TABELA PROWIZJI I OPŁAT
POBIERANYCH PRZEZ REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODRACZY S.A.
Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE Z TYTUŁU UDZIELANYCH POŻYCZEK

L.p.

TYTUŁ

1

Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku
o udzielenie pożyczki

2

Prowizja za udzielenie pożyczki

3

Marża
Prowizja za wcześniejszą spłatę

4

5

6
7

8

9

10

Opłata za zmianę na wniosek pożyczkobiorcy
warunków umowy pożyczki lub umów
dotyczących zabezpieczenia spłaty pożyczki,
wymagającą sporządzenia i zawarcia aneksu
do umowy: np. zmianę terminu wykorzystania
pożyczki, zmianę okresu spłaty pożyczki itp.
Opłata za sporządzenie na wniosek
pożyczkobiorcy nowego harmonogramu
spłaty pożyczki
Opłata za zawarcie ugody
Opłata za sporządzenie i wysłanie
zawiadomienia/monitu o niedopłacie lub braku
spłaty pożyczki, raty (rat) pożyczki lub odsetek
z tytułu udzielonej pożyczki, wezwanie do
uregulowania należności z tytułu pożyczki,
zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy
pożyczki
Opłata za sporządzenie i wysłanie
przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym
z umowy pożyczki i umów dotyczących
zabezpieczenia spłaty pożyczki, w tym
o niedostarczeniu przez pożyczkobiorcę
w terminach określonych w umowie
dokumentów niezbędnych do prawidłowego
monitorowania sytuacji finansowo ekonomicznej pożyczkobiorcy oraz
dokumentów związanych z zabezpieczeniem
pożyczki
Ubezpieczenie przedmiotu zabezpieczenia
spłaty pożyczki

STAWKA
0,1 – 0,5 % kwoty
wnioskowanej pożyczki,
nie mniej niż 200 zł
1 – 5% kwoty udzielonej
pożyczki nie mniej niż 500 zł
2% – 7%
0 – 2%, uzależniona
od decyzji RFG S.A.

250 zł

200 zł
500 zł

100 zł + koszty przesyłki
pocztowej

50 zł + koszty przesyłki
pocztowej

200 zł + koszty składki
ubezpieczeniowej
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11
12
13

14

15

16

17

Opłaty sądowe, koszty zastępstwa
procesowego, koszty egzekucyjne, opłaty
pocztowe i inne
Opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie
pożyczki
Opłata za wydanie zaświadczenia lub innej
informacji o posiadanej pożyczce i stanie
zadłużenia
Opłata za wystawienie oświadczenia
zawierającego zgodę na wykreślenie hipoteki
w trakcie trwania umowy pożyczki
Opłata za wystawienie oświadczenia
zawierającego zgodę na zmniejszenie sumy
hipoteki na wniosek pożyczkobiorcy /
właściciela nieruchomości
Opłata za niedostarczenie lub nieterminowe
dostarczenie dokumentów objętych wezwaniem
RFG (naliczana po upływie terminu
wskazanego w wezwaniu, od każdego
z wezwań osobno)
Wydanie Promesy udzielenia pożyczki.
W przypadku zawarcia umowy pożyczki
w wykonaniu uprzednio wydanej Promesy,
opłata za udzielenie Promesy zaliczona
zostanie na poczet opłaty z tytułu prowizji za
udzielenie Pożyczki. Opłata za udzielenie
Promesy, przewyższająca wysokość prowizji za
udzielenie Pożyczki, nie podlega zwrotowi
i stanowi dochód Pożyczkodawcy

Zgodnie z faktycznie
poniesionymi kosztami
0 zł

100 zł

200 zł

200 zł

100 zł

5 % kwoty pożyczki nie mniej
niż 500 zł

Opłaty i prowizje należy uiszczać na rachunek
Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z siedzibą w Częstochowie
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