
 

 

  Załącznik nr 1 do Regulaminu Podlaskiego Fundusz Przedsiębiorczości 
 

TABELA PROWIZJI I OPŁAT  

 

Lp. Tytuł 
Wysokość 

netto 
Tryb 

pobierania 

PROWIZJE 

1. Za udzielnie pożyczki od 0,5%  do 3,0% 

potrącenie                 
z kwoty pożyczki 

 
Pożyczka w przedziale 120 tyś- 200 tyś 
Pożyczka w przedziale 200 tyś- 300 tyś 
Pożyczka w przedziale 300 tyś- 700 tyś 
 
Prowizja obniżona w przypadku przedsiębiorców, którzy realizują swoje 
przedsięwzięcia zgodnie z poniższymi kryteriami: 
1. Profil działalności gospodarczej zgodny z kluczowymi gałęziami 
gospodarczymi woj. podlaskiego tj.: spożywcza, maszynowa, drzewna, 
meblarska, turystyczna 
2. Innowacyjny charakter inwestycji przedsięwzięcia 
3. Stworzenie nowego miejsca pracy 

 
maksymalnie do 3,0% 
maksymalnie do 2,5% 
maksymalnie do 2,0% 

 
 
 

- 0,5% 
 

- 0,5% 
 

- 0,5% 

OPŁATY 

2. Za złożenie i rozpatrzenie wniosku 
 

0 zł --------- 

3.  Za sprawdzenie w Biurze Informacji Gospodarczej  0 zł --------- 

4. Za wystawienie promesy udzielenia pożyczki 
 

100 zł wpłata na konto 

5. Za zmianę warunków umowy pożyczkowej na wniosek Pożyczkobiorcy: 
- zmiana harmonogramu spłaty pożyczki,  
- zmiana warunków zabezpieczenia pożyczki 
- przejęcie długu 
 

 
300 zł 
500 zł 

2% wartości nie mniej 
niż   3.000 zł  

wpłata na konto 

6. Za restrukturyzację pożyczki 2,0% wartości zadłużenia 
– nie mniej niż 2.000 zł 

wpłata na konto 

7. Za zawarcie umowy ugody/porozumienia 
 

2,0% wartości zadłużenia 
– nie mniej niż 3.500 zł 

wpłata na konto 

8. Za wystawienie zaświadczenia o wysokości zadłużenia pożyczkobiorcy 100 zł wpłata na konto 

9. Za wydanie opinii o pożyczkobiorcy 300 zł wpłata na konto 

10. Za sporządzenie i listowne wysłanie monitu (wezwania, upomnienia) 
 

50 zł za każdą wysyłkę wpłata na konto 

11. Za sporządzenie na wniosek Pożyczkobiorcy pełnego zestawienia dokonanych 
spłat i należności w trakcie spłaty pożyczki 

300 zł 
wpłata na konto 

 

12. Za nieterminowe dostarczenie dokumentacji niezbędnej do monitorowania 
sytuacji finansowo – ekonomicznej Pożyczkobiorcy oraz dokumentacji 
związanej z zabezpieczeniem pożyczki 

15 zł za każdy list 
potrącenie               

z bieżącej spłaty 
pożyczki 

13. Opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne, 
ekspertyzy 

zgodnie z rzeczywistym 
kosztem 

wpłata na konto 

14. Wpis Pożyczkobiorcy do rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej 

300 zł każdorazowo 

potrącenie                     
z bieżącej spłaty 

pożyczki lub 
wpłata na konto 

 

Tabela obowiązuje od dnia 01.05.2012 r.  


