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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa VII, Działanie 7.5. 

 OBOWIĄZUJE OD 1.01.2023 

 

TABELE PROWIZJI I OPŁAT - POŻYCZKA NA START 

 

Opłaty i prowizje związane z udzieleniem i obsługą pożyczki 

Lp. OPIS KWOTA NETTO 

1.  Prowizja za rozpatrzenie wniosku  0 zł 

2.  Prowizja za udzielenie pożyczki 0 zł 

3.  Prowizja za wcześniejszą spłatę (całości bądź części pożyczki) 0 zł 

4.  Miesięczna opłata operacyjna z tytułu obsługi pożyczki 0 zł 

5.  Wysłanie SMS z przypomnieniem o spłacie bieżącej raty 0 zł 

 

Zmiana warunków umowy pożyczki na wniosek pożyczkobiorcy  

(inne opłaty niestandardowe)  

Lp. OPIS KWOTA 

1.  Zmiana harmonogramu spłat 
30 zł  

+ koszt opłaty pocztowej 

2.  
Wydłużenie okresu przedstawienia rozliczenia celu pożyczki (faktury, 
umowy, rachunki) – ANEKS 

80 zł 

3.  
Wystawienie historii spłat pożyczki z rozbiciem na odsetki, kapitał i inne 
koszty (1 bezpłatna) 

30 zł 

4.  
Inne czynności wykonywane na wniosek pożyczkobiorcy – 
zaświadczenia, pisma związane z obsługą pożyczki  

40 zł  
+ koszt opłaty pocztowej 

 

5.  Zmiana zabezpieczenia pożyczki – ANEKS 100 zł 

6.  
Sporządzenie i wysłanie na wniosek Pożyczkobiorcy zaświadczenia, 
opinii o posiadanym lub spłaconym zobowiązaniu pożyczkowym 

50 zł  
+ koszt opłaty pocztowej 

7.  Sporządzenie duplikatu lub kopii dokumentów dotyczących pożyczki 
50 zł  

+ 0,25 zł za stronę 

8.  Wystawienie promesy pożyczkowej 50 zł 
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Opłaty upominawcze i windykacyjne 

Lp. OPIS KWOTA 

1.  
Sporządzenie i wysłanie do pożyczkobiorcy i poręczycieli  wezwania do 
zapłaty 

50 zł  
+ koszt opłaty pocztowej 

2.  
Jedno upomnienie wysłane drogą elektroniczną email (maksymalna 
liczba - 4 w miesiącu) 

10 zł 

3.  
Jedno upomnienie wysłane drogą elektroniczną SMS (maksymalna 
liczba - 4 w miesiącu) 

10 zł 

4.  
Jeden monit telefoniczny wzywający do zapłaty (maksymalna liczba 
 - 4 w miesiącu) 

20 zł 

5.  
Jedna terenowa inspekcja windykacyjna (maksymalna liczba – 2 w 
każdym roku) 

150 zł 

6.  
Wezwanie do spełnienia warunków umowy (PIT/CIT, ubezpieczenie, 
rozliczenie pożyczki) 

60  
+ koszt opłaty pocztowej 

7.  Ponowna wysyłka nieodebranej korespondencji 30 zł 

8.  Wypowiedzenie umowy 100 zł 

9.  Koszty sądowe i komornicze  
zgodnie z rzeczywistym 

kosztem 

10.  Dokonanie wyceny wartości zabezpieczenia pożyczki  
zgodnie z rzeczywistym 

kosztem 

11.  
Odbiór przedmiotu zabezpieczenia, transport, przechowywanie i 
odsprzedaż 

zgodnie z rzeczywistym 
kosztem 

12.  Koszty windykacji zlecone podmiotom trzecim  
zgodnie z rzeczywistym 

kosztem 

 
Tabelę zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz zastrzega się 
możliwość dokonania zmian w Tabeli. 
 
Tabela wchodzi w życie z dniem 22.11.2018 r. 


