Tabela opłat i prowizji – pożyczki udzielane MŚP
ze środków powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o.
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. pobiera opłaty z tytułu pożyczek udzielanych MŚP ze środków
powierzonych mu przez Województwo Wielkopolskie, zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
1.
2.
3.
3a.
3b.
3c.
3d.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

Wyszczególnienie
Opłata za rozpatrzenie wniosku
Prowizja za udzielenie pożyczki
Opłata za aneks do Umowy pożyczki na wniosek Ostatecznego
Odbiorcy
Opłata za zmianę zabezpieczenia pożyczki
Opłata za zmianę celu pożyczki w ramach tego samego
produktu finansowego
Opłata za zmianę harmonogramu spłat
Opłata za zmianę terminu wydatkowania środków pożyczki
Opłata za restrukturyzację zadłużenia lub aneks do Umowy
pożyczki wynikający z opóźnień w spłacie zobowiązań przez
Ostatecznego Odbiorcę
Opłata za przejęcie długu

Wysokość opłaty
0,00 zł
0,00 zł
Wg wyszczególnienia poniżej
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
od 0,1% do 2% kwoty objętej
restrukturyzacją lub kwoty
pozostającej do spłaty*
od 0,1% do 1% od kwoty długu
pozostającego do spłaty
0,00 zł
0,00 zł

Prowizja za wcześniejszą spłatę pożyczki
Opłata za wystawienie zaświadczenia o wysokości zadłużenia
oraz terminowości spłaty
Opłata za wysłanie upomnienia/ponaglenia/ przypomnienia
0,00 – 50,00 zł*
związanego z koniecznością realizacji przez Ostatecznego
Odbiorcę obowiązków wynikających z umowy
Opłata za wystawienie zaświadczenia o ubieganiu się o pożyczkę
0,00 zł
w WFR
Opłata za ponowne wystawienie dokumentu (duplikatu)
50,00 zł
zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia (nie zawiera opłat
notarialnych)
Przeprowadzenie przez WFR inspekcji/wizytacji/kontroli
0,00 zł
w związku z brakiem realizacji postanowień umowy pożyczki
Opłata za czynności windykacyjne
Zgodna z kosztami poniesionymi
przez
WFR
w
związku
z czynnościami windykacyjnymi

*Wysokość opłaty jest uzależniona m. in. od koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności i złożoności sprawy / zadania, wymaganej specjalistycznej
wiedzy. Opłata jest określana indywidualnie w granicach określonych Tabelą opłat i prowizji aktualnie obowiązującą.
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