do 31.08.2018 r. włącznie):
od 50 000 PLN do 80 000 PLN kwoty przyznanego kredytu

miesięcznie
100,00 PLN
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4)

5)

powyżej 80 000 PLN kwoty przyznanego kredytu
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu
1) spłata całkowita w okresie 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu pozostałego
do spłaty na dzień dokonania spłaty
2) spłata całkowita w okresie powyżej 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu
pozostałego do spłaty na dzień dokonania spłaty
3) spłata częściowa w okresie 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty spłacanego kapitału
4) spłata częściowa w okresie powyżej 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty spłacanego kapitału
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu/ów konsolidowanych w Banku w ramach nowego kredytu z oferty
Banku1
1) spłata w okresie 36 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty
na dzień dokonania spłaty
2) spłata w okresie powyżej 36 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu pozostałego
do spłaty na dzień dokonania spłaty

120,00 PLN
5,00%, min. 200,00 PLN
jednorazowo

3,00%, min. 200,00 PLN
5,00%, min. 200,00 PLN
3,00%, min. 200,00 PLN

jednorazowo

3,00%, min. 200,00 PLN
1,50%, min. 200,00 PLN

6)

Opłata za zmianę warunków kredytowania

jednorazowo

200,00 PLN

7)

Opłata za zmianę ustanowionego zabezpieczenia spłaty kredytu

jednorazowo

1,00% od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonania zmiany

8)

Promesa kredytu

jednorazowo

0,50%, min. 200,00 PLN

Rozdział 2 BIZnest limity w koncie
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

Tryb pobierania

BIZnest limit w koncie dla Przedsiębiorców

1.

Opłata za rozpatrzenie wniosku

jednorazowo

0,00 PLN

2.

Prowizja za udzielenie

jednorazowo

ustalana indywidulanie

3.

Prowizja za odnowienie

4.
5.
6.

Prowizja za gotowość
Prowizja za podwyższenie kwoty limitu
Prowizja za niespełnienie warunków umownych dot. deklarowanych wpływów
Pakiet „Pewna kontynuacja”
1) łączny okres trwania umowy limitu 24 m-ce
2) łączny okres trwania umowy limitu 36 m-ce

7.

jednorazowo

2.00%

miesięcznie, od niewykorzystanej kwoty limitu
jednorazowo, od kwoty podwyższenia limitu
kwartalnie, od kwoty udzielonego limitu

od 0,16%
2,00%
1%, min. 1 000,00 PLN

jednorazowo

2 000,00 PLN
4 000,00 PLN

Rozdział 3 Pozostałe opłaty stosowane przy obsłudze kredytów udzielonych przez Bank (niezależnie od daty zawarcia umowy)
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

Tryb pobierania

1.

Opłata za zaświadczenie o saldzie kredytu

jednorazowo

2.

Opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu

jednorazowo

50,00 PLN

3.

Inne niestandardowe zaświadczenie wystawione na życzenie Klienta

jednorazowo

150,00 PLN

4.

Opłata za duplikat harmonogramu spłat

jednorazowo

20,00 PLN

5.

2

Opłata za zmianę harmonogramu spłat

jednorazowo

100,00 PLN

6.

Opłata za przygotowanie pierwszego monitu

jednorazowo

20,00 PLN

2 nie dotyczy Kredytu dla Profesjonalistów oraz Kredytu dla Ekspertów

17
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100,00 PLN

7.

Opłata za przygotowanie kolejnego monitu

jednorazowo

50,00 PLN

8.

Opłata za czynności windykacyjne

jednorazowo

2,00%, min. 200,00 PLN max. 1 000,00 PLN

9.

Opłata za dochodzenie należności w trybie zajęcia komorniczego

jednorazowo

30,00 PLN

10.

Opłata za restrukturyzację kredytu
Opłata za niedostarczenie wymaganych przez Bank dokumentów do oceny
sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy/dokumentów umożliwiających
kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu

jednorazowo

3,00, % min. 200,00 PLN

jednorazowo

300,00 PLN

11.

