Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego
na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych*
*nie dotyczy Klientów JDG
Wersja obowiązująca od dnia 2 lutego 2022 r.

Dział 7. PORĘCZENIA I GWARANCJE INNE
A.

PORĘCZENIA I GWARANCJE ZE ŚRODKÓW POWIERZONYCH
Rodzaj czynności
Stawka
1.
Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych i Fundusz Poręczeń Unijnych – fundusze zlikwidowane 31.05.2009 r.
1.1
1.2

1.3
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Przedłużenie okresu obowiązywania poręczenia
2,00%
Przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji
2,40%
Uwaga:
1)
płatna z góry za okresy roczne, naliczana od kwoty poręczenia lub gwarancji aktualnej na początek roku, za który należna jest opłata;
2)
w przypadku kredytu odnawialnego opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty limitu kredytowego objętego poręczeniem lub gwarancją;
3)
opłata prowizyjna za pierwszy okres roczny przedłużenia poręczenia / gwarancji naliczana jest od pierwszego dnia po upływie okresu
poręczenia obowiązującego przed tym przedłużeniem wg stawki obowiązującej w tym dniu, a za kolejne okresy naliczana jest za okres od
pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego okresu poręczenia / gwarancji wg stawki obowiązującej w tym dniu;
4)
jeżeli końcowy okres poręczenia lub gwarancji jest krótszy niż rok, opłata za ten okres naliczana jest odpowiednio według 1/12 stawki opłaty
prowizyjnej za każdy rozpoczęty miesiąc poręczenia lub gwarancji;
5)
opłaty mogą ulec zmianie w wyniku ich corocznego porównywania z aktualnymi rynkowymi stawkami opłat za poręczenia / gwarancje; do
wyliczenia opłaty za kolejny okres roczny mają zastosowanie stawki opłaty prowizyjnej obowiązujące w dniu jej wyliczenia.

Udzielenie poręczenia kredytów studenckich ze środków KFPK - od poręczanej części
1,50%
wypłacanej miesięcznej raty kredytu
Program Efektywności Energetycznej (GEF) - Poręczenia spłaty kredytów na przedsięwzięcia energooszczędne
Udzielenie poręczenia na okres - jednorazowo, od kwoty objętej poręczeniem
maks. 1,00%
do 12 miesięcy
maks. 1,20%
~ ponad 12 - do 24 miesięcy
maks. 1,40%
~ ponad 24 - do 36 miesięcy
maks. 1,60%
~ ponad 36 - do 48 miesięcy
maks. 1,80%
~ ponad 48 - do 60 miesięcy
maks. 2,00%
~ ponad 60 miesięcy
Udzielenie limitu w ramach umowy poręczenia portfela kredytowego bankowi
0,20%
kredytującemu - jednorazowo, od przyznanego limitu
Udzielenie jednostkowego poręczenia w ramach umowy poręczenia portfela kredytowego na okres - od kwoty objętej poręczeniem
maks. 0,80%
~ do 12 miesięcy
maks. 1,00%
~ ponad 12 - do 24 miesięcy
maks. 1,20%
~ ponad 24 - do 36 miesięcy
maks. 1,40%
~ ponad 36 - do 48 miesięcy
maks. 1,60%
~ ponad 48 - do 60 miesięcy

Uwaga: kwoty opłat prowizyjnych nie mogą być potrącane przez bank kredytujący z kredytów objętych poręczeniem BGK.

B1. PORĘCZENIA I GWARANCJE INDYWIDUALNE W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH - opłaty obowiązujące dla poręczeń i gwarancji
udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 maja 2011 r.
Rodzaj czynności
Stawka
1) 2,00% - za okres roczny, jeżeli marża
kredytu* ≤ 5,0%.
2) 3,00% - za okres roczny, jeżeli marża
kredytu* > 5,0%.

