Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załącznik 1 do Regulaminu Śląskiego Funduszu Pożyczkowego

Tabela prowizji i opłat Śląskiego Fundusz Pożyczkowego
prowadzonego przez Fundusz Górnośląski S.A.
I. Postanowienia ogólne
Tabela określa zasady ponoszenia przez Pożyczkobiorcę prowizji i opłat na rzecz FG.
Tabela została zatwierdzona przez Zarząd FG.
FG zastrzega możliwość dokonywania zmian Tabeli.
O każdorazowej zmianie Tabeli FG informuje Pożyczkobiorcę poprzez komunikat na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Pożyczkodawcy oraz na stronie internetowej FG pod
adresem: www.fgsa.pl.
5. Tabela obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 roku.
1.
2.
3.
4.

II. Opłaty i prowizje

Lp

Tytuł prowizji/opłaty

Stawka lub %

1.

Opłata za rozpatrzenie wniosku

100 zł

2.

Prowizja za udzielenie pożyczki

Od 0,5 % do 4,0 %

3.

Opłata za wystawienie promesy udzielenia Od 0,2 % kwoty pożyczki
pożyczki
nie mniej niż 500 zł

4.

Opłata za
pożyczki

5.

Opłata za wezwanie do zapłaty

6.

Opłata za porozumienie po rozwiązaniu 200 zł
umowy pożyczki

7.

Opłata za inne pisma / zaświadczenia 50 zł
wydawane na wniosek Pożyczkobiorcy

prolongatę

terminu

spłaty 0,5 % kwoty prolongowanej
nie mniej niż 100 zł
50 zł
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1. Opłata za rozpatrzenie wniosku - płatna do dna złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.
Opłata nie podlega zwrotowi,
2. Prowizja za udzielenie pożyczki – naliczana od kwoty przyznanej umową pożyczki,
płatna najpóźniej w dniu postawienia środków do dyspozycji Pożyczkobiorcy. Prowizja
może być płatna z kwoty udzielonej pożyczki.
3. Opłata za wystawienie promesy udzielenia pożyczki – płatna do dnia wydania promesy
4. Opłata za wezwanie do zapłaty płatna jest wraz ze świadczeniem wskazanym
w wezwaniu (opłata podlega doliczeniu do kwoty świadczenia ujętej w wezwaniu) lub
przez potrącenie z kwoty najbliższej wpłaty na poczet spłaty pożyczki.
5. Opłata za prolongatę terminu spłaty pożyczki płatna jest najpóźniej w dniu zawarcia
aneksu do umowy pożyczki prolongującego termin spłaty.
6. Opłata za porozumienie po rozwiązaniu umowy pożyczki płatna jest najpóźniej w dniu
zawarcia porozumienia z dłużnikiem.
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