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ТАБЛИЦЯ КОМІСІЙ ТА ЗБОРІВ для кредитів та позик1 чинна з 19.09.2022 р. (що заміняє Таблицю комісій та зборів від 1.10.2021 р.)   

  
           

  КРЕДИТИ/ПОЗИКИ/ПОНОВЛЮВАНІ КРЕДИТИ  РОЗДРІБНІ ІПОТЕЧНІ2,3 ГОСПОДАРСЬКІ 

1 вартість підготовки -  -  

60 PLN для кредитів/позик до 
100 000 PLN 

0,19%, від запитуваної суми, 
не менше за 200 PLN, 
не більше за 500 PLN, 

для кредитів/позик 
понад 100 000 PLN 

2. комісія за надання зобов’язання - 
 0,1% суми позики, не менше, ніж 

100 PLN 
0,1% суми позики, не менше, ніж 

100 PLN 

3 

комісія за дострокове погашення4 

0 PLN 

 
0 PLN4  

  

дострокове часткове погашення  0,99%, не менше, ніж 200 PLN 0,49%5 

дострокове повне погашення 0,99% не менше, ніж 200 PLN, 0,49%6 

4 комісія за надання висновку про кредитну історію Члена Каси  130 PLN  130 PLN  0 PLN  

5 комісія за підготовку детального розрахунку за позикою/поновлюваним кредитом/кредитом  130 PLN  130 PLN  0 PLN  

6. 
комісія за надання довідки про погашення/закриття кредитного рахунку 
/кредиту/поновлюваного кредитного рахунку7 

26 PLN 26 PLN 0 PLN  

7. 
комісія за видачу довідки або іншої інформації про наявний кредит/позику /поновлюваний 
кредит та стан заборгованості 

26 PLN 65 PLN 0 PLN  

8. комісія за зміну графіка/плану погашення на клопотання Члена Каси8 50 PLN 50 PLN 50 PLN 

9. 
за виготовлення копії (завіреної копії) договору/додатку до договору або іншого документа, 
пов’язаного з договором позики/кредиту/поновлюваного кредиту (за 1 примірник) 28 

26 PLN 26 PLN 0 PLN  

10. плата за перегляд умов договору (підготовка додатку) 9 
0,99% поточної заборгованості, не 
менше 50 PLN і не більше 100 PLN 

0,99% поточної заборгованості, не 
менше 50 PLN і не більше 100 PLN 

0,99% поточної заборгованості, не 
менше 50 PLN і не більше 100 PLN 

11 комісія за запит на доповнення документів та комісія за позику/кредит/поновлюваний кредит10 20 PLN 20 PLN 20 PLN 

12. 

комісія за кожне отримання Касою (на вимогу Заявника) витягу із земельного та іпотечного 
реєстру нерухомого майна, що є або становить гарантію позики/кредиту у зв’язку з 
укладенням/наданням позики/кредиту: 

      

звичайний витяг 104 PLN11  104 PLN  0 PLN  

повний витяг  130 PLN11  130 PLN  0 PLN  

13. 

плата за ознайомлення працівником Каси зі змістом земельного та іпотечного реєстру 
нерухомого майна у зв’язку з невиконанням позичальником/кредитоотримувачем умов 
договору, тобто ненадання копії земельного та іпотечного реєстру нерухомого майна, що 
підтверджує встановлення гарантії12 

65 PLN 65 PLN 65 PLN 

14. комісія за видачу заяви про згоду на виключення іпотеки протягом терміну дії договору  251 PLN13  251 PLN  251 PLN 

15. 
комісія за видачу заяви про згоду на зменшення розміру суми іпотеки на клопотання 
позичальника/кредитоотримувача/власника нерухомості 

 251 PLN14  251 PLN  251 PLN 

16. 
комісія за зміну/звільнення застави кредиту/позики/поновлюваного кредиту протягом терміну 
дії договору кредиту/позики для залишку ризиків до 50 000 PLN15 

50 PLN 50 PLN 50 PLN 

17. 
комісія за зміну/звільнення застави кредиту/позики/поновлюваного кредиту протягом терміну 
дії договору кредиту/позики для залишку ризиків понад 50 000 PLN до 500 000 PLN15 

