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TABELA OPŁAT I PROWIZJI FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO INICJATYWY MIKRO
F-20/20150630/5.1
przyjęta przez Inicjatywę Mikro Sp. z o.o. (“Pożyczkodawca”) dnia 30 czerwca 2015 r.

I. WYSOKOŚĆ OPŁAT I PROWIZJI
RODZAJ CZYNNOŚCI
1. Opłata administracyjna

KLIENT
STANDARDOWY
maksymalnie 30 %

35 zł dla pożyczek o wartości
netto do 10.000 zł

2. Opłata monitoringowa za obsługę
pożyczki
50 zł dla pożyczek o wartości
netto od 10.001 zł

KLIENT
STRUKTURYZOWANY
maksymalnie 30 %

TRYB POBIERANIA OPŁATY
od kwoty przyznanej pożyczki

100 zł dla pożyczek o wartości
netto do 19.999 zł
200 zł dla pożyczek o wartości
netto od 20.000 zł
300 zł dla pożyczek o wartości
netto od 30.000 zł

zależnie od Decyzji Rady Pożyczkowej
IM doliczana miesięcznie do każdej raty

600 zł dla pożyczek o wartości
netto od 50.000 zł

3. Opłata za obsługę pożyczki związanej z realizacją Projektów Specjalnych

50 zł

50 zł

miesięcznie, niezależnie od wartości
netto kwoty pożyczki

4. Opłata za zmianę harmonogramu
spłaty pożyczki na wniosek Klienta

400 zł

400 zł

od każdej zmiany

5. Opłata za zmianę warunków
umowy i sporządzenie aneksu
do umowy pożyczki

400 zł

400 zł

każdorazowo

6. Opłata za zmianę warunków
umowy i sporządzenie aneksu
do umowy pożyczki Kontrakt JST/JSP

500 zł

500 zł

każdorazowo

1%

1%

za każdą wizytę od kwoty przyznanej
pożyczki

8. Prowizja za przedterminową spłatę
pożyczki przez Klienta pozyskanego
bezpośrednio przez Inicjatywę Mikro
Sp. z o.o.

maksymalnie 2,5 %

maksymalnie 2,5 %

od kwoty kapitału pozostałej do spłaty

9. Prowizja za przedterminową spłatę
pożyczki przez Klienta pozyskanego
przez Pośrednika Kredytowego

maksymalnie 5 %

maksymalnie 5 %

od kwoty kapitału pozostałej do spłaty

50 zł

50 zł

od każdego dokumentu

0 zł

0 zł

jedno na 3 miesiące

50 zł

50 zł

więcej niż jedno na 3 miesiące

0 zł

0 zł

jedno na 3 miesiące

50 zł

50 zł

więcej niż jedno na 3 miesiące

0 zł

0 zł

jedno na 3 miesiące

50 zł

50 zł

więcej niż jedno na 3 miesiące

7. Opłata za wizytę Doradcy /
Analityka w trakcie realizacji procedury udzielenia pożyczki

10. Opłata za wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta
11. Opłata za sporządzenie historii
spłaty pożyczki na wniosek Klienta
12. Opłata za sporządzenie opinii
o spłacie pożyczki na wniosek Klienta
13. Opłata za wystawienie zaświadczenia o spłacie pożyczki na wniosek
Klienta
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RODZAJ CZYNNOŚCI

KLIENT
STANDARDOWY

KLIENT
STRUKTURYZOWANY

TRYB POBIERANIA OPŁATY

14. Opłata za sporządzenie kopii
dokumentów na wniosek Klienta

50 zł

50 zł

powyżej 10 stron formatowanych A4;
bez obróbki technicznej dokumentacji
kopiowanej