1.1

Z tytułu udzielenia poręczenia spłaty kredytu:

Jeżeli końcowy okres poręczenia jest < 12
miesięcy, opłata za ten okres naliczana
jest według 0,25 stawki opłaty
prowizyjnej za każdy rozpoczęty kwartał
poręczenia.
*określona
udzielania
Krajowego
kredytów
rządowych

Uwaga:

w § 2 pkt 6 Regulaminu
przez Bank Gospodarstwa
gwarancji i poręczeń spłaty
w ramach programów

1)
2)
3)
4)
5)

płatna z góry za okresy roczne, naliczana od kwoty poręczenia aktualnej na początek roku, za który należna jest opłata;
w przypadku kredytu odnawialnego opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty poręczenia limitu kredytowego;
naliczana od dnia jej przekazania do BGK; za kolejne okresy naliczana jest od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego okresu
poręczenia;
opłaty mogą ulec zmianie w wyniku ich corocznego porównywania z aktualnymi rynkowymi stawkami opłat za poręczenia; do wyliczenia opłaty
za kolejny okres roczny mają zastosowanie stawki opłaty prowizyjnej obowiązujące w dniu jej wyliczenia;
opłata prowizyjna za kolejny okres roczny naliczana jest według stawki odpowiadającej marży obowiązującej w dniu wyliczenia opłaty.
1) 2,50% - za okres roczny jeżeli marża
kredytu* ≤ 5,0%.
2) 3,50% - za okres roczny jeżeli marża
kredytu* > 5,0%.

Z tytułu udzielenia gwarancji spłaty kredytu:

1.2

Jeżeli końcowy okres gwarancji jest < 12
miesięcy, opłata za ten okres naliczana
jest według 0,25 stawki opłaty
prowizyjnej za każdy rozpoczęty kwartał
gwarancji
* określona w § 2 pkt 6 Regulaminu
udzielania przez Bank Gospodarstwa
Krajowego gwarancji i poręczeń spłaty
kredytów w ramach programów
rządowych.

Uwaga:
1) płatna z góry za okresy roczne, naliczana od kwoty gwarancji aktualnej na początek roku, za który należna jest opłata;
2) w przypadku kredytu odnawialnego opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty gwarancji limitu kredytowego;
3) naliczana od dnia jej przekazania do BGK; za kolejne okresy naliczana jest od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji;
4) opłaty mogą ulec zmianie w wyniku ich corocznego porównywania z aktualnymi rynkowymi stawkami opłat za gwarancje; do wyliczenia opłaty
za kolejny okres roczny mają zastosowanie stawki opłaty prowizyjnej obowiązujące w dniu jej wyliczenia;
5) opłata prowizyjna za kolejny okres roczny naliczana jest według stawki odpowiadającej marży obowiązującej w dniu wyliczenia opłaty.

1.3
1.4

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmiany warunków umowy poręczenia lub
gwarancji
Zmiana warunków umowy poręczenia lub gwarancji spowodowana wydłużeniem okresu
ważności lub zwiększeniem kwoty poręczenia / gwarancji

250,00 zł
równa opłacie prowizyjnej za
poręczenie lub gwarancję

Uwaga: opłata prowizyjna jest wyliczana z uwzględnieniem opłaty już pobranej.

B2. PORĘCZENIA I GWARANCJE INDYWIDUALNE W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH - zasady obowiązujące dla umów o
współpracy zawartych z bankami od dnia 1 czerwca 2011 r.
Rodzaj czynności
Stawka
Rozpatrzenie wniosku o wydanie promesy udzielenia poręczenia / gwarancji, wniosku o
1 000,00 zł
udzielenie poręczenia / gwarancji spłaty kredytu, wniosku o wydanie gwarancji należytego
wykonania umowy
1.1
Uwaga:
1) w przypadku udzielenia poręczenia / gwarancji lub wydania promesy, opłata za rozpatrzenie wniosku pomniejsza wartość opłaty prowizyjnej za
udzielenie poręczenia / gwarancji;
2) w przypadku decyzji negatywnej – opłata za rozpatrzenie nie podlega zwrotowi.
1) 1,60% - w przypadku 1 i 2 klasy
ryzyka*,
2) 2,00% - w przypadku 3 klasy ryzyka*,
3) 2,80% - w przypadku 4 klasy ryzyka*.

Z tytułu udzielenia poręczenia spłaty kredytu:

Jeżeli okres obowiązywania poręczenia
dla wyliczenia opłaty prowizyjnej jest
krótszy niż rok, opłata za ten okres
naliczana jest za każdy rozpoczęty
miesiąc obowiązywania poręczenia w
wysokości 1/12 opłaty rocznej od kwoty
poręczenia na początek danego roku.

