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Uchwała Zarządu Nr 1/2010 

z dnia 08.01.2010r 

Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. 

 

Na podstawie § 16 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Funduszu 
„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o., Zarząd Spółki wprowadza : 

§1 

„Taryfę prowizji i opłat” z tytułu działalności poręczeniowej Spółki. 

§2 

1. Prowizja od udzielonego poręczenia jest pobierana jednorazowo w dniu udzielenia 
poręczenia lub w okresach rocznych.  
 

2. Ustala się następujące wysokości prowizji płatnych jednorazowo za udzielenie poręczenia:   
a) 1,0% dla kredytów do 1 roku, 
b) 1,2% dla kredytów dłuższych niż 1 rok i nie dłuższych niż 2 lata,  
c) 1,4% dla kredytów dłuższych niż 2 lata i nie dłuższych niż 3 lata,  
d) 1,6% dla kredytów dłuższych niż 3 lata i nie dłuższych niż 4 lata,  
e) 1,8% dla kredytów dłuższych niż 4 lata i nie dłuższych niż 5 lat,  
f) 2,0% dla kredytów dłuższych niż 5 lat i nie dłuższych niż 6 lat,  
g) 2,2% dla kredytów dłuższych niż 6 lat i nie dłuższych niż 7 lat, 
h) 2,4% dla kredytów dłuższych niż 7 lat i nie dłuższych niż 8 lat, 
i) 2,6% dla kredytów dłuższych niż 8 lat i nie dłuższych niż 9 lat, 
j) 2,8% dla kredytów dłuższych niż 9 lat i nie dłuższych niż 10 lat, 
- nie mniej niż 200,- zł. 

3. Ustala się następujące wysokości prowizji płatnych w okresach rocznych: 
a) 1%  za pierwszy rok, 
b) 0,4% za każdy następny rozpoczęty rok kredytowania dla klientów o ratingu 1 i 2, 
c) 0,5% za każdy następny rozpoczęty rok kredytowania dla klientów o ratingu 3, 
d) 1% za każdy następny rozpoczęty rok kredytowania dla klientów o ratingu 4, 
-  nie mniej niż 200,- zł, 
-  rating ustala się dla każdego roku kredytowania. 
 

4.  Prowizja, o której mowa w ust. 2 i 3, naliczana jest od aktualnej kwoty poręczenia.  

 

 



§3 

1. Dla poręczeń o charakterze zabezpieczenia przejściowego do czasu ustanowienia na rzecz 
instytucji finansujących zabezpieczeń w formie hipoteki na nieruchomości, zastawu na 
rzeczach ruchomych, przewłaszczenia itp., wprowadza się prowizję w wysokości 0,25% od 
kwoty poręczenia za okres 3 m-cy.  

2. W przypadku konieczności przedłużenia okresu poręczenia, prowizja wynosi 0,25% dla 
każdego kolejnego rozpoczętego okresu (3 miesięcy).  
    

§4 
Prowizje i opłaty dodatkowe: 
 
Lp. Rodzaj opłat Wysokość Uwagi 
1. Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat  
2.  Za wydanie zaświadczenia  100,- zł  
3.  Za wprowadzenie zmian do umowy 

poręczenia na wniosek beneficjenta 
100,- zł  

4. Zmiana okresu poręczenia (wydłużenie) 1% od wysokości 
poręczenia 

 

5. Podwyższenie kwoty poręczenia  Wg zasad określonych 
w § 2 ust. 2 lub ust. 3, 
nie mniej niż 200,- zł 

Prowizja 
naliczana jest 
od kwoty 
podwyższenia  

6. Za wysłanie wezwania  50,- zł, plus  
opłaty pocztowe 

 

7. Za przygotowanie planu przedsięwzięcia  Wg faktycznych 
kosztów 

 

 

§5 

1. Uchyla   się   uchwałę   Zarządu  nr  7/2004r.  z  dnia  15.11.2004r.  oraz  uchwałę  Zarządu   

    nr 1/2005r z dnia 02.01.2005r.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.03.2010r.  

3. Uchwała nie dotyczy wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały.  
 

                                                                             Przewodniczący Posiedzenia Zarządu 

Prezes Zarządu Marek Stefanina 
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