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TABELA PROWIZJI I OPŁAT RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 
obowiązująca od dnia 01.01.2021 roku 

 

Postanowienia ogólne Tabeli Prowizji i Opłat 

 

1. Tabela Prowizji i Opłat RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (zwana dalej „Tabelą Prowizji i Opłat”) ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w Banku.  

2. Użyte w Tabeli Prowizji i Opłat określenie Bank należy rozumieć, jako RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Warszawa, ulica Marynarska 13. 

3. Opłaty i prowizje pobierane są: 

a. Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Kredytobiorca złożył dyspozycję wykonania usługi,  

b. Miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, 

c. Zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, 

d. Zgodnie z zawartą umową. 

4. Wszystkie opłaty i prowizje pobierane są „z dołu” po wykonaniu usługi. 

5. Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich.  

6. Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do pełnych złotych. 

7. Zmiana Tabeli Prowizji i Opłat następuje w sytuacjach określonych w § 9 ust. 2 Regulaminu kredytowania. O zmianie Tabeli Prowizji i Opłat Bank powiadamia Kredytobiorcę w 

sposób zgodny z  § 9 ust. 4 Regulaminu kredytowania.  

8. Tabela Prowizji i Opłat dostępna jest u każdego Pośrednika kredytowego oraz w siedzibie Banku.  

 

Rodzaj czynności / usługi Stawka i tryb pobierania prowizji i opłat 
I.   Rachunki bankowe   

1.   Otwarcie rachunku bankowego bez opłat jednorazowo 

2.   Prowadzenie rachunku bankowego 20,00 zł miesięcznie 

3.   Wyciąg operacji na rachunku bez opłat jednorazowo 

II.   Operacje   

A 1.   Przelewy w PLN na rachunki bankowe:   

1)  pomiędzy rachunkami Klienta bez opłat od przelewu 

2)  na inny rachunek 0,50 zł od przelewu 

2.   Zlecenia stałe 2 zł od przelewu 

3.   Odwołanie / zamknięcie zlecenia stałego 15 zł jednorazowo 

B 1. Przelewy w EURO na rachunki bankowe:   

1)  pomiędzy rachunkami Klienta bez opłat od przelewu 

2)  na inny rachunek 0,50 zł od przelewu 

2. Wykonanie przelewu zagranicznego 40 zł od przelewu 

III.A  Kredyty i pożyczki**   

1.   Opłata przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu / pożyczki bez opłat od kwoty udzielonego kredytu /pożyczki 

2.   Opłata za podwyższenie kwoty udzielonego kredytu / pożyczki 0,00% - 3,50% 
od kwoty podwyższenia kredytu / 

pożyczki 

3.   Opłata za przedłużenie terminu spłaty kredytu / pożyczki 0,00% - 3,50% 
od kwoty kredytu / pożyczki pozostałych 

do spłaty 

4.   Opłata od zmiany zabezpieczenia dokonywanej na wniosek klienta od 100 zł do 1.200 zł jednorazowo 

5.   Wydanie odpisu umowy kredytu / pożyczki 40 zł od odpisu 

6.   Opłata za wydanie opinii bankowej 50 zł jednorazowo 

7.   Wyjaśnienie na wniosek Przedsiębiorcy odnośnie dokonanej przez Bank oceny zdolności 
kredytowej 

0,50% - 3,50% 
od kwoty kredytu we wniosku 

kredytowym 

III.B  Kredyty samochodowe   

1. Opłata przygotowawcza* max 9.0% kwoty kredytu 
od kwoty udzielonego kredytu lub od 

kwoty podwyższenia 

2. Prowizja bankowa od udzielenia lub podwyższenia kwoty kredytu max 9.0% kwoty kredytu 
od kwoty udzielonego kredytu lub od 

kwoty podwyższenia 

3.Sporządzenie aneksu do umowy 50 PLN jednorazowo 

4.Wystawienie opinii bankowej 50 PLN jednorazowo 

5. Zaświadczenie o spłacie kredytu i inne 25 PLN jednorazowo 

6. Przedterminowa spłata kredytu 100 PLN** jednorazowo 

7. Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego 0 PLN n.d. 
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8. Niedostarczenie karty pojazdu do Banku w terminie (w przypadku gdy karta pojazdu stanowi 
zabezpieczenie udzielonego kredytu) 