Rozdział 4 Pakiet Elastyczny
Lp.

1.

Rodzaj czynności / usługi

Opłata za Pakiet Elastyczny

Tryb pobierania

dla Kredytów oferowanych przez Bank, z wyłączeniem
Kredytu dla Profesjonalistów, Kredytu dla
Przedsiębiorców oraz AGRO BIZnest Kredytu w ratach

miesięcznie

300,00 PLN

dla Kredytu dla Przedsiębiorców/
BIZnest Kredytu Przydatnego dla
Przedsiębiorców/ AGRO BIZnest Kredytu
w ratach

dla Kredytu dla Profesjonalistów
/ BIZnest Kredytu Przydatnego
dla Profesjonalistów

300,00 PLN

200,00 PLN

Produkty w administrowaniu
Rozdział 1 Karty kredytowe
BIZnest limit na karcie udostępniony przed 01.06.2017 r.
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

1.

Wydanie karty

2.

Opłata za prowadzenie rachunku karty
Wydanie duplikatu karty lub nowej karty (w miejsce utraconej, zastrzeżonej,
zniszczonej)
Prowizje od transakcji:
1) transakcje bezgotówkowe
2) konsolidacja
3) przelew z rachunku karty kredytowej

3.
4.

4) transakcje gotówkowe
5) wpłaty gotówkowe, realizowane we wpłatomacie sieci Euronet7

BIZnest limit na karcie - Przedsiębiorca
Karta kredytowa dla Mikroprzedsiębiorcy

BIZnest limit na karcie – Profesjonalista
Karta kredytowa dla Profesjonalisty

jednorazowo, przy każdym
wydaniu karty
miesięcznie

0,00 PLN lub 35,00 PLN3

0,00 PLN lub 40,00 PLN4

0,00 PLN lub 15,00 PLN5

0,00 PLN lub 15,00 PLN6

jednorazowo

25,00 PLN

25,00 PLN

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

4,00% min. 25,00 PLN

3,00% min. 5,00 PLN

3,00% min. 5,00 PLN
bez opłat

3,00% min. 5,00 PLN
bez opłat

Tryb pobierania

jednorazowo, od wartości każdej
operacji
jednorazowo

3
Opłata za wydanie karty nie jest pobierana za pierwszą kartę kredytową wydaną do Rachunku, gdy Posiadacz Rachunku Karty zawarł Umowę o prowadzenie Rachunków Bankowych w wariancie ,,Pomocna Dłoń Max/BIZnes konto max’’ (rachunek otwierany do
29.10.2016 r.). W pozostałych przypadkach opłata za wydanie karty wynosi 35,00PLN.
4
Opłata za wydanie karty nie jest pobierana za pierwszą kartę kredytową wydaną do Rachunku , gdy Posiadacz Rachunku Karty zawarł Umowę o prowadzenie Rachunków Bankowych w wariancie ,,Pomocna Dłoń Max/BIZnes konto max’’ (rachunek otwierany do
29.10.2016 r.). W pozostałych przypadkach opłata za wydanie karty wynosi 40,00PLN.
5
Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku karty nie jest pobierana w przypadku rozliczenia w cyklu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 1500,00 PLN. W pozostałych przypadkach opłata miesięczna za prowadzenie rachunku karty wynosi
15,00 PLN. Pierwsza opłata miesięczna za powadzenie rachunku karty pobierana jest po upływie pierwszego pełnego cyklu rozliczeniowego.
6
Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku karty nie jest pobierana w przypadku rozliczenia w cyklu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 1500,00 PLN. W pozostałych przypadkach opłata miesięczna za prowadzenie rachunku karty wynosi
15,00 PLN. Pierwsza opłata miesięczna za powadzenie rachunku karty pobierana jest po upływie pierwszego pełnego cyklu rozliczeniowego.
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6) przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie innej niż PLN (prowizja
uwzględniana w kwocie transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki
dokonywanych kartami)
Zmiana PIN w bankomacie Santander Bank Polska S.A.
Mini wyciąg w bankomacie Santander Bank Polska S.A.
Sprawdzenie dostępnego salda w bankomacie Santander Bank Polska S.A.
Wartość Progowa jednej transakcji bezgotówkowej pozwalająca na przeniesienie
jej w Plan Ratalny
Wyłączenie/włączenie funkcjonalności zbliżeniowej w bankomacie Santander
Bank Polska S.A.
Zmiana daty generowania wyciągu
Ponowny wydruk wyciągu
Przekroczenie limitu kredytowego

