
 
 

 
TABELA OPŁAT I PROWIZJI 

Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. dla poręczeń dla MŚP 
Obowiązująca od dnia 01.05.2022 r. 

 
A. Opłata za udzielenie poręczenia pobierana jest jednorazowo z góry za cały okres poręczenia i wynosi: (dla poręczeń kwalifikowanych jako 
udzielane na warunkach rynkowych, tj. przy zastosowaniu tzw. bezpiecznych stawek1 ) 
 

1. dla kredytów lub pożyczek spłacanych jednorazowo na koniec okresu kredytowania: 
a) do 12 miesięcy     1,5% kwoty poręczenia 
b) powyżej 12 miesięcy    1,5% kwoty poręczenia oraz dodatkowo 0,4% kwoty poręczenia           

                                                                                                          za każdy rozpoczęty rok powyżej 12 miesięcy 
 

2. dla kredytów lub pożyczek spłacanych ratalnie: 
a) do 12 miesięcy     1,2% kwoty poręczenia 
b) od 13 do 24 miesięcy    1,5% kwoty poręczenia 
c) od 25 do 36 miesięcy    1,8% kwoty poręczenia 
d) od 37 do 60 miesięcy    2,0% kwoty poręczenia 
e) powyżej 60 miesięcy    2,5% kwoty poręczenia 

 
3. dla poręczeń wadialnych: 

a) udzielenie pakietu wadialnego: 0 zł 
b) pojedyncze poręczenie w ramach pakietu: 0,2% kwoty poręczenia miesięcznie, minimum 150 zł 
c) poręczenie ekspres*: 2x prowizja z pkt b) 

 
B. Opłaty za udzielenie poręczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości, pobierane są następująco : 
 

1. opłata za udzielenie poręczenia, pobierana jednorazowo: 
 

a) 2% od kwoty poręczenia min. 100,-zł - dotyczy poręczeń udzielanych na okres do 36 miesięcy  
b) 3% od kwoty poręczenia min. 100,-zł - dotyczy poręczeń udzielanych na okres powyżej 36 miesięcy  

 
2. opłata za korzystanie z poręczenia, pobierana jednorazowo: 

 
a)  0,1%  min. 50,-zł, od kwoty poręczenia za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy, liczony od daty wystawienia do daty    

ważności poręczenia - dotyczy poręczeń udzielanych na okres do 12 miesięcy 

b) 0,3%  min. 50,-zł, od kwoty poręczenia za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy, liczony od daty     wystawienia do daty 

ważności poręczenia  - dotyczy poręczeń udzielanych na okres od 12 miesięcy do 60 miesięcy 

c)  0,5%  min. 50,-zł, od kwoty poręczenia za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy, liczony od daty  wystawienia do daty 

ważności poręczenia  - dotyczy poręczeń udzielanych na okres powyżej 60 miesięcy 

 
1. za zmianę warunków umowy – stawki ustalane indywidualnie; min. 300,-zł 
2. wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty lub kurierem – 25,-zł 

3. wezwanie do zapłaty – 100,-zł. 
 
 
C. Administrowanie restrukturyzacją / windykacją – stawki ustalane indywidualnie; min. 100,-zł  
 
D. Opłata za dojazd do siedziby Klienta: na terenie miasta Krakowa – 100 zł,  

  poza teren miasta  Krakowa  – 300,-zł.  

 
Pozostałe informacje: 

4. W przypadku podwyższenia kwoty poręczenia w okresie obowiązywania poręczenia, opłatę pobiera się od kwoty podwyższenia 
według stawki ustalonej przy udzielaniu poręczenia. 

5. Za nowy okres ważności poręczenia pobiera się opłatę jak od nowego poręczenia. 

6. W sytuacji przedterminowej spłaty kredytu lub pożyczki opłaty pobrane z góry nie podlegają zwrotowi. 

 
1 Określonych w Obwieszczeniu Komisji ws. Zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008 r.) 