15. Opłata za realizację wniosku Klienta
o zmianę przedmiotu zabezpieczenia
i aneksowanie umowy

250 zł

250 zł

każdorazowo

16. Opłata za dokonanie wpisu do sądowego rejestru zastawów, dokonania zmiany we wpisie, wykreślenia
z sądowego rejestru zastawów

zgodnie
z rzeczywistym kosztem

zgodnie
z rzeczywistym kosztem

17. Opłata za wystawienie oświadczenia o spłaceniu zobowiązania
ustanowionego zastawem

20 zł

20 zł

18. Opłata za wydanie zaświadczenia
o zezwoleniu na wykreślenie hipoteki

rzeczywisty koszt taksy
notarialnej powiększony
o kwotę 50 zł kosztów
operacyjnych

rzeczywisty koszt taksy
notarialnej powiększony
o kwotę 50 zł kosztów
operacyjnych

19. Opłata za wezwanie do dostarczenia dokumentów wymaganych
umową pożyczki

100 zł

100 zł

zgodnie
z rzeczywistym kosztem

zgodnie
z rzeczywistym kosztem

500 zł

500 zł

20. Opłata za przeprowadzenie
wyceny wartości zabezpieczenia
pożyczki w trakcie jej spłaty
21. Opłata administracyjna za zmianę
przedmiotu lub ustanowienie zabezpieczenia, z tym zastrzeżeniem, że
wszelkie rzeczywiste koszty związane
z wyceną zmiany sposobu zabezpieczenia poniesie Pożyczkobiorca

zgodnie z taryfą opłat sądowych

każdorazowo

pobierane przy wydaniu zaświadczenia

w przypadku ponaglenia tj. po terminie
wskazanym w pierwszym monicie

do wyceny powołany zostaje biegły

każdorazowo

5% dla pożyczek o wartości
netto do 50.000 zł

22. Opłata za Ryzyko

0 zł

7% dla pożyczek o wartości
netto do 75.000 zł
10% dla pożyczek o wartości
netto do 100.000 zł
7% dla pożyczek o wartości
netto do 170.000 zł

każdorazowo, ma charakter zwrotny
w przypadku nienagannej kultury spłat
oraz przestrzegania innych zapisów
umów i regulaminów
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II. PROGRAM PARTNERSKI IM
UCZESTNIK

ZAKRES

KORZYŚCI

1. Przedsiębiorca – Partner IM

Wynagrodzenie.

1% wartości pożyczki za każdego nowego, poleconego
Klienta w formie wynagrodzenia lub bonu towarowego.

Pożyczka Przedsiębiorcy - Partnera IM.

Prowizja i oprocentowanie niższe o:
a) 0,5% za 1 Klienta poleconego
b) 1% za 2-4 Klientów poleconych
c) 2% za 5-10 Klientów poleconych

Pożyczka Przedsiębiorcy poleconego.

Oprocentowanie niższe o 0,5%

2. Przedsiębiorca polecony
przez Partnera IM

III. OPŁATY I PROWIZJE ZA CZYNNOŚCI RESTRUKTURYZACYJNE I WINDYKACYJNE
RODZAJ CZYNNOŚCI

KLIENT
STANDARDOWY

KLIENT
STRUKTURYZOWANY

TRYB POBIERANIA OPŁATY

1. Odsetki karne od zaległej raty

12 %

12 %

każdorazowo od aktualnie
wymaganej raty

2. Opłata sankcyjna za wizytę
Windykatora Terenowego

250 zł

250 zł

za każdą wizytę

3. Opłata sankcyjna za obsługę nieterminowej zapłaty (Wezwanie do zapłaty wystosowane przez Pożyczkodawcę)

55 zł

55 zł

od każdego wezwania

4. Opłata sankcyjna za obsługę
nieterminowej zapłaty (Wezwanie
adwokackie)

150 zł

150 zł

od każdego wezwania

5. Opłata za ostateczne przed sądowe
Wezwanie do zapłaty

50 zł

50 zł

każdorazowo

6. Opłata za wystawienie wypowiedzenia umowy i wypełnienie weksla

100 zł

100 zł

każdorazowo

7. Opłata za wpis do biur informacji
gospodarczej informacji negatywnej
i wysłanie pisemnej informacji o wpisie lub wpis oferty sprzedaży długu
do internetowej giełdy wierzytelności