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ubezpieczenie Bezpieczny Rachunek (dot. umów zawartych do 31.01.2017 r.
włącznie)

13.

jednorazowo

3,00%

3,00%

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

5,00 PLN
5,00 PLN
5,00 PLN

5,00 PLN
5,00 PLN
5,00 PLN

jednorazowo

min. 400,00 PLN

min. 400,00 PLN

bez opłat

bez opłat

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

15,00 PLN
10,00 PLN
45,00 PLN

15,00 PLN
10,00 PLN
45,00 PLN

rocznie

1,58% limitu kredytowego

1,58% limitu kredytowego

Karty kredytowe wydane przed 01.10.2012 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

Rodzaj czynności / usługi
Wydanie karty
Opłata za prowadzenie rachunku karty
Wydanie duplikatu karty lub nowej karty (w miejsce utraconej, zastrzeżonej,
zniszczonej)
Prowizje od transakcji:
1) transakcje bezgotówkowe
2)

konsolidacja

3)

transakcje gotówkowe

4)

przelew z rachunku karty kredytowej

5)

przewalutowanie transakcji dokonywanych w walucie innej niż PLN
(prowizja uwzględniana w kwocie transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki
dokonywanych kartami)

Zmiana PIN w bankomacie Santander Bank Polska S.A.

Tryb pobierania

Visa Business
Silver

Visa Business Gold/ Visa
Business Gold dla
Profesjonalisty

jednorazowo,
przy każdym wydaniu karty

19,00 PLN

29,00 PLN

rocznie

8

19,00 PLN

8

59,00 PLN

300,00 PLN8

jednorazowo

25,00 PLN

25,00 PLN

25,00 PLN

Visa Business Exclusive
59,00 PLN

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

3,00%, min. 5,00 PLN

3,00%, min. 5,00 PLN

3,00%, min. 5,00 PLN

jednorazowo,
od wartości każdej operacji

4,00%, min 25,00 PLN

3,00%, min 5,00 PLN

4,00%, min 25,00 PLN

jednorazowo

3,00%

3,00%

3,00%

jednorazowo

5,00 PLN

5,00 PLN

5,00 PLN

6.

Mini wyciąg w bankomacie Santander Bank Polska S.A.

jednorazowo

5,00 PLN

5,00 PLN

5,00 PLN

7.

Sprawdzenie dostępnego salda w bankomacie Santander Bank Polska S.A.

jednorazowo

5,00 PLN

5,00 PLN

5,00 PLN

8.

Wartość Progowa jednej transakcji bezgotówkowej pozwalająca na przeniesienie jej w

jednorazowo

min. 400,00 PLN

min. 400,00 PLN

min. 400,00 PLN

7

wpłata w PLN na Rachunek prowadzony przez Bank, do którego została wydana karta

8 pierwsza opłata roczna za prowadzenie rachunku karty jest zwracana pod warunkiem wykonania minimum 1 dowolnej transakcji kartą, z wyłączeniem Konsolidacji.

Strona 6 z 11

Plan Ratalny
9.

Wyłączenie/włączenie funkcjonalności zbliżeniowej w bankomacie Santander Bank
Polska S.A.

10.

Zmiana daty generowania wyciągu

11.
12.