0,49% суми, не більше, ніж 502 PLN 0,49% суми, не більше, ніж 502 PLN 0,49% суми, не більше, ніж 502 PLN 
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18 
комісія за зміну/звільнення застави кредиту/позики/поновлюваного кредиту протягом терміну 
дії договору кредиту/позики для залишку ризиків понад 500 000 PLN15 

1004 PLN  1004 PLN  1004 PLN 

19. комісія за зміну гаранта протягом терміну дії договору позики/кредиту/поновлюваної позики 50 PLN за кожного гаранта 50 PLN за кожного гаранта 50 PLN за кожного гаранта 

20 комісія за видачу довідки про розмір виплачених відсотків 26 PLN 26 PLN 0 PLN 

21. комісія за діяльність, пов’язану з встановленням зареєстрованої застави  130 PLN  130 PLN  130 PLN 

22. комісія за фактичні дії, спрямовані на внесення іпотеки16  –   221 PLN  221 PLN 

23. 
комісія за видачу заяви про згоду на виключення зареєстрованої застави протягом терміну дії 
договору 

50 PLN 50 PLN 50 PLN 

24. комісія за підвищений ризик17 -   
0,99% вартості позики/кредиту на 

момент видачі 

25 
комісія за надання кредиту підвищеного ризику на період до встановлення іпотеки, на рік 
наперед18 

-   
0,99% вартості позики/кредиту на 

момент видачі 

26 
комісія за оцінку Касою вартості майна, повинно становити гарантію кредиту/позики/поворотної 
позики19 

 326 PLN  326 PLN  326 PLN 

27. 
комісія за проведення перевірки вартості гарантії- протягом терміну дії 
кредиту/позики/поворотної позики20 

 326 PLN  326 PLN  326 PLN 

28. 
комісія за продовження договору поновлюваного кредиту «миттєвого» на черговий річний 
період, що розраховується від суми наданого ліміту 

2,97 % - - 

29 
комісія за продовження договору поновлюваного кредиту на черговий річний період, що 
розраховується від суми наданого ліміту26 

LP 1,49 % 
Миттєвий відновлюваний кредит 5 

% 

- 4,96% 

30 
додаткова позика для відновлюваного кредиту LPP26 – безвідсоткова частина 250 PLN/вимога 
випуску картки 125 PLN 

3,75 PLN - - 

31 
додаткова позика для відновлюваного кредиту LPP26 – безвідсоткова частина 500 PLN/вимога 
випуску картки 250 PLN 

7,50 PLN - - 

32 
додаткова позика для відновлюваного кредиту LPP26 – безвідсоткова частина 1 000 
PLN/вимога випуску картки 500 PLN 

15,00 PLN - - 

33 
додаткова позика для відновлюваного кредиту LPP26 – безвідсоткова частина 2 000 
PLN/вимога випуску картки 1 000 PLN 

30,10 PLN - - 

34 
додаткова позика для відновлюваного кредиту LPP26 – безвідсоткова частина 3 000 
PLN/вимога випуску картки 1 500 PLN 

45,20 PLN - - 

35 
додаткова позика для відновлюваного кредиту LPP26 – безвідсоткова частина 5 000 
PLN/вимога випуску картки 2 500 PLN 

75,30 PLN - - 

36 
додаткова позика для відновлюваного кредиту LPP26 – безвідсоткова частина 7 000 
PLN/вимога випуску картки 3 500 PLN 

 105,50 PLN - - 

37 
додаткова позика для відновлюваного кредиту LPP26 – безвідсоткова частина 10 000 
PLN/вимога випуску картки 5 000 PLN 

 150,70 PLN - - 

38 комісія за пересилання платіжних форм27 10 PLN 10 PLN  0 PLN 

КОМІСІЯ ЗА СТЯГНЕННЯ БОРГІВ21 I РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ для кредитів/позик, наданих до 10.03.2016 р. 