1.2
*klasa

ryzyka wyznaczana zgodnie z
metodologią badania zdolności
kredytowej BGK właściwą dla danego
rodzaju wnioskodawcy.
Uwaga:
1)
opłata prowizyjna w całym okresie obowiązywania poręczenia jest stała i uzależniona od klasy ryzyka wyznaczanej przy udzieleniu poręczenia;
2)
płatna z góry za okresy roczne, naliczana od kwoty poręczenia aktualnej na początek roku, za który należna jest opłata;
3)
w przypadku kredytu odnawialnego opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty poręczenia limitu kredytowego;
4)
opłata naliczana jest od dnia jej przekazania do BGK; za kolejne okresy naliczana jest od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego
okresu poręczenia;
5)
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w § 7 ust. 3 „Warunków uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty
kredytu w ramach programów rządowych”, które świadczą o istotnym wzroście ryzyka, za kolejny okres roczny obowiązywania poręczenia
opłata pobierana jest według stawki właściwej dla 4 klasy ryzyka;

6)
7)

w przypadku udzielenia poręczenia wnioskodawcy, który jest rolnikiem lub wspólnotą mieszkaniową, stawka opłaty prowizyjnej wynosi 2,0%, z
zastrzeżeniem pkt 5;
opłata prowizyjna należna BGK nie podlega zwrotowi.
1) 2,00% - w przypadku 1 i 2 klasy
ryzyka*,
2) 2,40% - w przypadku 3 klasy ryzyka*,
3) 3,40% - w przypadku 4 klasy ryzyka*.

Z tytułu udzielenia gwarancji spłaty kredytu:

Jeżeli okres obowiązywania gwarancji dla
wyliczenia opłaty prowizyjnej jest krótszy
niż rok, opłata za ten okres naliczana jest
za każdy rozpoczęty miesiąc
obowiązywania gwarancji w wysokości
1/12 opłaty rocznej od kwoty gwarancji
na początek danego roku.
*

klasa ryzyka wyznaczana zgodnie z
metodologią badania zdolności
kredytowej BGK właściwą dla danego
rodzaju wnioskodawcy.

1.3

Uwaga:
1)
opłata prowizyjna w całym okresie obowiązywania gwarancji jest stała i uzależniona od klasy ryzyka wyznaczanej przy udzieleniu gwarancji;
2)
płatna z góry za okresy roczne, naliczana od kwoty gwarancji aktualnej na początek roku, za który należna jest opłata;
3)
w przypadku kredytu odnawialnego opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty poręczenia limitu kredytowego;
4)
opłata naliczana jest od dnia jej przekazania do BGK; za kolejne okresy naliczana jest od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego
okresu gwarancji;
5)
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w § 7 ust. 3 „Warunków uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty
kredytu w ramach programów rządowych”, które świadczą o istotnym wzroście ryzyka, za kolejny okres roczny obowiązywania gwarancji opłata
pobierana jest według stawki właściwej dla 4 klasy ryzyka;
6)
w przypadku udzielenia gwarancji wnioskodawcy, który jest rolnikiem lub wspólnotą mieszkaniową, stawka opłaty prowizyjnej wynosi 2,4%, z
zastrzeżeniem pkt 5;
7)
opłata prowizyjna należna BGK nie podlega zwrotowi.

1.4
1.5

Udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy - jednorazowa, od kwoty gwarancji za
każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres jej obowiązywania, płatna z góry za cały okres
obowiązywania gwarancji
Opłata za rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmiany warunków umowy poręczenia lub
gwarancji

0,40%
250,00 zł

B3. PORĘCZENIA I GWARANCJE INDYWIDUALNE W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH - zasady obowiązujące dla umów
o współpracy zawartych z bankami od dnia 17 sierpnia 2013 r. dla wniosków złożonych do 18 listopada 2014 r.
Rodzaj czynności
Stawka
Rozpatrzenie wniosku o wydanie promesy udzielenia poręczenia / gwarancji, wniosku o
1 000,00 zł
udzielenie poręczenia / gwarancji spłaty kredytu, wniosku o wydanie gwarancji należytego
wykonania umowy
1.1
Uwaga:
1)