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

jednorazowo

15,00 PLN

15,00 PLN

15,00 PLN

Ponowny wydruk wyciągu

jednorazowo

10,00 PLN

10,00 PLN

10,00 PLN

Przekroczenie limitu kredytowego

jednorazowo

45,00 PLN

45,00 PLN

45,00 PLN

Rozdział 2 Kredyty wycofane z oferty Banku – BIZ Bank
część I – kredyty w ratach - Przedsiębiorcy

Lp.

Rodzaj czynności / usługi

Tryb pobierania

Limit w
rachunku
bieżącym9

Kredyt
odnawialny9

Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego
1) do kwoty przyznanego kredytu 100 000 PLN
powyżej 100 000 PLN kwoty przyznanego
kredytu
2) do kwoty przyznanego kredytu 30 000 PLN
powyżej 30 000 PLN kwoty przyznanego
kredytu
3) do kwoty przyznanego kredytu 20 000 PLN
powyżej 20 000 PLN do 40 000 PLN kwoty
przyznanego kredytu
powyżej 40 000 PLN do 80 000 PLN kwoty
przyznanego kredytu
powyżej 80 000 PLN kwoty przyznanego
kredytu
4) do kwoty przyznanego kredytu 60 000 PLN
powyżej 60 000 PLN kwoty przyznanego
kredytu

miesięcznie

2.

Prowizja za odnowienie

jednorazowo

2,00 %, min.
200 PLN

2,50%

3.

Prowizja za gotowość (od niewykorzystanej

miesięcznie, od

0,50 %13

0,20% 14

1.

FM SZYBKI
BIZNES
KREDYT10

FM BIZNES
KREDYT10

FM KREDYT
EKSPRESOWY10

FM KREDYT
PROFESJA
PREMIUM
/ FM
KREDYT
PROFESJA/
FM
PROFESJA
PREMIUM
PLUS10

100,00 PLN
150,00 PLN

X
X

X
X

X
X

X
X

50,00 PLN
100,00 PLN

X
X

X
X

X
X

X
X

20,00 PLN
50,00 PLN

X
X

X

X

100,00 PLN

X

X

X

100,00 PLN

X

X
X

X
X

X
X

100,00 PLN
150,00 PLN

9 kredyty w PLN udzielone na podstawie wniosków złożonych do 2 czerwca 2014 r.
10 kredyty w PLN udzielone na podstawie umów zawartych do 6 czerwca 2014 r.
11 kredyty w PLN udzielone na podstawie umów zawartych do 31 maja 2016 r. włącznie
12 kredyty w PLN udzielone na podstawie umów zawartych do 31 marca 2017 r. włącznie
13 dot. limitu niepowiązanego z kredytem gotówkowym do 20 000 PLN, w pozostałych przypadkach - brak
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Kredyt BIZ
Celowy11

Kredyt
BIZefekt11

BIZnest
Ekspresowy12

50,00 PLN
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
20,00 PLN
50,00 PLN
100,00 PLN
120,00 PLN
X
X

kwoty Limitu)

4.

Prowizja za podwyższenie

5.

Promesa kredytu

6.

7.

8.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu
1) spłata całkowita - % od kwoty kapitału
kredytu pozostałego do spłaty na dzień
dokonania spłaty
2) spłata częściowa - % od kwoty spłacanego
kapitału
3) spłata całkowita w okresie 24 m-cy od daty
zawarcia umowy – % od kwoty kapitału
kredytu pozostałego do spłaty na dzień
dokonania spłaty
4) spłata częściowa w okresie 24 m-cy od daty
zawarcia umowy - % od kwoty spłacanego
kapitału
5) spłata całkowita w okresie powyżej 24 m-cy
od daty zawarcia umowy - % od kwoty
kapitału kredytu pozostałego do spłaty na
dzień dokonania spłaty,
6) spłata częściowa w okresie powyżej 24 m-cy
od daty zawarcia umowy - % od kwoty
spłacanego kapitału
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu/ów
konsolidowanych w Banku w ramach nowego
kredytu z oferty Banku
1) spłata w okresie 36 m-cy od daty zawarcia
umowy - % od kwoty kapitału kredytu
pozostałego do spłaty na dzień dokonania
spłaty
2) spłata w okresie powyżej 36 m-cy od daty
zawarcia umowy - % od kwoty kapitału
kredytu pozostałego do spłaty na dzień
dokonania spłaty
Opłata za zmianę ustanowionego zabezpieczenia
spłaty kredytu

