
PROCEDURA 
REPO*

INSTYTUCJE 
FINANSOWE, 
ARP SA

Rozpatrzenie wniosku 0 zł

Udzielenie poręczenia 0 zł

PROCEDURA 
STANDARD*

INSTYTUCJE 
FINANSOWE

Rozpatrzenie wniosku o 
udzielenie poręczenia

150 zł

 + PROWIZJA 
(płatna 
jednorazowo, 
% kwoty 
poręczenia, nie 
mniejsza niż 
100 zł)

CZAS TRWANIA 
PORĘCZENIA 

DO 12  
MIESIĘCY

13–24  
MIESIĄCE

25–36  
MIESIĘCY

37–60  
MIESIĘCY

POW. 
61 MIESIĘCY

Udział poręczenia 
do 20% wartości 
kredytu/pożyczki

0,50% 0,70% 0,90% 1,30% 1,70%

Udział poręczenia 
21-30% wartości 
kredytu/pożyczki

0,80% 1,00% 1,30% 1,90% 2,20%

Zmiana warunków poręczenia 
W przypadku zmiany warunków 
umowy kredytu, powodujących 
podwyższenie kwoty udzielonego 
poręczenia, poza opłatą stałą 
pobiera się prowizję zgodnie z 
tabelą opłat. Wartość prowizji 
naliczana jest od podwyższanej 
kwoty poręczenia.

150 zł

Udział poręczenia  
31-50% wartości 
kredytu/pożyczki

1,35% 1,75% 2,20%
3,20% 

może być 
pobierana ratalnie

3,60%  
może być 

pobierana ratalnie

Udział poręczenia  
51-70% wartości 
kredytu/pożyczki

1,90% 2,45% 3,10%
4,50%  

może być 
pobierana ratalnie

4,90%   
może być 

pobierana ratalnie

Udział poręczenia  
71-80% wartości 
kredytu/pożyczki

2,15% 2,80% 3,55%
5,15%

może być 
pobierana ratalnie

5,50%
może być 

pobierana ratalnie

Zmiana strony umowy kredytu 150 zł

ARP SA

Rozpatrzenie wniosku o 
udzielenie poręczenia

0 zł

PROWIZJA   
(płatna 
jednorazowo)

CZAS TRWANIA 
PORĘCZENIA 

DO 24 M-CY POW. 24 DO 
36 MIESIĘCY

POW. 36 DO 
48 MIESIĘCY

POW. 48 
MIESIĘCY

Przedział procentowy 
poręczenia do 20%

0,80% 1,00% 1,20% 1,60%

Zmiana warunków poręczenia 0 zł

Przedział procentowy 
poręczenia pow. 20% 
do 40%

1,00% 1,20% 1,40% 1,80%

Przedział procentowy 
poręczenia pow. 40% 
do 60%

1,20% 1,40% 1,60% 2,00%

Zmiana strony umowy kredytu 0 zł
Przedział procentowy 
poręczenia pow. 60%

1,40% 1,60% 1,80% 2,20%

PROCEDURA REPO*
Rozpatrzenie wniosku 0 zł

Udzielenie poręczenia 0 zł

PROCEDURA STANDARD*

Rozpatrzenie wniosku o 
udzielenie poręczenia

0 zł

PROWIZJA  
(płatna jednora-
zowo)

CZAS TRWANIA 
PORĘCZENIA

DO 24  
MIESIĘCY

POW. 24 DO 
36 MIESIĘCY

POW. 36 DO 
48 MIESIĘCY

POW. 48 
MIESIĘCY

Przedział procentowy 
poręczenia do 20%

0,80% 1,00% 1,20% 1,60%

Przedział procentowy 
poręczenia pow. 20% 
do 40%

1,00% 1,20% 1,40% 1,80%

Udzielenie poręczenia 0 zł

Przedział procentowy 
poręczenia pow. 40% 
do 60%

1,20% 1,40% 1,60% 2,00%

Przedział procentowy 
poręczenia pow. 60%

1,40% 1,60% 1,80% 2,20%

PORĘCZENIA LEASINGÓW

PORĘCZENIA KREDYTÓW I POŻYCZEK

TABELE OPŁAT I PROWIZJI
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PROCEDURA REPO* dotyczy wniosków składanych w ramach REPO na warunkach korzystniejszych niż rynkowe na podstawie 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
PROCEDURA STANDARD* dotyczy wniosków i poręczeń udzielanych bez pomocy de minimis.

!

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 23.02.2022



PORĘCZENIA WADIALNE

PORĘCZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMÓW I/LUB RĘKOJMI ZA WADY I/LUB GWARANCJI JAKOŚCI

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie linii poręczeń należytego wykonania umowy* 0 zł

Prowizja za udzielenie linii poręczeń należytego wykonania umowy 0 zł

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia należytego wykonania umowy** 0 zł

Prowizja za udzielenie poręczenia należytego wykonania umowy w ramach linii * na okres do 24 miesięcy
2,4% wartości poręczenia za każdy rok  
okresu poręczenia  – płatne w okresach  
rocznych/półrocznych/kwartalnych***

Prowizja za udzielenie poręczenia należytego wykonania umowy w ramach linii * na okres powyżej 24 miesięcy
3,2% wartości poręczenia za każdy rok  
okresu poręczenia  – płatne w okresach  
rocznych/półrocznych/kwartalnych***

Wydłużenie okresu poręczenia należytego wykonania umowy
0,25% wartości poręczenia za każdy 3-miesięczny 

okres wydłużenia – minimum 300 zł

Zwiększenie wartości poręczenia należytego wykonania umowy
1% od kwoty zwiększenia wartości poręczenia  

– minimum 300 zł

Wydanie kolejnego poręczenia należytego wykonania – zmiana warunków poręczenia innych niż okres poręczenia lub jego wartość Wyceniane indywidualnie – minimum 300 zł

Przesłanie wystawionego dokumentu poręczenia wadialnego za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera 50 zł

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia pakietu wadialnego 0 zł

Prowizja za udzielenie poręczenia pakietu wadialnego 0 zł

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia wadialnego w ramach pakietu wadialnego 0 zł

Prowizja za udzielenie poręczenia wadialnego w ramach pakietu wadialnego na okres do 30 dni pobierana jednorazowo
0,5%  

wartości poręczenia, nie mniej niż 200 zł

Prowizja za udzielenie poręczenia wadialnego w ramach pakietu wadialnego na okres powyżej 30 dni pobierana jednorazowo
0,85%  

wartości poręczenia, nie mniej niż 250 zł

Wydanie kolejnego poręczenia wadialnego wynikające z przedłużenia okresu związania ofertą 0 zł

Przesłanie wystawionego dokumentu poręczenia wadialnego za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera 25 zł

* linia poręczeń należytego wykonania i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości 
** poręczenie należytego wykonania i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości 
***  prowizja za udzielenie poręczenia należytego wykoanani umowy pobierana jednorazowo lub w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Warunkiem wydania dokumentu Oświadczenia o udzielenie poręczenia należytego 

wykonania umowy jest wniesienie przez Zobowiązanego prowizji w całości - w przypadku prowizji płatnej jednorazowo lub za pierwszy kwartał/półrocze/rok - w przypadku prowizji płatnej kwartalnie, półrocznie lub rocznie. 
Wszelkie prowizje pobierane przez DFG z tytułu udzielenia poręczenia należytego wykonania umowy nie podlegają zwrotowi, także w przypadku nieskorzystania przez Zobowiązanego z udzielonego poręczenia. 
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