
 
 

 

Katowice, 03.01.2022 r. 
 

 

 

 

Cennik STANDARD  

dot. poręczeń wadialnych  

Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. 
 

 

 

Zarząd ŚRFP, od dnia 03.01.2022 r. ustala następujące opłaty i prowizje za udzielanie poręczeń zapłaty wadium: 

 

Lp. RODZAJ OPŁATY/PROWIZJI WYSOKOŚĆ 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku 0,00 zł 

2. 
Prowizja przygotowawcza za udzielenie poręczenia 

pakietu wadialnego 
1,00 zł 

3. Prowizja za pojedyncze poręczenie w ramach pakietu 
(w zależności od okresu) 

30 dni 
0,2% kwoty poręczenia,  

minimum 150,00 zł 

60 dni 
0,4% kwoty poręczenia,  

minimum 150,00 zł 

90 dni  
0,6% kwoty poręczenia,  

minimum 150,00 zł 

 120 dni 
0,8% kwoty poręczenia,  

minimum 150,00 zł 

4. 
Poręczenie ekspres  

(wydawane w ciągu 6h roboczych pracy Funduszu) 
2 x prowizja z punktu 3. 

5. 
Opłata za rezygnację  

(po złożonym wniosku o poręczenie wadialne w 
ramach pakietu) 

50,00 zł 

 

 

 

UWAGA!  
 

SRFP nie przyjmuje zwrotów odebranych oraz przesłanych elektronicznie Oświadczeń Poręczyciela  
o udzieleniu poręczenia wadialnego. 

 

Cennik ma charakter informacyjny, prowizja może zostać decyzją Zarządu ustalona na innym poziomie. 

 

 

 

 

 

Katowice, 03.01.2022 r. 

 

Cennik PREMIUM  

dot. poręczeń wadialnych  

Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. 
 

 

Zarząd ŚRFP, od dnia 03.01.2022 r. ustala następujące opłaty i prowizje za udzielanie poręczeń zapłaty wadium: 

 

Lp. RODZAJ OPŁATY/PROWIZJI WYSOKOŚĆ 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku 0,00 zł 

2. 
Prowizja przygotowawcza za udzielenie 

poręczenia pakietu wadialnego 
500,00 zł 

3. Prowizja za pojedyncze poręczenie w 
ramach pakietu 

(w zależności od okresu) 

30 dni 
0,2% kwoty poręczenia,  

minimum 150,00 zł 

RABAT  
-10% 

60 dni 
0,4% kwoty poręczenia,  

minimum 150,00 zł 

90 dni  
0,6% kwoty poręczenia,  

minimum 150,00 zł 

 120 dni 
0,8% kwoty poręczenia,  

minimum 150,00 zł 

4. 
Poręczenie ekspres  

(wydawane w ciągu 6h roboczych pracy 
Funduszu) 

2 x prowizja z punktu 3. 

5. 
Opłata za rezygnację  

(po złożonym wniosku o poręczenie 
wadialne w ramach pakietu) 

50,00 zł 

 

 

 

 

 

UWAGA!  
 

SRFP nie przyjmuje zwrotów odebranych oraz przesłanych elektronicznie Oświadczeń Poręczyciela  
o udzieleniu poręczenia wadialnego. 

 
Cennik ma charakter informacyjny, prowizja może zostać decyzją Zarządu ustalona na innym poziomie. 

 