1.2

w przypadku udzielenia poręczenia / gwarancji lub wydania promesy, opłata za rozpatrzenie wniosku pomniejsza wartość opłaty prowizyjnej
za udzielenie poręczenia / gwarancji;
2)
w przypadku decyzji negatywnej – opłata za rozpatrzenie nie podlega zwrotowi.
1) 3,80% - w przypadku wnioskodawcy
będącego mikroprzedsiębiorcą,
małym lub średnim przedsiębiorcą*;
2) dla większych podmiotów
gospodarczych jest ustalana
indywidualnie i uzależniona od klasy
ryzyka wyznaczanej zgodnie z
metodologią badania zdolności
kredytowej BGK właściwą dla danego
rodzaju wnioskodawcy:
 min. 1,60% - w przypadku 1 i 2 klasy
ryzyka,
 min. 2,00% - w przypadku 3 klasy
Z tytułu udzielenia poręczenia spłaty kredytu:
ryzyka,
 min. 2,80% - w przypadku 4 klasy
ryzyka.
Jeżeli okres obowiązywania poręczenia
dla wyliczenia opłaty prowizyjnej jest
krótszy niż rok, opłata za ten okres
naliczana jest za każdy rozpoczęty
miesiąc obowiązywania poręczenia w
wysokości 1/12 opłaty rocznej od kwoty
poręczenia na początek danego roku.

*określonym zgodnie z załącznikiem nr I
do rozporządzenia Komisji Europejskiej
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008
r. (ogólne rozporządzenie w sprawie
wyłączeń blokowych Dz. Urz. UE L 214 z
09.08.2008, str. 3)
Uwaga:
1)
opłata prowizyjna w całym okresie obowiązywania poręczenia jest stała i uzależniona od klasy ryzyka wyznaczanej przy udzieleniu poręczenia;
2)
płatna z góry za okresy roczne, naliczana od kwoty poręczenia aktualnej na początek roku, za który należna jest opłata;
3)
w przypadku kredytu odnawialnego opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty poręczenia limitu kredytowego;
4)
opłata naliczana jest od dnia jej przekazania do BGK; za kolejne okresy naliczana jest od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego
okresu poręczenia;
5)
opłata prowizyjna należna BGK nie podlega zwrotowi.
1) 3,80% - w przypadku wnioskodawcy
będącego mikroprzedsiębiorcą,
małym lub średnim przedsiębiorcą*;
2) dla większych podmiotów
gospodarczych jest ustalana
indywidualnie i uzależniona od klasy
ryzyka wyznaczanej zgodnie z
metodologią badania zdolności
kredytowej BGK właściwą dla danego
rodzaju wnioskodawcy:
 min. 2,00% - w przypadku 1 i 2 klasy
ryzyka,
 min. 2,40% - w przypadku 3 klasy
ryzyka,
 min. 3,40% - w przypadku 4 klasy
ryzyka.
Z tytułu udzielenia gwarancji spłaty kredytu:
Jeżeli okres obowiązywania gwarancji
dla wyliczenia opłaty prowizyjnej jest
krótszy niż rok, opłata za ten okres
naliczana jest za każdy rozpoczęty
miesiąc obowiązywania gwarancji w
wysokości 1/12 opłaty rocznej od kwoty
gwarancji na początek danego roku.

1.3

*określonym zgodnie z załącznikiem nr I
do rozporządzenia Komisji Europejskiej
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008
r. (ogólne rozporządzenie w sprawie
wyłączeń blokowych Dz. Urz. UE L 214 z
09.08.2008, str. 3).
Uwaga:
1) opłata prowizyjna w całym okresie obowiązywania gwarancji jest stała i uzależniona od klasy ryzyka wyznaczanej przy udzieleniu gwarancji;
2) płatna z góry za okresy roczne, naliczana od kwoty gwarancji aktualnej na początek roku, za który należna jest opłata;
3) w przypadku kredytu odnawialnego opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty gwarancji limitu kredytowego;
4) opłata naliczana jest od dnia jej przekazania do BGK; za kolejne okresy naliczana jest od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego okresu
gwarancji;
5) opłata prowizyjna należna BGK nie podlega zwrotowi.