niewykorzystanej
kwoty
limitu/kredytu
jednorazowo, od
kwoty
podwyższenia
jednorazowo

2,00%, min.
200 PLN

5,00%
0,50% min. 200,00 PLN

jednorazowo

jednorazowo

jednorazowo

X

X

X

X

2,00%, min.
200,00 PLN

X

X

X

X

X

X

X

X

5,00%, min.
200,00 PLN15

5,00%, min.
200,00 PLN15

5,00%, min.
200,00 PLN15

5,00% min.
200,00 PLN15

2,00%, min.
200,00 PLN
X

5,00% min.
200,00 PLN15

5,00% min.
200,00 PLN

2,00% min.
200,00 PLN15

2,00% min.
200,00 PLN15

2,00% min.
200,00 PLN15

5,00% min.
200,00 PLN15

X

5,00% min.
200,00 PLN15

5,00% min.
200,00 PLN

3,00% min.
200,00 PLN15

3,00% min.
200,00 PLN15

3,00% min.
200,00 PLN15

3,00% min.
200,00 PLN15

X

3,00% min.
200,00 PLN15

3,00% min.
200,00 PLN

2,00%,min.
200,00 PLN15

2,00%,min.
200,00 PLN15

2,00%,min.
200,00 PLN15

3,00% min.
200,00 PLN15

X

3,00% min.
200,00 PLN15

3,00% min.
200,00 PLN

3,00% min.
200,00 PLN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14 nie dotyczy beneficjentów kredytów zabezpieczonych poręczeniem JEREMIE / gwarancją EIF
15 prowizja nie jest pobierana w przypadku konsolidowania zadłużenia w Nest Banku
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X

X

X

X

X

X

1,50% min.
200,00 PLN
1,00% od
kwoty
kapitału
kredytu

pozostałego
do spłaty na
dzień
dokonania
zmiany
BIZnest Kredyt16

Kredyt BIZnest Kapitalny16

100,00 PLN
150,00 PLN
X
X
X
X
X
X

X
X
50,00 PLN
100,00 PLN
X
X
X
X

X
X
X
X
20,00 PLN
50,00 PLN
100,00 PLN
120,00 PLN

5,00% , min. 200,00 PLN

5,00%, min.200,00 PLN

5,00% min. 200,00 PLN

3,00%, min. 200,00 PLN

3,00%, min. 200,00 PLN

3,00%, min. 200,00 PLN

5,00%, min. 200,00 PLN
3,00%, min. 200,00 PLN

5,00%, min. 200,00 PLN
3,00%, min. 200,00 PLN

5,00%, min. 200,00 PLN
3,00%, min. 200,00 PLN

3,00%, min. 200,00 PLN

3,00%, min. 200,00 PLN

1,50%, min. 200,00 PLN

1,50%, min. 200,00 PLN

X

X

Rodzaj czynności / usługi

9.

Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego:
1) do kwoty przyznanego kredytu 100 000 PLN
powyżej 100 000 PLN kwoty przyznanego kredytu
2) do kwoty przyznanego kredytu 30 000 PLN
powyżej 30 000 PLN kwoty przyznanego kredytu
3) do kwoty przyznanego kredytu 20 000 PLN
powyżej 20 000 PLN do 40 000 PLN kwoty przyznanego kredytu
powyżej 40 000 PLN do 80 000 PLN kwoty przyznanego kredytu
powyżej 80 000 PLN kwoty przyznanego kredytu

10.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu
1) spłata całkowita w okresie 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu pozostałego
do spłaty na dzień dokonania spłaty
2) spłata całkowita w okresie powyżej 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu
pozostałego do spłaty na dzień dokonania spłaty
3) spłata częściowa w okresie 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty spłacanego kapitału
4) spłata częściowa w okresie powyżej 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty spłacanego kapitału

jednorazowo

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu/ów konsolidowanych w Banku w ramach nowego kredytu z oferty
1
Banku
1) spłata w okresie 36 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty
na dzień dokonania spłaty
2) spłata w okresie powyżej 36 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu pozostałego
do spłaty na dzień dokonania spłaty

jednorazowo

12.

Opłata za zmianę warunków kredytowania

jednorazowo

13.

Opłata za zmianę ustanowionego zabezpieczenia spłaty kredytu

jednorazowo

1,00% od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonania zmiany

14.

Promesa kredytu

jednorazowo

0,50%, min. 200,00 PLN

11.

Tryb pobierania

Szybki BIZnest Kredyt16

Lp.

miesięcznie

3,00% , min. 200,00 PLN
1,50%, min. 200,00 PLN

X

część II – kredyt dla beneficjentów kredytów zabezpieczonych poręczeniem JEREMIE/gwarancją EIF
Lp.

16
17

Rodzaj czynności / usługi

Tryb pobierania

kredyty w PLN udzielone na podstawie umów zawartych do 31 października 2017 r. włącznie
kredyty w PLN udzielone na podstawie umów zawartych do 30 kwietnia 2017 r. włącznie
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Kredyt BIZnest Odnawialny dla beneficjentów kredytów
zabezpieczonych poręczeniem JEREMIE/ gwarancją EIF17

1.

Prowizja za odnowienie

2.
3.
4.

Prowizja za gotowość
Prowizja za podwyższenie kwoty limitu
Prowizja za niespełnienie warunków umownych dot. deklarowanych wpływów

jednorazowo

2,50%

miesięcznie, od niewykorzystanej kwoty limitu
jednorazowo, od podwyższonej kwoty limitu
kwartalnie, od kwoty udzielonego limitu

0,00%
2,00%
X

część III – kredyt w ratach – Profesjonalista
Lp. Rodzaj czynności / usługi

Tryb pobierania

Kredyt dla Ekspertów18

Kredyt BIZnest Profesja Premium
Kredyt BIZnest Profesja, Kredyt BIZnest Profesja
Premium Plus18

miesięcznie

100,00 PLN
150,00 PLN

100,00 PLN
150,00 PLN

5,00%, min. 200,00 PLN

5,00%, min. 200,00 PLN

3,00%, min. 200,00 PLN

3,00%, min. 200,00 PLN

5,00%, min. 200,00 PLN
3,00%, min. 200,00 PLN

5,00%, min. 200,00 PLN
3,00%, min. 200,00 PLN

3,00%, min. 200,00 PLN

3,00%, min. 200,00 PLN

1,50%, min. 200,00 PLN

1,50%, min. 200,00 PLN

200,00 PLN

X

Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego:
1. do kwoty przyznanego kredytu 60 000 PLN
powyżej 60 000 PLN kwoty przyznanego kredytu
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu
1) spłata całkowita w okresie 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu
pozostałego do spłaty na dzień dokonania spłaty
2) spłata całkowita w okresie powyżej 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału
2.
kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonania spłaty
3) spłata częściowa w okresie 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty spłacanego kapitału
4) spłata częściowa w okresie powyżej 24 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty spłacanego
kapitału
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu/ów konsolidowanych w Banku w ramach nowego
kredytu z oferty Banku1
1) spłata w okresie 36 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu pozostałego
3.
do spłaty na dzień dokonania spłaty
2) spłata w okresie powyżej 36 m-cy od daty zawarcia umowy - % od kwoty kapitału kredytu
pozostałego do spłaty na dzień dokonania spłaty

jednorazowo

jednorazowo

4. Opłata za zmianę warunków kredytowania

jednorazowo

5. Opłata za zmianę ustanowionego zabezpieczenia spłaty kredytu

jednorazowo

1,00% od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonania zmiany

6. Promesa kredytu

jednorazowo

0,5% min. 200,00 PLN

Rozdział 3 BIZnest kredyty w ratach zabezpieczone hipoteką/kredyty inwestycyjne za zakup lub budowę nieruchomości w PLN
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

1.

Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego

2.
3.

Tryb pobierania

miesięcznie

Opłata pobierana za przygotowanie monitu w przypadku niedostarczenia dokumentów określonych w
Umowie Kredytowej lub Regulaminie
Prowizja za wcześniejszą spłatę BIZ kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipoteką
1) spłata całkowita - % od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonania spłaty,

BIZnest Kredyt gotówkowy
zabezpieczony hipoteką19
Przedsiębiorca
Profesjonalista
50,00 PLN

30,00 PLN

BIZnest Kredyt inwestycyjny
na zakup/budowę nieruchomości 19
Przedsiębiorca
Profesjonalista
50,00 PLN

30,00 PLN

jednorazowo

200,00 PLN

200,00 PLN

jednorazowo

2,00%, min. 250,00 PLN

2,00%, min. 250,00 PLN

18

kredyty w PLN udzielone na podstawie umów zawartych do 31 maja 2017 r. włącznie
19 kredyty w PLN udzielone na podstawie umów zawartych do 31 marca 2017 r. włącznie
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4.

2) spłata częściowa - % od kwoty spłacanego kapitału
Opłata za przeprowadzenie kontroli/inspekcji na terenie budowy

2,00%, min. 250,00 PLN

2,00%, min. 250,00 PLN

X

250,00 PLN

jednorazowo

Rozdział 4 BIZnest limity w koncie
BIZnest limit w koncie –
Profesjonalista 18

BIZnest limit w koncie – Przedsiębiorca18
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

Tryb pobierania
BIZnest Limit na Dobry
Początek Współpracy

BIZnest Limit dla Firm ze
stażem

BIZnest Limit dla
Profesjonalistów

1.

Opłata za rozpatrzenie wniosku

jednorazowo

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

2.

Prowizja za udzielenie

jednorazowo

4,00%

4,50%

2,00%

3.

Prowizja za odnowienie

jednorazowo

2,00%

2,00%

2,00%

0,20%

0,15%

0,20%

2,00%

2,00%

2,00%

X

X

X

4.

Prowizja za gotowość

5.

Prowizja za podwyższenie kwoty limitu

6.

Prowizja za niespełnienie warunków umownych dot. deklarowanych wpływów

miesięcznie, od niewykorzystanej
kwoty limitu
jednorazowo, od podwyższonej
kwoty limitu
kwartalnie, od kwoty udzielonego
limitu

Rozdział 5 Kredyty wycofane z oferty Banku – Bank SMART
Tryb pobierania

SMART Kredyt dla Profesjonalistów
START-UP 20

SMART Kredyt dla Profesjonalistów20

Prowizja za zmianę warunków kredytowania

jednorazowo

5,00%, min. 200,00 PLN

5,00%, min. 200,00 PLN

2.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu
1) spłata w okresie do 24 m-cy od daty zawarcia umowy
2) spłata w okresie powyżej 24 m-cy od daty zawarcia umowy

jednorazowo

5,00%, min. 200,00 PLN
3,00%, min. 200,00 PLN

5,00%, min. 200,00 PLN
3,00%, min. 200,00 PLN

3.

Wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych

jednorazowo

50,00 PLN

50,00 PLN

Lp.

Rodzaj czynności / usługi

1.

20 kredyty w PLN udzielone na podstawie umów zawartych do 30 czerwca 2016 r. włącznie
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