 РОЗДРІБНІ  ІПОТЕЧНІ2,3 ГОСПОДАРСЬКІ 

1 комісія за SMS/телефонне нагадування (максимум 2 комісії на місяць) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

2. 
комісія за повідомлення або вимогу погашення, надіслані позичальнику чи гаранту (максимум 
2 комісії позичальнику/кожному гаранту на місяць) 

3,94 PLN 3,94 PLN  3,94 PLN  

3. комісія за територіальну діяльність зі стягнення боргів (максимум 1 комісія на місяць) 0 PLN 

4. комісія за реструктуризацію (підготовка договору) 24  1,98% поточної заборгованості, проте не менше 197,01 PLN і не більше 4 925,27 PLN 
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КОМІСІЯ ЗА СТЯГНЕННЯ БОРГІВ21 I РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ для кредитів/позик, наданих після 11.03.2016 р.  

 
РОЗДРІБНІ (Споживчі22/ 

Неспоживчі23) 
ІПОТЕЧНІ ГОСПОДАРСЬКІ 

1 комісія за SMS/телефонне нагадування (максимум 2 комісії на місяць) 0 PLN/ 0 PLN  0 PLN  0 PLN 

2. 
комісія за повідомлення або вимогу погашення, надіслані позичальнику чи гаранту (максимум 
2 комісії позичальнику/кожному гаранту на місяць) 

0 PLN/ 0 PLN 0 PLN  0 PLN 

3. комісія за територіальну діяльність зі стягнення боргів (максимум 1 комісія на місяць) 0 PLN/ 0 PLN 0 PLN  0 PLN 

4. комісія за реструктуризацію (підготовка договору) 24 1,98% поточної заборгованості, проте не менше 197,01 PLN і не більше 4 925,27 PLN/0 PLN25 

 

1) Якщо певна діяльність охоплена двома чи більше комісіями, переліченими у цій таблиці, стягується лише 
одна із комісій, залежно від того, яка із них вища. 
2) Також стосується договорів, укладених до 26 березня 2009 року. 
3) Кредити/позики під заставу іпотеки, незалежно від суми та призначення кредиту. 
4) Дострокове погашення кредиту/позики – погашення всього кредиту/позики до дати, зазначеної в договорі, 
або будь-яке погашення частини кредиту/позики, не передбаченої чинним графіком/планом погашення, що 
вимагає нового графіку/плану погашення або на підставі додатку до договору кредиту/позики, що змінює 
розмір внесків або терміну погашення (якщо погашення кредиту/позики не відбувається на підставі 
графіку/плану погашення). КОМІСІЯ СТЯГУЄТЬСЯ з погашеної суми (переплати) ЛИШЕ ПРОТЯГОМ 
ПЕРШИХ 5 РОКІВ терміну кредитування. КОМІСІЯ НЕ СТЯГУЄТЬСЯ: 
 – через 5 років з дати видачі позики/кредиту, 
 – якщо переплата не перевищує 20% суми наданої позики/кредиту (застосовується у разі часткового 
погашення протягом перших 5 років з моменту видачі), 
 – у випадку позик/кредитів, до яких застосовуються положення Закону «Про споживчий кредит», 
 – щодо договорів іпотечного кредиту/іпотечної позики, укладених після 21 липня 2017 року. 
5) Не стосується OLP. 
6) Не стосується OLP. 
7) У разі споживчих позик/кредитів комісія не стягується за: 
- розрахунок повністю достроково погашеної позики/кредиту; 
- довідки, видані протягом 3 місяців з дати погашення позики/кредиту в повному обсязі та з дати закриття 
рахунку поновлюваного кредиту. 
8) Комісія не поширюється на зміни графіка, спричинені достроковим погашенням споживчого кредиту та 
наданням «кредитних канікул». 
9) Не поширюється на додаток ALP/LPP/LP у разі збільшення ліміту/зміни безпроцентної частини/посилення 
гарантії у вигляді страхування. 
10) Вимога надсилається раз на місяць. 
11) Комісія застосовується до роздрібних кредитів у випадку укладення договорів до 21 липня 2017 року. 
12) Термін, зазначений у договорі. У разі роздрібних кредитів комісія поширюється на договори, укладені до 
21 липня 2017 року. 
13) Комісія застосовується до роздрібних кредитів у випадку укладення договорів до 21 липня 2017 року. 
14) Комісія застосовується до роздрібних кредитів у випадку укладення договорів до 21 липня 2017 року. 
15) Комісія за зміну/звільнення застави кредиту/позики/відновлюваного кредиту протягом терміну дії цього 
договору кредиту/позики не включає комісію за видачу заяви, що містить згоду на зняття 
іпотеки/зареєстрованої застави протягом терміну дії договору. 
16) Комісія за фактичні дії, вчинені Касою в суді на вимогу позичальника/кредитоотримувача, 
які спрямовані на введення іпотеки. 
17) Комісія за підвищений ризик, що виникає в перші три місяці видачі позики/кредиту, пов’язаної з 
відсутністю цільової гарантії для їх погашення на дату видачі позики/кредиту, у розмірі 0,99% від суми 
позики/кредиту. Комісія стягується одноразово наперед у день видачі позики/кредиту та не повертається, за 
умови, що у випадку 
встановлення цільової гарантії погашення позики/кредиту до закінчення трьох місяців з моменту оплати, 
комісія повертається у  

