UMOWA PROMOCYJNEJ POŻYCZKI - „POŻYCZKA ZA ZERO” NR ___________ zawarta w dniu ______
roku
A. STRONY UMOWY
Pożyczkodawca
„Polska Platforma Finansowa Sp. z o. o.” z siedzibą w Poznaniu, przy Pl. Władysława Andersa 7,
Poznań, kod pocztowy 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000632303, akta rejestrowe spółki przechowywane w Sądzie
Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, numer NIP: 7831738858, numer REGON: 365201709, kapitał zakładowy
spółki w wysokości: 200.000,00 zł,
Działająca przy zawarciu niniejszej Umowy przez pełnomocnika rodzajowego - upoważnionego
Pośrednika Kredytowego, spółkę pod firmą
„Surat Sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Strzeszyńskiej 213, kod pocztowy 60-479 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000432560,
akta rejestrowe spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 7792407961,
numer REGON 302209835, kapitał zakładowy 5.000,00 zł reprezentowaną przez Prezes Zarządu
Margitę Kaczmarek, zwaną dalej „Surat”
Pożyczkobiorca
Imię:
PESEL:

Nazwisko:
Seria, numer dowodu:
Adres zamieszkania:

Ulica:
Nr domu:
Kod pocztowy:

Nr mieszkania:
Miejscowość:

B. PODSTAWOWE WARUNKI POŻYCZKI1

Dane dotyczące pożyczki:
Całkowita
kwota
pożyczki

Prowizja

Wynagrodzenie
poręczyciela

zł

zł

zł

Wynagro
dzenie
zmienne
za cały
okres
pożyczki
zł

Odsetki
umowne

Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania

%

1

Podane w tabelce podstawowe warunki pożyczki obowiązują przy założeniu spłaty pożyczki w
terminie spłaty pożyczki określonym w § 3 ust. 1 Umowy.

Całkowita
kwota do
zapłaty
zł

Czas
trwania
pożyczki
X dni

Termin spłaty
pożyczki

Numer konta bankowego do spłat

C. POSTANOWIENIA UMOWY
§1
Całkowita kwota pożyczki. Warunki wypłaty pożyczki. Czas trwania umowy.
1.

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy, na jego wniosek złożony za pośrednictwem
Internetowego Serwisu Finansowego Pożyczkomistrz , pożyczki w kwocie _______ zł (słownie:
_______________ złotych) na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Regulaminem
Promocyjnej Pożyczki - „Pożyczka za zero”. Wskazana kwota stanowi całkowitą kwotę pożyczki
czyli sumę wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na
podstawie niniejszej Umowy.
2.
Całkowita kwota pożyczki zostanie przekazana przez Pożyczkodawcę lub Surat na rachunek
bankowy Pożyczkobiorcy nr: __________________________________________ .
3.
Wypłata całkowitej kwoty pożyczki następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu
zawarcia Umowy.
4.
Zawarcie niniejszej Umowy następuje po akceptowaniu jej warunków przez Pożyczkobiorcę
oraz po pozytywnym rozpatrzeniu przez Pożyczkodawcę wniosku o udzielenie pożyczki za
pośrednictwem Kanałów Elektronicznej Komunikacji Internetowego Serwisu Finansowego
Pożyczkomistrz.
5. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z
należnymi odsetkami i innymi opłatami wynikającymi z niniejszej Umowy.
6.

Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie w drodze zgodnego oświadczenia woli
Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy złożonego w formie pisemnej.

§2
Całkowity koszt pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania.
1.

2.

W przypadku spłaty pożyczki w terminie do dnia _____ roku Pożyczkodawca nie nalicza
Pożyczkobiorcy żadnych opłat ani odsetek, a całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę
wynosi ____ zł, (słownie: ____________ złotych) natomiast Rzeczywista Roczna Stopa
Oprocentowania wynosi _____ %.
W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki w terminie do dnia _____ roku Pożyczkodawca
nalicza Pożyczkobiorcy:
a)
prowizję w kwocie ______ stanowiącej 8% całkowitej kwoty pożyczki, niezależnie od
okresu trwania Umowy,

b)

3.

4.