50 zł

50 zł

każdorazowo

8. Koszty sądowe i komornicze

według orzeczeń sądowych
i postanowień komorniczych

według orzeczeń sądowych
i postanowień komorniczych

każdorazowo

9 Inne koszty dochodzenia roszczenia
(np. obsługa prawna)

według zasad wynagradzania
adwokatów

według zasad wynagradzania
adwokatów

każdorazowo

10. Opłata za przeprowadzenie wyceny wartości zabezpieczenia pożyczki
po przeniesieniu własności na Inicjatywę Mikro Sp. z o.o. w wyniku wypowiedzenia Umowy Pożyczki

zgodnie
z rzeczywistym kosztem

zgodnie
z rzeczywistym kosztem

do wyceny powołany zostaje biegły
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RODZAJ CZYNNOŚCI

KLIENT
STANDARDOWY

KLIENT
STRUKTURYZOWANY

TRYB POBIERANIA OPŁATY

11. Opłata za odbiór przedmiotu
zabezpieczenia, transport,
przechowywanie i odsprzedaż

zgodnie
z rzeczywistym kosztem

zgodnie
z rzeczywistym kosztem

refaktura za czynności wykonane
przez podmiot zewnętrzny

12. Zwrot faktycznych kosztów windykacji zleconych podmiotom trzecim

wg rozliczenia
(faktycznie poniesionych
przez IM kosztów)

wg rozliczenia
(faktycznie poniesionych
przez IM kosztów)

każdorazowo

Warunki dodatkowe i informacje pobierania opłat mające zastosowanie do wszystkich pozycji Tabeli opłat
i prowizji Funduszu pożyczkowego IM.
1 Wszelkie opłaty i prowizje związane z Umową Pożyczki oraz zabezpieczeń i procedur prawnych oraz windykacyjnych ponosi Pożyczkobiorca,
chyba że inaczej pisemnie ustalono. Opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi. Opłaty i prowizje określone są poniższą Tabelą, treścią
Regulaminu oraz Umowy Pożyczki.
2 Opłaty pobierane są zwyczajowo w dniu wykonania czynności / usługi, z zastrzeżeniem możliwości pobrania opłaty przez IM w terminie
późniejszym.
3 Inicjatywa Mikro w kontekście prowadzonej przez siebie działalności sprzedaży pożyczek dla Klientów będących Przedsiębiorstwami wykluczonymi z sektora i procesu bankowego tzw. Klient strukturyzowany, uzależnia wysokość i tryb pobierania opłat od prowadzonej analizy ryzyka
i uzyskanego poziomu ryzyka transakcji potencjalnego Klienta.
4 W indywidualnych przypadkach, na wniosek Klienta, opłaty za obsługę pożyczki mogą zostać zmienione.
5 Inicjatywa Mikro finansuje rozwój przedsiębiorstw również poprzez udzielanie pożyczek w ramach Projektów Specjalnych określonych
jako zindywidualizowany typ obsługi Klienta :
a/ nazwany co do rodzaju, charakteru, czasu realizacji przez odpowiednie uchwały Zarządu IM, b/ związany ze współpracą z Partnerami Inicjatywy Mikro Sp. z o.o. i realizowany na zasadach wzajemnych umów szczegółowych w tym poprzez udzielanie pożyczek współfinansowanych
z programów Unii Europejskiej.
6 Pożyczka Kontrakt JST/JSP jest produktem dedykowanym dla firm współpracujących z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST)
i/lub Jednostkami Skarbu Państwa (JSP).
7 Uczestnictwo w Programie Partnerskim polega na polecaniu przez Klienta Inicjatywy Mikro (Partnera) oferty IM swoim znajomym, kontrahentom, podwykonawcom. Definicje, warunki i zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim określa Regulamin Programu Partnerskiego IM
dostępny na www.inicjatywamikro.pl.