пропорційній частині за період від встановлення цільової гарантії погашення до закінчення 
тримісячного терміну з моменту надання позики/кредиту. 
18) Комісія, що застосовується у разі неможливості встановлення іпотеки протягом 12 місяців, 
позичальник зобов’язується сплатити комісію за продовження періоду підвищеного ризику на наступні 
12 місяців у розмірі 0,99% непогашеного капіталу на дату нарахування комісії. Якщо він цього не 
зробить, він уповноважує Касу списати комісію з його індивідуального рахунку в Касі. 
19) Комісія стягується при оцінці вартості майна працівником Каси – на підставі візуального огляду 
майна, тобто за відсутності звіту про оцінку або коли він старший за 6 місяців або ми маємо справу з 
об’єктом нежитлової нерухомості або у разі суттєвих і обґрунтованих сумнівів щодо вартості чи стану 
майна. 
20) Комісія стягується лише у разі проведення перевірки за фактом зменшення вартості гарантії з вини 
позичальника. 
21) Методика розрахунку комісії: SMS-нагадування може бути здійснено до 30-го дня з дати 

протермінування, телефонні нагадування здійснюються до 90-го дня з дати протермінування, 

надсилання викликів та повідомлень відбувається до 90-го дня з дати протермінування та 

скеровується Позичальнику/кожному з Позичальників і кожному з Гарантів, дії щодо стягнення 

заборгованості на місцях здійснюються до 180-го дня з дати протермінування. Дії, описані в п. 1-3 

вище, не виконуються одночасно. Комісії, зазначені в п.1-3, можуть стягуватися лише за виконані дії. 

Загальний розмір комісій за всі види діяльності, зазначені в пунктах 1-3, не може перевищувати 400 

злотих у певному місяці для дебіторської заборгованості, що переслідується в рамках одного виду 

правовідносин. 

22) Комісії, що стягуються у випадку договорів про споживчий кредит, у тому числі: договір позики 

(споживчий кредит) і договір поновлюваного кредиту (тобто поновлюваний кредит LP, поновлюваний 

швидкий кредит, поновлюваний кредит LPP, поновлюваний кредит «Миттєвий»). 

23) Комісії, що стягуються у випадку договорів кредиту/позики, які не є договорами споживчого кредиту 

(тобто на суму понад 255 550 злотих). 

24) Стосується розірваних договорів позики/кредиту. 
25) Комісія за реструктуризацію (підготовку договору) не стягується у випадку договорів іпотечного 
кредиту/іпотечної позики, укладених після 21 липня 2017 року. 
26) Поновлюваний кредит означає кредит на платіжному рахунку. 
27) Комісія стягується лише у разі виявлення бажання позичальника/кредитоотримувача 
отримати платіжні форми за кредитом/позикою (окремо для кожного кредитного договору). 
Платіжні форми надсилаються кожні 6 місяців звичайною поштою, починаючи з дати підписання 
договору/подачі заявки про надсилання платіжних форм/на клопотання 
позичальника/кредитоотримувача (окремі форми для кожного кредитного договору). В одному 
пакеті 6 платіжних форм, крім останнього, в якому може міститися менша кількість. Комісія 
стягується за кожне відправлення. 
28) Комісія також поширюється на повірених та правонаступників. 


