
 

 

 

 

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 13/2016/Z z dnia 26.10.2016 roku  

Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  
 
 

TABELA OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ WARP Sp. z o.o. W RAMACH DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pobiera opłaty z tytułu udzielania pożyczek ze 

środków inicjatywy JEREMIE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego                                 

na lata 2007-2013 Działanie 1.3 „Rozwój Systemów Finansowych Instrumentów Wsparcia Przedsiębiorczości” 

oraz w ramach pożyczki KLASYCZNA, zgodnie z poniższą tabelą:  

Lp. Wyszczególnienie 

Inicjatywa JEREMIE: 

„Start Up”, „Standard”, 

„Innova”, „Start Up 2.0”, 

„Standard 2.0”, „Raz, 

Dwa, Trzy”, „Raz, Dwa, 

Trzy START”, „START 200” 

KLASYCZNA 

1 Prowizja za udzielenie pożyczki 0,-zł 

Jeden z dwóch wariantów – 

w zależności od wyboru 

Wnioskodawcy: 

a) 3% wartości kapitału 

(potrącona jednorazowo z 

kwoty pożyczki) 

b)  5% wartości kapitału 

(rozłożona na 12 rat 

miesięcznych) 

2 
Opłata za rozpatrzenie wniosku 

(bezzwrotna) 
0,-zł 0,-zł 

3 Opłata za aneks do Umowy Pożyczki: 
 

 

3a zmiana celu pożyczki 0,-zł 150,-zł 

3b zmiana zabezpieczenia pożyczki 0,-zł 

0,5% kapitału pożyczki 

pozostającego do spłaty, nie 

mniej niż 100,-zł 

3c 

zmiana harmonogramu spłat (zawieszenie 

spłaty, wydłużenie terminu spłaty, zmiana 

wysokości rat, itp.) 

0,-zł 150,-zł 

4 Przejęcie długu 0,-zł 500,-zł 

5 Prowizja za wcześniejszą spłatę pożyczki 0,-zł 0,-zł 

6 

Opłata za wystawienie zaświadczenia o 

wysokości zadłużenia oraz terminowości 

spłaty 

0,-zł 50,-zł 

7 Opłata za wysłanie upomnienia 0,-zł 
90,-zł (niezależnie od liczby 

egzemplarzy upomnienia) 

8 Opłata za zawarcie ugody spłaty pożyczki 0,-zł 

1% kapitału pozostającego 

do spłaty, nie mniej niż 250,-

zł 

9 
Opłata za wystawienie promesy udzielenia 

pożyczki 
0,-zł 100,-zł 



 

 

 

 

10 

Opłata za ponowne wystawienie dokumentu 

(duplikatu) zezwalającego na zwolnienie 

zabezpieczenia* 

0,-zł 100,-zł 

11 

Wykonanie kopii dokumentów oraz 

przesłanie ich drogą pocztową na adres 

wskazany przez Klienta 

0,-zł/dokument 50,-zł 

12 

Kara za niezłożenie, w terminie wskazanym 

w umowie pożyczki, wypełnionego 

sprawozdania częściowego/końcowego z 

rozliczenia pożyczki wraz z oryginałami 

dowodów księgowych dokumentujących 

wydatkowanie środków zgodnie z celem 

zawartej umowy** 

1% co miesiąc od kwoty 

pozostającej do 

rozliczenia*** 

- 

13 
Kara za rezygnację z uruchomienia transzy 

pożyczki lub pozostałej kwoty pożyczki ** 

10% wartości 

niewypłaconych środków 

pożyczki 

- 

14 
Kara za niepowiadomienie Funduszu o 

zmianie formy prawnej Pożyczkobiorcy** 
1.500,-zł 1.500,-zł 

15 

Kara za niepowiadomienie Funduszu o 

utraceniu prawa własności przedmiotu 

stanowiącego zabezpieczenie udzielonej 

pożyczki** 

1.500,-zł 1.500,-zł 

16 

Kara za niedostarczenie aktualnej i ważnej 

polisy ubezpieczenia przedmiotu 

stanowiącego formę zabezpieczenia pożyczki 

(np. nieruchomości, pojazdu, itp.) przed 

dniem wygaśnięcia obowiązującej polisy. Dla 

ważności polisy niezbędnym jest przelew 

(cesja) z niej praw na rzecz Funduszu 

(zgodnie z umową cesji) oraz załączenie 

potwierdzenia zapłaty składki na kolejny 

okres ubezpieczenia. **/**** 

250,-zł za każde rozpoczęte 

14 dni opóźnienia 

250,-zł za każde rozpoczęte 

14 dni opóźnienia 

*- niniejsza opłata nie zawiera opłat notarialnych 

**- niniejsza kara ma zastosowanie do umów pożyczki zawartych od 02.11.2016r.  

***- rozpoczęcie nakładania kary następuje w 26 dniu kalendarzowym kolejnego miesiąca po miesiącu, w 

którym rozliczenie miało nastąpić; kolejne naliczenia kary przypadają na kolejny 26 dzień miesiąca 

****- w przypadku zapłaty składki w ratach, należy po każdorazowej zapłacie raty przedstawić Funduszowi 

potwierdzenie  