1.4
1.5

Udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy - jednorazowa, od kwoty gwarancji za
każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres jej obowiązywania, płatna z góry za cały okres
obowiązywania gwarancji
Opłata za rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmiany warunków umowy poręczenia lub
gwarancji

0,40%
250,00 zł

B4. PORĘCZENIA I GWARANCJE INDYWIDUALNE W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH - zasady obowiązujące dla umów
o współpracy zawartych z bankami od 17 sierpnia 2013 r. dla wniosków złożonych od 19 listopada 2014 r.
Rodzaj czynności
Stawka
Rozpatrzenie wniosku o wydanie promesy udzielenia poręczenia/gwarancji, wniosku o
1 000,00 zł
udzielenie poręczenia/gwarancji spłaty kredytu, wniosku o wydanie gwarancji należytego
wykonania umowy
1.1
Uwaga:

1.2

1) w przypadku udzielenia poręczenia/gwarancji lub wydania promesy, opłata za rozpatrzenie wniosku pomniejsza wartość opłaty prowizyjnej za
udzielenie poręczenia/gwarancji;
2) w przypadku decyzji negatywnej – opłata za rozpatrzenie nie podlega zwrotowi.
1) dla
wnioskodawcy
będącego
mikroprzedsiębiorcą, małym lub śred
nim przedsiębiorcą stawka opłaty
prowizyjnej 3,80%*;

Prowizja z tytułu udzielenia poręczenia spłaty kredytu w skali roku:

2) dla
większych
podmiotów
gospodarczych
stawka
opłaty

prowizyjnej od 0,95% do 3,80% - w
zależności
od
oceny
sytuacji
finansowej wnioskodawcy.
Jeżeli okres obowiązywania poręczenia
dla wyliczenia opłaty prowizyjnej jest
krótszy niż rok, opłata za ten okres
naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc
obowiązywania poręczenia w wysokości
1/12 opłaty rocznej od kwoty poręczenia
na początek danego roku.
*Określonym zgodnie z załącznikiem nr I
do rozporządzenia Komisji Europejskiej
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznające niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Uwaga:
1)
płatna z góry za okresy roczne, naliczana od kwoty poręczenia aktualnej na początek roku, za który należna jest opłata;
2)
w przypadku kredytu odnawialnego opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty poręczenia limitu kredytowego;
3)
opłata naliczana jest od dnia jej przekazania do BGK; za kolejne okresy naliczana jest od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego
okresu poręczenia;
4)
opłata prowizyjna należna BGK nie podlega zwrotowi.
1) dla
wnioskodawcy
będącego
mikroprzedsiębiorcą, małym lub śred
nim przedsiębiorcą stawka opłaty
prowizyjnej 3,80%*;
2) dla
większych
podmiotów
gospodarczych
stawka
opłaty
prowizyjnej od 1,15% do 4,00% - w
zależności
od
oceny
sytuacji
finansowej wnioskodawcy.

Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji spłaty kredytu w skali roku:
1.3

Jeżeli okres obowiązywania gwarancji dla
wyliczenia opłaty prowizyjnej jest krótszy
niż rok, opłata za ten okres naliczana jest
za
każdy
rozpoczęty
miesiąc
obowiązywania gwarancji w wysokości
1/12 opłaty rocznej od kwoty gwarancji
na początek danego roku.
*Określonym zgodnie z załącznikiem nr I
do rozporządzenia Komisji Europejskiej
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznające niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Uwaga:
1)
płatna z góry za okresy roczne, naliczana od kwoty gwarancji aktualnej na początek roku, za który należna jest opłata;
2)
w przypadku kredytu odnawialnego opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty gwarancji limitu kredytowego;
3)
opłata naliczana jest od dnia jej przekazania do BGK; za kolejne okresy naliczana jest od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego
okresu gwarancji;
4)
opłata prowizyjna należna BGK nie podlega zwrotowi.

1.4
1.5

Udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy - jednorazowa, od kwoty gwarancji za
każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres jej obowiązywania, płatna
z góry za cały okres obowiązywania gwarancji
Opłata za rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmiany warunków umowy poręczenia lub
gwarancji

0,40%
250,00 zł

C. PORECZENIA I GWARANCJE SPŁATY KREDYTÓW UDZIELONE W RAMACH PROGRAMU „Wsparcie prywatyzacji poprzez udzielanie
poręczeń i gwarancji spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego (spółkom aktywności obywatelskiej)”
Rodzaj czynności
Stawka
2 000,00 zł
Rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia / gwarancji spłaty kredytu:
1.1
Uwaga: w przypadku udzielenia poręczenia / gwarancji opłata za rozpatrzenie wniosku nie pomniejsza wartości opłaty prowizyjnej od poręczenia /
gwarancji.