5.
6.
7.
8.

wynagrodzenie zmienne w kwocie _____ , obliczone wg wzoru: K × × 30% (gdzie K
oznacza całkowitą kwotę pożyczki , n oznacza okres trwania Umowy wyrażony w dniach, a
R oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym),
c)
odsetki umowne w wysokości 10 (dziesięciu) procent w skali roku naliczane od
niespłaconej kwoty pożyczki za okres od dnia wypłaty pożyczki do terminu spłaty pożyczki.
W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki w terminie do dnia _____ roku, z tytułu zawarcia
umowy o świadczenie usługi poręczenia z Poręczycielem - Partners of Securities Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 213, 60-479 Poznań, Pożyczkobiorcy naliczane jest
wynagrodzenie Poręczyciela w kwocie ____ stanowiącej 17% całkowitej kwoty pożyczki.
Pożyczkodawca oraz Surat zostali upoważnieni przez Poręczyciela do pobrania w jego imieniu
wynagrodzenia Poręczyciela.
Wysokość odsetek umownych stanowi dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
(wysokość odsetek ustawowych stanowi suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego
i 3,5 punktów procentowych). Wysokość odsetek umownych ulega zmianie w przypadku
każdorazowej zmiany wysokości oprocentowania stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego. Nowa wysokość oprocentowania obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany
wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Pożyczkodawca poinformuje
Pożyczkobiorcę o każdej zmianie wysokości odsetek umownych za pośrednictwem Kanałów
Elektronicznej Komunikacji Internetowego Serwisu Finansowego Pożyczkomistrz.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki (RRSO) w przypadku opóźnienia w
spłacie pożyczki wynosi _______ %.
Całkowity koszt pożyczki w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki wynosi _________.
Całkowita kwota do zapłaty w przypadku spłaty pożyczki w terminie do dnia _____ roku jest
równa całkowitej kwocie pożyczki.
Całkowita kwota do zapłaty w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki wynosi _____ zł.
Stanowi ona sumę całkowitej kwoty pożyczki i całkowitego kosztu pożyczki, wskazanego w ust. 6
powyżej.
§3
Zasady i terminy spłaty pożyczki

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić całkowitą kwotę pożyczki w terminie do dnia
______________________ (termin spłaty pożyczki).
2. Spłata pożyczki nastąpi na rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub Surat o numerze
____________________________________ .
3. Za dzień dokonania spłaty pożyczki uznaje się dzień wpływu należnych środków pieniężnych na
rachunek Pożyczkodawcy lub Surat, wskazany w § 3 ust. 1.
4. Jeżeli termin spłaty pożyczki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to
termin spłaty upływa w tym dniu – postanowień art. 115 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
5. Pożyczkobiorca jest uprawniony do wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczki.
6. W przypadku dokonania terminowej spłaty pożyczki każda wpłacona kwota jest zaliczana
wyłącznie na należność główną (całkowitą kwotę pożyczki). Wcześniejsza spłata nie wymaga
zgody Pożyczkodawcy i powinna być dokonana na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 2
Umowy.
7. Przez czas cały czas obowiązywania Umowy Pożyczkobiorca ma prawo otrzymać na wniosek
bezpłatnie Harmonogram Spłaty zawierający aktualne informacje dotyczące terminu spłaty
pożyczki, aktualnej wysokości zadłużenia z wyodrębnieniem jego poszczególnych składników:
kapitału, prowizji, wynagrodzenia i odsetek, które konsument jest zobowiązany ponieść oraz
informacje o aktualnej stopie oprocentowania odsetek umownych.

8. W przypadku opóźnienia w spłacie całkowitej kwoty pożyczki w terminie do dnia _____ roku,
każda wpłacona kwota jest zaliczana w pierwszej kolejności na poczet wynagrodzenia
Poręczyciela, następnie na poczet należności głównej (całkowitej kwoty pożyczki), następnie na
poczet prowizji i wynagrodzenia zmiennego Pożyczkodawcy, a w ostatniej kolejności na poczet
narosłych odsetek umownych.
9.
10. Spłata zadłużenia Pożyczkobiorcy w zakresie niespłaconej całkowitej kwoty pożyczki
zabezpieczona jest poręczeniem udzielonym przez Poręczyciela – spółkę pod firmą Partners of
Securities Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 213, kod pocztowy 60-479 Poznań,
na zasadach określonych w odrębnej Umowie o świadczenie usługi poręczenia nr _______.
§4
Skutki opóźnienia w spłacie pożyczki.
1.

2.

3.
4.

5.

