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TABELA OPŁAT I PROWIZJI 
(obowiązuje od 01 stycznia 2021 r.) 

  
Zarząd Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dla udzielanych 

poręczeń ustala następujące taryfy opłat: 

Rodzaj opłaty lub prowizji I Grupa1 II Grupa2,3 

Opłata za rozpatrzenie wniosku BRAK BRAK 

Prowizja za udzielenie jednorazowego 
poręczenia zapłaty wadium 

0,5 % od sumy 
poręczenia 

(nie mniej niż 100 zł)  

1 % od sumy poręczenia 
(nie mniej niż 100 zł) 

Prowizja za udzielenie limitu pakietu 
wadialnego 

0,5 % od kwoty limitu 1 % od kwoty limitu 

Prowizja za udzielenie poręczenia 
należytego wykonania umowy 
(gdy okres realizacji umowy nie 
przekracza 1,5 roku) 

1,5 % od sumy 
poręczenia  

(nie mniej niż 150 zł) 

2 % od sumy poręczenia  
(nie mniej niż 200 zł) 

Prowizja za udzielenie poręczenia 
należytego wykonania umowy  
(gdy okres realizacji umowy 
przekracza 1,5 roku) 

2 % od sumy poręczenia  
(nie mniej niż 200 zł) 

2,5 % od sumy 
poręczenia  

(nie mniej niż 250 zł) 

Prowizja za udzielenie poręczenia 
rękojmi i/lub gwarancji jakości 

2 % od sumy poręczenia 
za każdy roczny okres 
(nie mniej niż 200 zł za 

każdy roczny okres) 

2,5 % od sumy 
poręczenia za każdy 

roczny okres 
(nie mniej niż 250 zł za 

każdy roczny okres) 

Prowizja za udzielenie poręczenia 
rękojmi i/lub gwarancji jakości do kwoty 
7,5 tys. zł 

Opłata stała w wysokości 
500,00 zł 

Opłata stała w wysokości 
750,00 zł 

Prowizja za udzielenie poręczenia 
zwrotu zaliczki 

0,5% - poręczenie do 6 
m-cy 

1 % - poręczenie od 6 do 
12 miesięcy 

1,5 % - poręczenie 
powyżej 12 m-cy 

1% - poręczenie do 6 m-
cy 

1,5 % - poręczenie od 6 
do 12 miesięcy 

2 % - poręczenie powyżej 
12 m-cy 

Opłata za wydłużenie okresu 
poręczenia 
(opłata pobierana gdy okres ważności 
poręczenia zostaje wydłużony o więcej 
niż 3 miesiące) 

0,25 % sumy poręczenia 
za każdy 3 miesięczny 

okres  (nie mniej niż 200 
zł) 

0,5 % sumy poręczenia 
za każdy 3 miesięczny 

okres (nie mniej niż 250 
zł) 

Opłata za podwyższenie kwoty 
poręczenia 

1 % od kwoty 
podwyższenia 

 (nie mniej niż 100 zł) 

2 % od kwoty 
podwyższenia 

 (nie mniej niż 200 zł) 

 
Prowizje płatne są jednorazowo z góry za cały okres poręczenia. 
Przy poręczeniach NWU, rękojmi  i zaliczki powyżej 200 tys. zł oraz wydłużeniu okresu 
poręczenia możliwość negocjacji kwoty prowizji. 
Kwota prowizji może zostać określona indywidualnie biorąc pod uwagę m.in. rodzaj i warunki 
udzielanego poręczenia oraz czas jego obowiązywania. 

 
1 Klienci zaliczeni do I lub II klasy ryzyka poręczeniowego. 
2 Klienci zaliczeni do III lub IV klasy ryzyka poręczeniowego.  
3 Klienci współpracujący z Funduszem Poręczeniowym przez okres krótszy niż 12 miesięcy (dotyczy umów zawartych po 

15.04.2020 r.). 


