Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego – oferta kredytowa
dotyczy umów BIZnest kredytów w ratach – Przedsiębiorca, BIZnest kredytów w ratach – Profesjonalista zawartych na podstawie wniosków złożonych od
21.01.2021 r. oraz umów BIZnest Limitu w Koncie dla Przedsiębiorców zawartych na podstawie wniosków złożonych od 18.02.2021 r.
(obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021r.)

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

7.
8.
9.

10.
11.
12.

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, na zasadach i w wysokości uzgodnionej z Klientem.
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.
Prowizje i opłaty nie zapłacone przez drugą stronę w ciągu trzech miesięcy, obciążają zleceniodawcę operacji bankowej.
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.
W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany obciążają Klienta.
W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana prowizja/ opłata za wykonanie usługi jest zwracana, jednakże Bank ma prawo obciążyć Klienta rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez Bank w związku z anulowaniem transakcji z winy Klienta.
Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany zakresu oraz wysokości opłat i prowizji, w tym poprzez dodanie nowych opłat i prowizji albo zniesienie już istniejących. Dodanie nowej opłaty lub prowizji - ze skutkiem dla umowy zawartej z Klientem przed
dokonaniem zmiany Tabeli Opłat i Prowizji – nastąpi wyłącznie w przypadku wprowadzenia nowej, odpłatnej funkcjonalności lub usługi, z której Klient będzie mógł dobrowolnie korzystać. Podwyższenie istniejących opłat lub prowizji nie dotyczy prowizji i opłat
już naliczonych lub pobranych przez Bank a ponadto może nastąpić:
1)
nie częściej, niż raz na kwartał, w przypadku zmiany kwartalnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,25 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych
wskaźników za analogiczny okres, z zastrzeżeniem, że będące jego konsekwencją zmiany opłat lub prowizji uwzględniają kierunek zmiany tego czynnika i następują o wartość nie większą, niż wartość, o jaką zmienił się ww. czynnik;
2)
gdy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięć przez odpowiednie władze lub organy z przyczyn niezależnych od Banku, jednak mające zastosowanie do Banku i wpływające na zmianę kosztu realizowanych czynności lub usług, o których
mowa w Umowie, z zastrzeżeniem, że będące ich konsekwencją zmiany opłat i prowizji uwzględniają kierunek zmiany ww. kosztu i następują o oszacowaną wartość, o jaką zmienił się ów koszt. W takiej sytuacji, Bank informując Klienta o zmianie opłat lub
prowizji wskazuje zmiany w przepisach prawa lub rozstrzygnięcia będące podstawą zmiany opłat lub prowizji.
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.

Rozdział 1
BIZnest kredyty w ratach w PLN
część I – BIZnest kredyty w ratach - Przedsiębiorca
Lp. Rodzaj czynności / usługi

Tryb pobierania

Kredyt dla Przedsiębiorców

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku

jednorazowo

0,00 PLN

2. Prowizja za udzielenie kredytu
3. Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu
% od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonywania spłaty (spłata całkowita) lub
4. % od kwoty spłacanego kapitału (spłata częściowa)
1) spłata całkowita lub częściowa dokonana w okresie 36 m-cy (włącznie) od daty zawarcia umowy
2) spłata całkowita lub częściowa dokonana po upływie 36 m-cy od daty zawarcia umowy
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu/ów konsolidowanych w Banku w ramach nowego kredytu z
oferty Banku1
5. % od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonywania spłaty
1) spłata całkowita lub częściowa dokonana w okresie 36 m-cy (włącznie) od daty zawarcia umowy
2) spłata całkowita lub częściowa dokonana po upływie 36 m-cy od daty zawarcia umowy

jednorazowo
miesięcznie

ustalana indywidualnie w umowie
0,00 PLN

jednorazowo

jednorazowo

6,00%, min.200,00 PLN
3,00%, min.200,00 PLN

6,00%, min.200,00 PLN
3,00%, min.200,00 PLN

1 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. oraz kredytów konsolidowanych w ramach oferty „Program Wspierania Przedsiębiorczości”, w przypadku której prowizja nie jest

pobierana przez Bank
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6. Prowizja za uprawnienia do zmiany warunków spłaty kredytu „Pakiet Komfortowy”2

miesięcznie

7. Opłata za zmianę warunków kredytowania

jednorazowo

200,00 PLN

8. Prowizja za zmianę ustanowionego zabezpieczenia spłaty kredytu

jednorazowo

3,00% od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonania zmiany

9. Promesa kredytu

jednorazowo

0,50% kwoty kredytu, na którą udzielana jest promesa
min. 200,00 PLN

0,10% kwoty udzielonego kredytu, min. 50,00 PLN max 180,00 PLN

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

Tryb pobierania

Kredyt dla Profesjonalistów

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku

jednorazowo

0,00 PLN

2. Prowizja za udzielenie kredytu

jednorazowo

ustalana indywidualnie w umowie

3. Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego

miesięcznie

0,00 PLN

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu
4. % od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonywania spłaty (spłata całkowita) lub
% od kwoty spłacanego kapitału (spłata częściowa)

