Załącznik nr 1 do Postanowienia Zarządu nr 15/09/2011 z dnia 15 września 2011r.

Obowiązuje od 19.09.2011 r.
TABELA OPŁAT I PROWIZJI
ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM PORĘCZEŃ SPŁATY
KREDYTÓW/POŻYCZEK
WYKONYWANE W ZACHODNIOPOMORSKIM REGIONALNYM FUNDUSZU
PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przez użyte w niniejszej Tabeli określenia należy rozumieć:
1.1 FUNDUSZ (ZRFPK) – Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z
o.o.
1.2 TABELA OPŁAT– Tabela opłat i prowizji za czynności związane z udzielaniem poręczeń
spłaty kredytów/pożyczek w ZRFPK
2. Stawki określone w Tabeli opłat są obowiązującą podstawą dla określania opłat i prowizji za
czynności zlecone do wykonania we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych
Funduszu.
3. Fundusz może wykonać inne usługi niż przewidziane w Tabeli opłat, po ustaleniu
indywidualnych opłat i prowizji.
4. Indywidualną wysokość opłat i prowizji ustala z Klientem, w ramach zasad i stawek określonych
w Tabeli opłat, Prezes Funduszu.
5. Fundusz może odmówić wykonania usługi wymienionej w Tabeli opłat, jeżeli nie jest ona
możliwa do realizacji ze względów proceduralnych lub technicznych.
6. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu wykonania operacji/czynności lub w terminie określonym
w umowie z Klientem.
7. Opłaty i prowizje Fundusz ustala i pobiera w złotych, o ile Tabela opłat nie stanowi inaczej.
8. Należne Funduszowi opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi.
9. Stawki opłat i prowizji określone w Tabeli opłat mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy
z Klientem nie stanowią inaczej.
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CZĘŚĆ II
Dotyczy poręczeń udzielanych ze środków ZRFPK
Rodzaj opłaty
1.

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia
spłaty kredytu/pożyczki

2.

Opłata przygotowawcza1

3.

Opłata prowizyjna z tytułu udzielenia
poręczenia2,3,4,5,6
Rozpatrzenie wniosku i udzielenie promesy
poręczenia7
Poręczenie pomostowe, do czasu ustanowienia
prawnego zabezpieczenia kredytu/pożyczki
Rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmiany
warunków umowy poręczenia
Opłata prowizyjna za zmianę warunków umowy
poręczenia: termin poręczenia, kwota poręczenia8

4.
5.
6.
7.
8.

Stawka

Opłata

min. 0,1% - naliczana od wnioskowanej kwoty
poręczenia
od 0,25% do 2,0%- naliczana od udzielonej kwoty
poręczenia

min.50 zł,
maks.500 zł
min. 100 zł

min. 1,5% - za okres roczny
min 0,2%

min.200 zł

0,25% - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres
poręczenia
min. 100 zł
min. 1,5% za okres roczny

Pozostałe zmiany

min.100 zł
Dotyczy poręczeń portfela poręczeń wystandaryzowanych

Opłata pobierana od
Przedsiębiorcy9

Opłata pobierana od
Instytucji Finansującej

Opłata za udzielenie
poręczenia do 1 roku
Opłata za udzielenie
poręczenia do 2 lat
Opłata za udzielenie
poręczenia do 3 lat
Jednorazowa prowizja
przygotowawcza

2,0%- naliczana od udzielonej kwoty poręczenia

min. 100 zł

2,5%- naliczana od udzielonej kwoty poręczenia

min. 100 zł

3,0%- naliczana od udzielonej kwoty poręczenia

min. 100 zł

Od 0,2% do 1,0%- naliczana od kwoty poręczenia
portfela transakcji wystandaryzowanych

- W przypadku decyzji negatywnej opłata za rozpatrzenie wniosku nie podlega zwrotowi
- W sytuacji przedterminowej spłaty kredytu lub pożyczki opłaty pobrane z góry nie podlegają zwrotowi.
- 1 Do dnia 31.12.2011r. nie dotyczy poręczeń pomostowych, do czasu ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu,
- 2 Opłata prowizyjna jednorazowa, pobierana z góry za cały okres poręczenia; naliczana od kwoty poręczenia aktualnej na początek roku za
który należna jest opłata (opłata jest zdyskontowana wg stopy dyskontowej określonej w Komunikacie Komisji Europejskiej); w przypadku
kredytu/pożyczki odnawialnego opłata prowizyjna jest naliczana od kwoty poręczenia limitu
- 3 O ile przewiduje to umowa z Klientem opłata pobierana jest z góry za okresy roczne, naliczana od kwoty poręczenia aktualnej na początek
roku za który należna jest opłata.
- 4 W przypadku MŚP (mikro, mały lub średni przedsiębiorca), które nie mają historii kredytowej lub ratingu opartego o podejście bilansowe,
jak niektóre spółki specjalnego przeznaczenia lub nowoutworzone przedsiębiorstwa, opata prowizyjna wynosi co najmniej 3,8% w za okres
roczny (uwaga: dla pierwszego roku poręczenia opłata przygotowawcza może być zaliczona na poczet opłaty prowizyjnej), przy czym nie
może być ona niższa od stawki, która miałaby zastosowanie do spółki dominującej lub spółek dominujących.
- 5 W przypadku wyliczenia opłaty za kolejny okres roczny mają zastosowanie stawki opłaty prowizyjnej obowiązujące w dniu jej wyliczenia.
- 6 W przypadku gdy koniec okresu poręczenia jest krótszy niż 1 rok opłata prowizyjna naliczana jest wg odpowiedniej stawki w wysokości ¼
za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres poręczenia.
- 7 Prowizja liczona od kwoty przyrzeczonej; w przypadku udzielenia poręczenia zaliczana na poczet opłaty przygotowawczej; w przypadku
decyzji negatywnej – opłata nie podlega zwrotowi
- 8 Opłata pobierana jest jednorazowo i liczona jest od kwoty objętej aneksem/kwoty podwyższenia/kwoty prolongaty/; za nowy okres
ważności poręczenia pobiera się opłatę jak od nowego poręczenia; w przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy
pobiera się jedną prowizję wyższą.
- 9 opłata prowizyjna jednorazowa, pobierana z góry za cały okres poręczenia.
- Wysokość opłat dla poręczeń udzielanych w ramach programu JEREMIE, subwencji Agencji Nieruchomości Rolnych oraz subfunduszu
Gminy Goleniów mogą być ustalane indywidualnie

Traci moc tabela opłat obowiązująca od 25.07.2011 r.