50 PLN jednorazowo 

9. Niedostarczenie uwierzytelnionej polisy, dowodu opłaty składki, cesji praw na rzecz Banku w 
terminie określonym w par. 10, ust. 1, pkt. 7 Umowy kredytu 

50 PLN jednorazowo 

10. Pisemne potwierdzenie salda na żądanie Klienta 20 PLN jednorazowo 

11. Zmiana kredytobiorcy 100 PLN jednorazowo 

12. Wysłanie wezwania do zapłaty w związku z zaleganiem ze spłatą kredytu   

wezwanie do zapłaty 

10 PLN** 
 

0 PLN dla umów o kredyt 
konsumencki zawartych po 

11.03.2016 roku oraz  
do umów kredytu zawartych z 

rzekomym 
konsumentem***** 

od wezwania, jednokrotnie w 
odniesieniu do każdorazowego 

opóźnienia w spłacie Kredytu przez 
Kredytobiorcę 

ostateczne wezwanie do zapłaty 

25 PLN** 
 

0 PLN dla umów o kredyt 
konsumencki zawartych po 

11.03.2016 roku oraz  
do umów kredytu zawartych z 

rzekomym 
konsumentem***** 

od wezwania, jednokrotnie w 
odniesieniu do każdorazowego 

opóźnienia w spłacie Kredytu przez 
Kredytobiorcę 

13. Opłata windykacyjna w przypadku konieczności  
przeprowadzenia przez Bank czynności windykacyjnych 

zwrot poniesionych kosztów, 
min 1.000 PLN, w zależności 

od wys. dochodzonej kwoty** 
 

0 PLN dla umów o kredyt 
konsumencki zawartych po 

11.03.2016 roku  
 

zwrot poniesionych kosztów   
dla umów kredytu zawartych z 

rzekomym 
konsumentem***** 

jednorazowo 

14. Zmiana harmonogramu / częściowa spłata kredytu 
wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania 

100 PLN *** jednorazowo 

15. Odsetki za opóźnienie w płatnościach 10,00%**** od kwoty opóźnionej 

16. Wyjaśnienie na wniosek Przedsiębiorcy odnośnie dokonanej przez Bank oceny zdolności 
kredytowej 

0,50% - 3,50% 
od kwoty kredytu we wniosku 

kredytowym 

* opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt 

** dla kredytobiorców nie będących konsumentami w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim  

*** nie dotyczy sytuacji przedterminowej lub częściowej spłaty kredytu konsumenckiego 

**** maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w płatnościach jest zmienna i zależy od wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, a w żadnym 
przypadku nie przekracza wysokości czterokrotności tej stopy, zgodnie z art. 359 par. 2 [1] Kodeksu cywilnego  

***** przez rzekomego konsumenta należy rozumieć osobę fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy 
wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej 

IV.   Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie dla usług realizowanych 
na zlecenie klienta 

  

A.   Zryczałtowane opłaty pocztowe   

1.   Opłaty za przesyłki krajowe:   

1)   przesyłka zwykła 3,00 zł za przesyłkę 

2)   przesyłka polecona 6,00 zł za przesyłkę 

3)   przesyłka polecona z potwierdzeniem odbioru 9,00 zł za przesyłkę 

4) opłata za przekaz pocztowy 
1% od kwoty przekazu+10,00 

zł 
za przekaz 

B.   Zryczałtowane opłaty kurierskie   

1.   Opłata za przesyłkę kurierską lokalną - dotyczy miast wojewódzkich 15,00 zł za przesyłkę 

2.   Opłata za przesyłkę kurierską krajową 25,00 zł za przesyłkę 

 

 

Tabela zatwierdzona zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 2020/12/31/02 z dnia 31 grudnia 2020 roku, obowiązująca od 01 stycznia 2021 roku.  

Powyższe stawki  prowizji  i opłat  są  wartościami standardowymi. W indywidualnych przypadkach powyższe stawki mogą być ustalane z Klientem w sposób odmienny. 