jednorazowo

5,00%, min. 200,00 PLN

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu/ów konsolidowanych w Banku w ramach nowego kredytu z
oferty Banku28 (% od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonywania spłaty)

jednorazowo

3,00%, min. 200,00 PLN

6. Prowizja za uprawnienia do zmiany warunków spłaty kredytu „Pakiet Komfortowy”3

miesięcznie

0,10% kwoty udzielonego kredytu, min. 50,00 PLN max 180,00 PLN

7. Opłata za zmianę warunków kredytowania

jednorazowo

200,00 PLN

8. Prowizja za zmianę ustanowionego zabezpieczenia spłaty kredytu

jednorazowo

9. Promesa kredytu

jednorazowo

3,00% od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonania zmiany
0,50% kwoty kredytu, na którą udzielana jest promesa
min. 200,00 PLN

5.

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.

Prowizja za gotowość
Prowizja za niespełnienie warunków umownych dot. deklarowanych wpływów

jednorazowo, od kwoty limitu

7,9%

miesięcznie, od niewykorzystanej kwoty limitu
miesięcznie, od kwoty udzielonego limitu

ustalana indywidulanie w umowie
1%, min. 1 000,00 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 opinię bankową dot. kredytu, wydawaną na życzenie Klienta

jednorazowo

150,00 PLN

5.

Opłata za duplikat harmonogramu spłat

jednorazowo

20,00 PLN

2 wysokość prowizji według stanu na dzień zawarcia umowy kredytowej obowiązuje przez cały okres kredytowania
3

wysokość prowizji według stanu na dzień zawarcia umowy kredytowej obowiązuje przez cały okres kredytowania
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100,00 PLN

6.

Opłata za zmianę harmonogramu spłat4

jednorazowo

100,00 PLN

7.

Opłata za przygotowanie pierwszego monitu

jednorazowo

20,00 PLN

8.

Opłata za przygotowanie kolejnego monitu

jednorazowo

50,00 PLN

9.

Opłata za czynności windykacyjne
Opłata za nieterminowe dostarczenie wymaganych przez Bank dokumentów do
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy/dokumentów
umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu

jednorazowo

2,00% od wysokości zadłużenia kredytu, min. 200,00 PLN max. 1 000,00 PLN

jednorazowo

300,00 PLN

10.

Produkty wycofane z oferty
Lp. Rodzaj czynności / usługi
1. Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu
% od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonywania spłaty
(spłata całkowita) lub % od kwoty spłacanego kapitału (spłata częściowa)
2. 1) spłata całkowita lub częściowa dokonana w okresie 36 m-cy (włącznie) od daty
zawarcia umowy
2) spłata całkowita lub częściowa dokonana po upływie 36 m-cy od daty zawarcia
umowy
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu/ów konsolidowanych w Banku w ramach
nowego kredytu z oferty Banku6
% od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonywania spłaty
3. 1) spłata całkowita lub częściowa dokonana w okresie 36 m-cy (włącznie) od daty
zawarcia umowy
2) spłata całkowita lub częściowa dokonana po upływie 36 m-cy od daty zawarcia
umowy

5

Kredyt na rozwój dla Przedsiębiorców5
0,00 PLN

miesięcznie

BIZnest Kredyt Przydatny dla Profesjonalistów5
0,00 PLN
5,00%, min. 200,00 PLN

jednorazowo

5,00%, min.200,00 PLN

n/d

5,00%, min.200,00 PLN

n.d

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

3,00%, min. 200,00 PLN

n/d

3,00%, min. 200,00 PLN

nd/

0,10% kwoty udzielonego kredytu,
min. 50,00 PLN max 180,00 PLN

0,10% kwoty udzielonego kredytu,
min. 50,00 PLN max 180,00 PLN

4. Prowizja za uprawnienia do zmiany warunków spłaty kredytu „Pakiet Komfortowy”7

miesięcznie

5. Opłata za zmianę warunków kredytowania

jednorazowo

200,00 PLN

200,00 PLN

jednorazowo

3,00% od kwoty kapitału kredytu
pozostałego do spłaty na dzień dokonania zmiany

3,00% od kwoty kapitału kredytu
pozostałego do spłaty na dzień dokonania zmiany

6. Prowizja za zmianę ustanowionego zabezpieczenia spłaty kredytu

4

Tryb pobierania

nie dotyczy Kredytu dla Profesjonalistów
w ofercie do dnia 30 listopada 2021 r. włącznie

6

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. oraz kredytów konsolidowanych w ramach oferty „Program Wspierania Przedsiębiorczości”, w przypadku której prowizja nie jest
pobierana przez Bank

7

wysokość prowizji według stanu na dzień zawarcia umowy kredytowej obowiązuje przez cały okres kredytowania
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