W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki, Pożyczkodawca od pierwszego dnia po terminie
wymagalności pożyczki, nalicza odsetki umowne za opóźnienie w wysokości maksymalnych
odsetek za opóźnienie. Aktualna wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie wynosi 14
(czternaście) procent w skali roku. Odsetki umowne za opóźnienie naliczane są od zadłużenia
Pożyczkobiorcy obejmującego kwotę pożyczki, prowizję i wynagrodzenie zmienne.
Stopa oprocentowania odsetek za opóźnienie ulega zmianie w przypadku każdorazowej
zmiany wysokości oprocentowania stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Nowa
wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego obowiązuje od dnia wejścia w życie
zmiany wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Pożyczkodawca
poinformuje Pożyczkobiorcę o każdej zmianie wysokości odsetek umownych za opóźnienie za
pośrednictwem Kanałów Elektronicznej Komunikacji Internetowego Serwisu Finansowego
Pożyczkomistrz.
Od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Pożyczkodawcy wynikających z
niniejszej Umowy Pożyczkodawca nalicza od całości zadłużenia Pożyczkobiorcy odsetki umowne
za opóźnienie w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie.
W przypadku skierowania przez Pożyczkodawcę przeciwko Pożyczkobiorcy sprawy na drogę
postępowania sądowego w związku z niewykonaniem przez niego obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy, Pożyczkobiorcę obciążać będą koszty tego postępowania, na które składają
się m.in. koszty sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego, określone: ustawą z dnia 28
lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z
późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji
(Dz.U. nr 133, poz. 882 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z
dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015, poz. 1800
z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października
2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015 poz. 1804 z późniejszymi
zmianami), Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w
sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej
przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2016 poz. 1714 z późniejszymi zmianami) oraz
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę
prawnego z urzędu (Dz. U. 2016 poz. 1715 z późniejszymi zmianami).
W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki Pożyczkodawca może:
a. przekazać sprawę do windykacji zewnętrznej firmie windykacyjnej,
b. zgłosić informacje o istniejącej zaległości do biur informacji gospodarczej na zasadach

określonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych,
c. wystąpić na drogę sądową w celu dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej pożyczki.

§5
Prawo odstąpienia od umowy przez Pożyczkobiorcę.
1.
2.

3.

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14
(czternastu) dni, licząc od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Wskutek odstąpienia Umowa
wygasa.
Odstąpienia od Umowy Pożyczkobiorca dokonuje w formie pisemnej. Wzór oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy od udzielonej pożyczki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod jednym z adresów
wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Dla
zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W razie odstąpienia od umowy Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy całkowitą kwotę
pożyczki bez odsetek umownych nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Po upływie wskazanego terminu, od kwoty niespłaconej
pożyczki Pożyczkodawca nalicza odsetki umowne za opóźnienie w wysokości maksymalnych
odsetek za opóźnienie. Aktualna wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie wynosi 14
(czternaście) procent w skali roku.
§6
Reklamacje

1. Pożyczkobiorca ma prawo złożenia reklamacji, w której zgłosi zastrzeżenia dotyczące świadczenia
usług przez Pożyczkodawcę lub Surat.
2. Reklamację można złożyć:
a. w formie pisemnej – osobiście w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się pod adresem: ul.
Strzeszyńska 213, 60 – 479 Poznań albo przesłać drogą pocztową pod wskazanym wyżej
adresem,
b. ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w Biurze Obsługi
Klienta
c. w formie elektronicznej – za pośrednictwem Kanałów Elektronicznej Komunikacji
Internetowego Serwisu Finansowego Pożyczkomistrz
3. Pożyczkodawca lub Surat rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni i zawiadamia
Pożyczkobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia w formie pisemnej, za pośrednictwem Kanałów
Elektronicznej Komunikacji Internetowego Serwisu Finansowego Pożyczkomistrz lub za pomocą
innego trwałego nośnika informacji.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i
udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Pożyczkodawca lub Surat w informacji przekazywanej
Pożyczkobiorcy, który wystąpił z reklamacją wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje
okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany
termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od
dnia otrzymania reklamacji.

5. Wraz z uwzględnieniem reklamacji Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca lub Surat spełnia żądanie/nia
Pożyczkobiorcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. W razie nieuwzględnienia reklamacji Pożyczkobiorcy, odpowiedź Pożyczkodawcy lub Surat
zawiera: uzasadnienie faktyczne i prawne, wyczerpującą informację na temat stanowiska
Pożyczkodawcy w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich
fragmentów wzorca umowy lub Umowy, informację o możliwości wystąpienia z wnioskiem o
rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, informację o możliwości wystąpienia z
powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i
sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, imię i nazwisko osoby udzielającej
odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego.
7. Nierozpatrzenie reklamacji lub rozpatrzenie jej z naruszeniem powyższych terminów uznaje się
za rozpatrzenie reklamacji zgodnie z żądaniem Pożyczkobiorcy.
§7
Postanowienia końcowe.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Pożyczkodawca lub Surat wysyła Umowę do Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Kanałów
Elektronicznej Komunikacji Internetowego Serwisu Finansowego Pożyczkomistrz. Umowa jest
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby działającej jako prawny
reprezentant Pożyczkodawcy lub Surat.
Po otrzymaniu Umowy Pożyczkobiorca zobowiązany jest również za pośrednictwem Kanałów
Elektronicznej Komunikacji Internetowego Serwisu Finansowego Pożyczkomistrz niezwłocznie
odesłać Umowę opatrzoną swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli
Pożyczkobiorca nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zobowiązany jest
wygenerować Umowę w formie papierowej i własnoręcznie ją podpisać na każdej stronie, a
jeden podpisany egzemplarz odesłać na adres Pożyczkodawcy lub Surat.
Integralną część Umowy stanowi Regulamin Promocyjnej Pożyczki - „Pożyczka za zero”
udostępniony Pożyczkobiorcy przy zawieraniu Umowy oraz dostępny na stronie internetowej
https://pozyczkomistrz.pl, Tabela opłat i Wzór oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy.
Pożyczkobiorca oświadcza, że upoważnia Pożyczkodawcę i Surat do wystąpienia i uzyskania
od biur informacji gospodarczych. w szczególności Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu o swoich zobowiązaniach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy o kredycie konsumenckim oraz innych ustaw.
Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów działający przez Powiatowych Rzeczników Praw
Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy.
Właściwym organem uprawnionym do prowadzenia postępowania z zakresu pozasądowego
rozstrzygania sporów w zakresie Umowy łączącej Pożyczkodawcę z Pożyczkobiorcą jest Rzecznik
Finansowy. Wszelkie informacje dotyczące zasad postępowania dostępne są na stronie
internetowej Rzecznika Finansowego dostępnej pod adresem: www.rf.gov.pl.
W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, istnieje także
możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
www.ec.europa.eu/consumers/odr.
Art. 59 ust. 1 i 2 Ustawy o kredycie konsumenckim nie znajdzie zastosowania z uwagi na
rodzaj kredytu konsumenckiego udzielanego na podstawie niniejszej Umowy.

