Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 11/2018 Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w
Toruniu zwaną dalej K-PFP w sprawie ustalenia wysokości opłat, prowizji i oprocentowania z dnia 16.04.2018r.

TABELE OPŁAT, PROWIZJI I OPROCENTOWANIA
Obowiązuje od dnia 16.04.2018r.

OPROCENTOWANIE
Pożyczki na założenie firmy
Kwota pożyczki

Okres spłaty

Oprocentowanie
preferencyjne

Oprocentowanie standardowe

Pożyczka do 50.000,-zł

do 60 miesięcy

0,5%

od 5,85% do 8,35%

Pożyczki na inwestycje i rozwój
Oprocentowanie
Kwota pożyczki

Okres spłaty

Mikropożyczka do 100.000,-zł

do 60 miesięcy

na warunkach
rynkowych 1
od 2,45% do 2,85%

Mała Pożyczka do 300.000,-zł
oraz Duża Pożyczka od 300.000,do 1.000.000,-zł

do 84 miesięcy

od 2,45% do 2,85%

na warunkach
preferencyjnych 2
od 0,93% do 1,85%

od 0,85% do 1,85%

Pożyczki na Nowe Modele Biznesowe
Oprocentowanie
Kwota pożyczki

Pożyczka od 300.000,-zł do
1.000.000,-zł

Okres spłaty

do 84 miesięcy

na warunkach
rynkowych 1

na warunkach
preferencyjnych 2

od 2,45% do 2,85%

0,93%

Pożyczki na Badania i Rozwój (B+R)
Oprocentowanie
Kwota pożyczki

Pożyczka od 200.000,-zł do
2.000.000,-zł

Okres spłaty

do 96 miesięcy

na warunkach
rynkowych 1

na warunkach
preferencyjnych 2

od 2,45% do 2,85%

0,93%

1

według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu
o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r.
lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na
podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyk.
2

zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zm.).

Pożyczki inwestycyjne m.in. na zakup nieruchomości
Kwota pożyczki
Pożyczka do 500.000,-zł
Pożyczka od 500.000,-zł do
1.000.000,-zł

Wkład
własny
20%

do 60 miesięcy

20%

do 84 miesięcy

Okres spłaty

Oprocentowanie
na warunkach rynkowych
od 2,45% do 2,85%

1

od 2,45% do 2,85%

Pożyczki obrotowe
Kwota pożyczki

Okres spłaty

Pożyczka do 200.000,-zł

do 36 miesięcy

Oprocentowanie na warunkach
rynkowych 1
od 3,45% do 3,85%

Pożyczki ze środków K-PFP *
Kwota pożyczki

Wkład
własny

Okres spłaty

Pożyczka inwestycyjna do
120.000,-zł
Pożyczka obrotowa do
120.000,-zł
Pożyczka inwestycyjna dla PES
do 100.000,00zł
Pożyczka obrotowa dla PES do
100.000,00zł

20%

do 60 miesięcy

od 3,85% do 4,85%

-

do 36 miesięcy

od 4,45% do 4,85%

10%

do 60 miesięcy

od 4,50% do 6,00%

-

do 36 miesięcy

od 4,50% do 6,00%

Oprocentowanie
na warunkach rynkowych

1

*w przypadku dysponowania wolnymi środkami

Dla przedsiębiorstw ubiegających się o pożyczkę w K-PFP, działających do 24 miesięcy
i wykluczonych z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych 1
wynosi 5,85%.
Maksymalne zaangażowanie K-PFP w jednego przedsiębiorcę do 1.500.000,-zł
(z wyłączeniem pożyczek B+R)
PROWIZJE
POŻYCZKI INWESTYCYJNE i OBROTOWE ZE ŚRODKÓW K-PFP
Pożyczka inwestycyjna

1,5%

Pożyczka obrotowa

1,5%
OPŁATY
Środki
K-PFP

Środki RPOWK-P

Środki
6.2

1,00%

brak

brak

0,00 zł

brak

brak

Zmiana zabezpieczenia

200,00 zł

brak

brak

Inne zmiany warunków umowy

100,00 zł

brak

brak

0,00 zł

brak

brak

100,00 zł

100 zł

brak

Wydłużenie dotychczasowego okresu finansowania (od kwoty kapitału
objętego zmianą)
Za wcześniejszą spłatę

Zmiany warunków umowy mające charakter porządkowy, w
szczególności zmiana danych rejestracyjnych, osobowych
Zawarcie i zmiany pozasądowej ugody spłaty
Opłata za rozpatrzenie wniosku

0,00 zł

1 według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu
o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r.
lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na
podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyk.

