Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora AS Inbank S.A. – Oddział w Polsce
nr 35 /2017 z dnia 26 / 09 / 2017 r

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI AS INBANK S.A. – ODDZIAŁ W POLSCE DLA
KREDYTÓW I POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH obowiązuje od 26.09.2017 r.
Postanowienia Ogólne
1. AS Inbank S.A. – Oddział w Polsce (dalej “Bank”) pobiera opłaty i prowizje za realizowane czynności bankowe i
faktyczne w złotych, niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa, np. opłat skarbowych, zgodnie z
zasadami i w wysokości określonej w niniejszej Taryfie.
2. Należne opłaty i prowizje Bank pobiera od osoby wydającej dyspozycję wykonania czynności bankowej lub faktycznej.
3. W przypadku ofert specjalnych w zakresie opłat i prowizji, lista czynności bankowych i faktycznych, za które Bank
pobiera opłaty lub prowizje oraz ich wysokość może różnić się od zawartych w niniejszej Taryfie.
4. Na wniosek Klienta Bank może wykonać inne czynności bankowe i faktyczne, niewymienione w niniejszej Taryfie,
jednak zastrzega sobie prawo pobrania opłaty lub prowizji, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta o jej wysokości
oraz zasadach naliczenia i pobrania.
5. Za zaświadczenia lub opinie bankowe sporządzone na wniosek Klienta w ramach tej samej dyspozycji dotyczące kilku
umów jednocześnie (w tym dla różnych produktów Banku), Bank pobiera jedną opłatę w wysokości określonej w
niniejszej Taryfie.
6. Bank pobiera opłaty i prowizje według zasad i stawek określonych w Taryfie Opłat i Prowizji. W przypadku obciążenia
Klienta opłatą, określoną Taryfie opłat i prowizji, Bank wezwie Klienta do jej uiszczenia w sposób określony w Umowie.

Postanowienia szczegółowe
Rodzaj opłaty/prowizji
Prowizja za udzielenie kredytu/pożyczki
Opłata za aneks do umowy
Opłata za sporządzenie opinii, kopii
dokumentów (z wyjątkiem kopii
umowy), zaświadczenia
Opłata za zmianę harmonogramu spłaty
Odzyskanie przez Bank środków
pieniężnych, które trafiły na niewłaściwy
numer rachunku Banku z winy
Zleceniodawcy

AS Inbank SA Oddział w Polsce
ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa

Częstotliwość pobierania
opłaty/prowizji
Jednorazowo od kwoty
udzielonego kredytu
Każdorazowo od sporządzonego
aneksu
Za każdą sporządzoną opinię,
zaświadczenie, kopię dokumentu

Wysokość opłaty/prowizji
Ustalana indywidualnie w umowie
kredytu
50,00 zł
50,00 zł

Pierwsza zmiana bezpłatnie,
każda kolejna zmiana

50,00 zł

jednorazowo za odzyskanie
środków

50,00 zł
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