Pożyczkodawca
_________________________

Pożyczkobiorca
_________________________
Data
_________________________

Załączniki do umowy:
Wzór odstąpienia od umowy – załącznik nr 1 do Umowy Promocyjnej Pożyczki - „Pożyczka za
zero”

........................
imię i nazwisko Pożyczkobiorcy
........................
adres zamieszkania
........................
PESEL

..........................
Miejscowość i data

Polska Platforma Finansowa Sp. z o. o.
Plac Władysława Andersa 7
61-894 Poznań
/
Surat Sp. z o. o.
ul. Strzeszyńska 213
60-479 Poznań

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY POŻYCZKI
Zgodnie z treścią art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r oku o kredycie konsumenckim (tekst
jednolity Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2016 roku, poz. 1528 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że
odstępuję od Umowy Promocyjnej Pożyczki - „Pożyczka za zero” o nr ....................... zawartej w
dniu .............................................................. Poniesione przez mnie koszty związane z przedmiotową
umową
proszę
przelać
na
rachunek
bankowy
nr ...............................................................................................................................................................
.................. .
...............................
Podpis

Tabela Opłat - Załącznik do Umowy Promocyjnej Pożyczki - „Pożyczka za zero”
Opłaty należne w przypadku spłaty w
terminie całkowitej kwoty pożyczki

Prowizja - opłata przygotowawcza za
udzielenie pożyczki;
opłata zryczałtowana
niezależna od okresu trwania umowy

0 zł

Wynagrodzenie - Opłata zmienna

0 zł

Odsetki umowne

0 zł

Opłaty należne w przypadku niespłacenia
w terminie całkowitej kwoty pożyczki
Prowizja

8 % całkowitej kwoty pożyczki

Wynagrodzenie zmienne

obliczane według wzoru: K x n/R x 30%2,

Odsetki umowne

10% w skali roku – stanowiące
dwukrotność odsetek ustawowych, tj.
3,5 punktu procentowego powiększone o
stopę referencyjną Narodowego Banku
Polskiego w skali roku, który na dzień
zawarcia umowy wynosi 1,5 punktu
procentowego

Inne opłaty i koszty:
Wezwanie do zapłaty

0 zł

Ostateczne wezwanie do zapłaty

0 zł

Opłata za ustalenie adresu dłużnika

0 zł

Opłata za wniosek o wyjawienie majątku

0 zł

Opłata za odpis aktu zgonu

0 zł

Opłata za uzyskanie informacji o
nieruchomościach
wg
właściwości
urzędów
Opłata za uzyskanie odpisu z księgi
wieczystej
Opłata za uzyskanie odpisu z rejestru
zastawów
Koszty pożyczki niezależne od PPF Sp. z
o.o.

0 zł
0 zł
0 zł

Zastawa na rzeczach ruchomych

0 PLN

Cesja praw na zabezpieczenie

0 PLN

2

K – całkowita kwota pożyczki; n – okres trwania umowy wyrażony w dniach; R – liczba dni w
danym roku kalendarzowym

Gwarancja bankowa

Koszt zależy od banku udzielającego
gwarancji

Poręczenie osoby fizycznej lub prawnej

Koszt zależy od poręczyciela

Poręczenie instytucjonalne:
Partners of Securities Sp. z o.o.

Wynagrodzenie poręczyciela – naliczane
wyłącznie w przypadku nieterminowej
spłaty pożyczki - w wysokości 17%
całkowitej
kwoty
pożyczki
(opłata
zryczałtowana niezależna od okresu trwania
umowy)

