
  Załacznik nr 3 do umowy konsorcjum 

 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA PORĘCZENIA 

TRANSKCJI LEASINGOWYCH 

 

 

Dotyczy: transakcji zabezpieczonych poręczeniem o długości obowiązywania do 24 miesięcy 

Przedział procentowy 
poręczenia 

Opłata jednorazowa za 
poręczenie płatna za cały 

okres₁ 

Opłata za poręczenie 
płatna w cyklu rocznym₂ 

Opłata za poręczenie 
płatna w cyklu  
miesięcznym₃ 

Od 1 do 20% 0,8% 0,45% 0,09% 

Od 20 do 40 % 1,0% 0,55% 0,10% 

Od 40 do 60 % 1,2% 0,65% 0,12% 

Powyżej 60 % 1,4% 0,75% 0,13% 

₁ Opłata prowizyjna jednorazowa płatna za cały okres obowiązywania poręczenia 

₂ Opłata prowizyjna płatna w okresach rocznych. Nie dotyczy transakcji zawieranych na okres 12 miesięcy. 

₃Opłata prowizyjna płatna w okresach miesięcznych. 

 

 

Dotyczy: transakcji zabezpieczonych poręczeniem o długości obowiązywania od 24 do 36 miesięcy 

Przedział procentowy 
poręczenia 

Opłata jednorazowa za 
poręczenie płatna za cały 

okres₁ 

Opłata za poręczenie 
płatna w cyklu rocznym₂ 

Opłata za poręczenie 
płatna w cyklu  
miesięcznym₃ 

Od 1 do 20% 1,0% 0,55% 0,10% 

Od 20 do 40 % 1,2% 0,65% 0,12% 

Od 40 do 60 % 1,4% 0,75% 0,13% 

Powyżej 60 % 1,6% 0,85% 0,14% 

₁ Opłata prowizyjna jednorazowa płatna za cały okres obowiązywania poręczenia 

₂ Opłata prowizyjna płatna w okresach rocznych, za każdy rozpoczęty rok z góry. 

₃Opłata prowizyjna płatna w okresach miesięcznych. 

 

 

 

 

 



  Załacznik nr 3 do umowy konsorcjum 

 

Dotyczy: transakcji zabezpieczonych poręczeniem o długości obowiązywania od 36 do 48 miesięcy 

Przedział procentowy 
poręczenia 

Opłata jednorazowa za 
poręczenie płatna za cały 

okres₁ 

Opłata za poręczenie 
płatna w cyklu rocznym₂ 

Opłata za poręczenie 
płatna w cyklu  
miesięcznym₃ 

Od 1 do 20% 1,2% 0,70% 0,11% 

Od 20 do 40 % 1,4% 0,80% 0,14% 

Od 40 do 60 % 1,6% 0,90% 0,15% 

Powyżej 60 % 1,8% 1,00% 0,16% 

₁ Opłata prowizyjna jednorazowa płatna za cały okres obowiązywania poręczenia 

₂ Opłata prowizyjna płatna w okresach rocznych za każdy rozpoczęty rok z góry. 

₃Opłata prowizyjna płatna w okresach miesięcznych. 

 

 

Dotyczy: transakcji zabezpieczonych poręczeniem o długości obowiązywania powyżej 48 miesięcy 

Przedział procentowy 
poręczenia 

Opłata jednorazowa za 
poręczenie płatna za cały 

okres₁ 

Opłata za poręczenie 
płatna w cyklu rocznym₂ 

Opłata za poręczenie 
płatna w cyklu  
miesięcznym₃ 

Od 1 do 20% 1,6% 0,95% 0,12% 

Od 20 do 40 % 1,8% 1,10% 0,14% 

Od 40 do 60 % 2,0% 1,20% 0,16% 

Powyżej 60 % 2,2% 1,40% 0,18% 

₁ Opłata prowizyjna jednorazowa płatna za cały okres obowiązywania poręczenia 

₂ Opłata prowizyjna płatna w okresach rocznych, za każdy rozpoczęty rok z góry. 

₃Opłata prowizyjna płatna w okresach miesięcznych. 

 


