
 
Cennik z dnia 1 stycznia 2023 r. 

 
TABELA PROWIZJI I OPŁAT* 

 

 

1. Opłata prowizyjna za zawarcie Umowy o udzielenie odnawialnej linii poręczeń (za przyznanie 

Limitu PNWiZZ: 

 

Lp. RODZAJ OPŁATY/PROWIZJI 
WYSOKOŚĆ OPŁATY  

NWU ZZ 

1) 
prowizja przygotowawcza za 

udzielenie odnawialnej linii poręczeń 

do 400.000,00 zł – 0 zł 

powyżej 400.000,00 zł – 800 zł za każde 

rozpoczęte 100.000,00 zł limitu** 

 

**w przypadku posiadania przez klienta więcej niż jednej linii poręczeń, opłata dotyczy łącznej 

kwoty przyznanych linii. 

 

 

2. Opłata prowizyjna za udzielenie Indywidualnego Poręczenia: 

 

Lp. 
Okres obowiązywania 

Indywidualnego Poręczenia 

WYSOKOŚĆ OPŁATY w skali roku 

NWU ZZ 

1) do 24 m-cy 1,7% 

5,0% 2) powyżej 24 – 60 m-cy 1,9% 

3) powyżej 60 – 84 m-ce 2,1% 

 

Opłata naliczana jest proporcjonalnie za każdy rozpoczęty miesiąc trwania Indywidualnego 

Poręczenia. 

 

 

3. W przypadku, gdy w momencie udzielenia Indywidualnego Poręczenia możliwe jest 

jednoznaczne ustalenie, iż zakres odpowiedzialności PFPK wynikający z Indywidualnego 

Poręczenia wobec Instytucji Finansującej jest zmienny w czasie, tj.  

a) odpowiedzialność PFPK z tytułu Indywidualnego Poręczenia ulega zmniejszeniu na 



podstawie art. 453 PZP (dotyczy Indywidualnych Poręczeń zabezpieczających 

zobowiązania wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

Transakcji) – w związku: 

i. z oznaczonym w czasie zwrotem zabezpieczenia w konsekwencji wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego zamówienia za należycie wykonane, 

ii. z częściowym zwrotem zabezpieczenia i utrzymaniem zabezpieczenia w odniesieniu 

do roszczeń zamawiającego wobec wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji, 

iii. z częściowym zwrotem zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia 

i utrzymaniem zabezpieczenia w odniesieniu do roszczeń zamawiającego 

wynikających z wykonania pozostałej części zamówienia,  

b) odpowiedzialność PFPK z tytułu Indywidualnego Poręczenia ulega zmniejszeniu w związku 

z postanowieniami Umowy Transakcji (dotyczy Indywidualnych Poręczeń 

zabezpieczających zobowiązania wynikające z tytułu zwrotu zaliczki udzielonej na 

podstawie Umowy Transakcji) – w związku zaistnieniem okoliczności wskazanych w 

Umowie Transakcji uzasadniających zwrot lub częściowy zwrot udzielonego 

zabezpieczenia zwrotu zaliczki, 

– opłata prowizyjna zostanie obliczone przy uwzględnieniu zmiennego w czasie zakresu 

odpowiedzialności PFPK (uwzględniając okres obowiązywania Indywidualnego Poręczenia, 

a także zmienną w czasie kwotę udzielonego Indywidualnego Poręczenia). 

 

W przypadku, gdy w momencie udzielenia Indywidualnego Poręczenia nie jest możliwe 

jednoznaczne ustalenie okoliczności, o których mowa powyżej, opłata prowizyjna zostanie 

obliczona przy uwzględnieniu określonych w Indywidualnym Poręczeniu kwoty udzielonego 

Indywidualnego Poręczenia oraz okresu obowiązywania Indywidualnego Poręczenia. W sytuacji, 

o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ewentualna zmiana zakresu odpowiedzialności PFPK 

z tytułu Indywidualnego Poręczenia nie stanowi podstawy do obniżenia (zwrotu) uiszczonej 

opłaty prowizyjnej z tytułu Indywidualnego Poręczenia. 

 

4. Minimalna opłata prowizyjna wynosi 500,00 zł. 

 

5. Dla Indywidualnych Poręczeń należytego wykonania umowy, w przypadku, gdy wysokość 

naliczonej opłaty prowizyjnej przekroczy kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 

00/100) Przedsiębiorca we Wniosku może zwrócić się do PFPK z prośbą o rozłożenie opłaty 

prowizyjnej na raty wskazując ilość rat oraz terminy ich płatności. 

 

 

*Obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023 r. 