1.2

z tytułu udzielenia poręczenia spłaty kredytu:
z tytułu udzielenia gwarancji spłaty kredytu:

min. 2,00%, maks. 3,80%
min. 2,50%, maks. 4,00%

Uwaga:
1)
opłata prowizyjna w całym okresie obowiązywania poręczenia / gwarancji jest stała
i określana jest przez BGK po przeprowadzeniu oceny ryzyka wypłaty z tytułu udzielonego
poręczenia / gwarancji;
2)
opłata prowizyjna jest płatna z góry za okresy roczne, naliczana od kwoty poręczenia / gwarancji
aktualnej na początek roku za który należna jest opłata;
3)
opłata prowizyjna za kolejne okresy naliczana jest od pierwszego dnia po upływie poprzedniego
rocznego okresu poręczenia / gwarancji;
4)
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w § 9 ust. 3 w „Warunkach
udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji spłaty kredytów spółkom z
udziałem pracowników lub spółkom aktywności obywatelskiej w ramach rządowego programu
wsparcia prywatyzacji”, które świadczą o istotnym wzroście ryzyka, za kolejny okres roczny
obowiązywania poręczenia / gwarancji opłata pobierana jest według stawki maksymalnej
określonej w Taryfie opłat i prowizji, obowiązującej w dniu udzielenia poręczenia / gwarancji.

1.3

Opłata za rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmiany warunków umowy poręczenia lub
gwarancji

1.4

Wydłużenie okresu obowiązywania poręczenia / gwarancji lub zwiększenie kwoty umowy
poręczenia / gwarancji

Jeżeli okres obowiązywania poręczenia /
gwarancji jest krótszy niż rok, opłata za
ten okres naliczana jest za każdy
rozpoczęty
miesiąc
obowiązywania
poręczenia / gwarancji w wysokości 1/12
opłaty rocznej od stanu zaangażowania z
tytułu poręczenia / gwarancji na początek
danego roku.

250,00 zł
uzupełniająca opłata prowizyjna
określona wg stawki za udzielenie
poręczenia/gwarancji

D. ZREALIZOWANE PORĘCZENIA I GWARANCJE
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

Rodzaj czynności
Prowizja za zawarcie umowy restrukturyzacji, ugody, aneksu - od kwoty zadłużenia
Pisemne powiadomienie o (w ramach umów wymienionych w pkt 1):
braku spłaty zadłużenia, wezwanie do zapłaty
niedostarczeniu dokumentów w terminach określonych w umowie
innych nieprawidłowościach związanych z obsługą zadłużenia
Wydanie oświadczenia o: (w ramach umów wymienionych w pkt 1.1)
wysokości lub spłacie zadłużenia
zwolnieniu zabezpieczenia
braku spłaty zadłużenia, wezwanie do zapłaty
inne oświadczenia wydane na prośbę Klienta

Stawka
0,50% min 50,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
20,00 zł

E. REPORĘCZENIA PORTFELA TRANSAKCJI W RAMACH PROGRAMU „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń
i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”
Rodzaj czynności
Stawka
Rozpatrzenie wniosku o udzielenie reporęczenia portfela transakcji
1 000,00 zł
1.1

Opłata prowizyjna od jednostkowego reporęczenia:

1.2

min. 1,6%
Opłata prowizyjna ustalana jest jako część
prowizji pobieranej przez Fundusz od
jednostkowych
poręczeń
objętych
reporęczeniem,
odpowiadająca
procentowej proporcji jednostkowego
reporęczenia
BGK
względem
jednostkowego poręczenia Funduszu.
Określona stawka minimalna jest stawką
za okres roczny. W przypadku opłaty
prowizyjnej przekazywanej przez Fundusz
jednorazowo z góry, opłata prowizyjna
odpowiada co najmniej minimalnej
stawce rocznej zdyskontowanej za cały
okres reporęczenia

Uwaga:
1) opłata prowizyjna od jednostkowych reporęczeń przekazywana jest przez Fundusz zgodnie z określonym w Funduszu trybem pobierania prowizji
od jednostkowych poręczeń tj. z góry za okresy roczne lub jednorazowo z góry;
2) opłatę prowizyjną Fundusz wpłaca zbiorczo w okresach miesięcznych, nie później niż w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, w
którym należne były opłaty prowizyjne z tytułu udzielonych jednostkowych poręczeń;
Opłata prowizyjna należna BGK nie podlega zwrotowi.

