TABELA OPŁAT I PROWIZJI
Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. (zwana dalej „KPK”)
z tytułu udzielanych poręczeń pożyczek/kredytów
I. Stawki prowizji dla poręczeń udzielanych z zastosowaniem pomocy de minimis ze środków
EFRR w ramach projektu z RPO WK-P 2007-2013 (tylko kredyty inwestycyjne)
Lp.

Okres poręczenia

Wysokość prowizji

1

Poręczenie pomostowe tj. do czasu uprawomocnienia się
innych zabezpieczeń – maksymalnie na 12 miesięcy

0,5 %

2

Od poręczeń na okres do 24 miesięcy

1,0 %

3

Od poręczeń na okres od 25 do 36 miesięcy

1,2 %

4

Od poręczeń na okres od 37 do 48 miesięcy

1,5 %

5

Od poręczeń na okres od 49 do 60 miesięcy

1,8 %

II. Stawki prowizji dla poręczeń udzielanych bez stosowania pomocy de minimis ze środków EFRR
w ramach projektu z RPO WK-P 2007-2013 (kredyty obrotowe na rozwój, inwestycyjne nie
spełniające kryteriów pomocy de mimimis)
Stawka roczna prowizji określana jest przez „KPK” indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy w
oparciu o przyjętą Metodologię wyliczania „bezpiecznych stawek” tj. stawek minimalnych prowizji
naliczanych w skali roku od kwoty poręczanego kredytu/pożyczki w rozumieniu obwieszczenia
Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji
(Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 10). W zależności od ustalonej przez „KPK” klasy ratingu dla
przedsiębiorcy ubiegającego się o poręczenie, stosuje się stawki roczne w wysokości od 0,8 % do
3,8 % .
III. Stawki prowizji dla poręczeń udzielanych ze środków własnych „KPK”

Lp.

Okres poręczenia

Wysokość prowizji*

1

Poręczenie pomostowe tj. do czasu uprawomocnienia się
innych zabezpieczeń – maksymalnie na 12 miesięcy

0,8 %

2

Od poręczeń na okres do 24 miesięcy

1,5 %

3

Od poręczeń na okres od 25 do 36 miesięcy

1,8 %

4

Od poręczeń na okres od 37 do 48 miesięcy

2,2 %

5

Od poręczeń na okres od 49 do 60 miesięcy

2,7 %

* dla przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy stawki ulegają podwojeniu.

IV. Opłata za wystawienie promesy poręczenia wynosi 150 zł.

V. Inne postanowienia
1) Opłata za wystawienie promesy poręczenia wpłacana jest jednorazowo przez przedsiębiorcę na
rachunek „KPK” wskazany w wystawionej promesie poręczenia najpóźniej w dniu wydania
promesy. Zostanie zaliczona na poczet prowizji z tytułu udzielenia poręczenia w przypadku
udzielenia pożyczki/kredytu.
2) Kwota należnej prowizji dla poręczeń określonych w punktach I i III naliczana jest od kwoty
poręczenia określonej w umowie o udzielenie poręczenia. Kwota prowizji wpłacana jest
jednorazowo przez przedsiębiorcę bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji finansującej na
rachunek „KPK” wskazany umowie o udzielenie poręczenia najpóźniej przed uruchomieniem
pożyczki/kredytu.
3) Kwotę należnej prowizji dla poręczeń określonych w punkcie II wylicza się jako sumę iloczynów
przyjętej stawki bezpiecznej i wartości poręczenia na początek każdego roku w okresie
obowiązywania udzielonego poręczenia z uwzględnieniem stopy dyskonta (stopy bazowej
okresowo ustalanej przez Komisję Europejską powiększonej o 1 p.p.). Kwota prowizji wpłacana jest
jednorazowo przez przedsiębiorcę bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji finansującej na
rachunek „KPK” wskazany umowie o udzielenie poręczenia najpóźniej przed uruchomieniem
pożyczki/kredytu.
4) Kwota naliczonej prowizji nie może być niższa niż 150 zł
5) Pobrane prowizje nie podlegają zwrotowi
6) W przypadku zmiany warunków poręczenia na skutek zwiększenia kwoty kredytu/pożyczki i/lub
wydłużenia okresu ważności poręczenia naliczana jest prowizja zgodnie niniejszą Tabelą opłat i
prowizji, z uwzględnieniem prowizji już pobranej.
7) Niniejsza Tabela opłat i prowizji została zatwierdzona uchwałą Nr 4/2012 Zarządu „KPK” z dnia
26.06.2012 r i obowiązuje od dnia 26.06.2012 r.
Zarząd „KPK”

