
 

  

TABELA OPŁAT I PROWIZJI 

TOWARZYSTWA INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SA 

DO POŻYCZEK Z CZĘŚCIOWĄ GWARANCJĄ EFI 

   
A. OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM I OBSŁUGĄ POŻYCZKI 
 

RODZAJ CZYNNOŚCI WYSOKOŚĆ OPŁATY TRYB NALICZANIA OPŁATY 

Prowizja za udzielenie pożyczki 2,5 %  od kwoty pożyczki  

Prowizja za wcześniejszą spłatę całości 
lub części pożyczki  

2,5 %  od spłacanej kwoty pożyczki  

Prowizja za wydłużenie terminu spłaty  2,0 %  od kapitału pożyczki pozostałego do spłaty 

Wartość podwyższenia marży za 
wydłużenie terminu spłaty  

[…] p.p. --- 

Opłata za wydanie opinii o obsłudze 
pożyczki   

100 zł od każdej opinii 

Opłata za wezwanie do ustanowienia 
zabezpieczenia  

100 zł od każdego wezwania 

Opata za wezwanie do dostarczenia 
dokumentów finansowych, które nie 
zostały dostarczone w terminie 
ustalonym w umowie pożyczki  

100 zł od każdego wezwania 

Opłata ze wezwanie do spełnienia 
innego niż wyżej wymienione obowiązku 
określonego w umowie pożyczki  

100 zł  od każdego wezwania 

 
B. INNE OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z WINDYKACJĄ POŻYCZKI 
   
I. Opłaty i prowizje związane z windykacją przed wypowiedzeniem umowy pożyczki 

RODZAJ CZYNNOŚCI WYSOKOŚĆ OPŁATY 
TRYB POBIERANIA I NALICZANIA 

OPŁATY 

Opłata za sporządzenie kopii 
dokumentów na wniosek Klienta 

100 zł od każdego dokumentu 

Opłata za ponowną wysyłkę 
nieodebranej korespondencji 

30 zł od każdej ponownej wysyłki 

Koszty windykacji zlecone podmiotom 
trzecim 

zgodnie z rzeczywistym 
kosztem 

refaktura za czynności wykonane przez 
podmiot zewnętrzny 

Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty 
lub inny monit 

300 zł  od każdego wezwania lub monitu 

   

II. Opłaty i prowizje związane z windykacją po wypowiedzeniu umowy pożyczki 

RODZAJ CZYNNOŚCI WYSOKOŚĆ OPŁATY 
TRYB POBIERANIA I NALICZANIA 

OPŁATY 

Opłata za sporządzenie kopii 
dokumentów na wniosek Klienta 

100 zł od każdego dokumentu 

Opłata za ponowną wysyłkę 
nieodebranej korespondencji 

100 zł od każdej ponownej wysyłki 

Koszty sądowe i komornicze  
według orzeczeń sądowych  

i komorniczych 
 --- 

Opłata za dokonanie wyceny wartości 
zabezpieczenia pożyczki w wyniku 
odbioru przedmiotu przewłaszczenia 

zgodnie z rzeczywistym 
kosztem powiększonym o 

opłatę manipulacyjną 100 zł 
do wyceny powołany zostaje biegły 



 

  

Opłata za odbiór przedmiotu 
zabezpieczenia, transport, 
przechowywanie i odsprzedaż 

zgodnie z rzeczywistym 
kosztem powiększonym o 

opłatę manipulacyjną 100 zł 

refaktura za czynności wykonane przez 
podmiot zewnętrzny 

Koszty windykacji zlecone podmiotom 
trzecim 

zgodnie z rzeczywistym 
kosztem powiększonym o 

opłatę manipulacyjną 300 zł 
doliczaną do każdej faktury 

podmiotu trzeciego 

refaktura za czynności wykonane przez 
podmiot zewnętrzny 

Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty 
lub inny monit 

300 zł  od każdego dokumentu 

   
C. OPŁATY PODLEGAJĄCE ZWROTOWI PRZEZ KLIENTA NA RZECZ TISE SA 

RODZAJ CZYNNOŚCI WYSOKOŚĆ OPŁATY 
TRYB POBIERANIA I NALICZANIA 

OPŁATY 

Opłaty notarialne związane z 
ustanowieniem lub zwolnieniem 
zabezpieczenia pożyczki 

zgodnie z rzeczywistym 
kosztem 

refaktura za czynności wykonane przez 
podmiot zewnętrzny 

 


