TABELA OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE DLA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Produkt Finansowy Mikropożyczka Inwestycyjno-Obrotowa (MIO) | Produkt Finansowy Pożyczka
Inwestycyjna (PI) | Produkt Finansowy Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa (PIO)
obowiązuje od 11 października 2017 r.

Rodzaj opłaty *

Wysokość opłaty

Opłata za upomnienie telefoniczne (1 płatny telefon w miesiącu)

10 zł

Opłata za wystawienie i wysłanie wezwania do zapłaty

20 zł / szt.

Opłata za wystawienie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty

50 zł / szt.

Opłata wizyta interwencyjna pracownika Funduszu u Pożyczkobiorcy

100 zł

Wystawienie i wysłanie wypowiedzenia umowy
Wystawienie i wysłanie wezwania do wykupienia weksla dla wszystkich osób
zobowiązanych wekslowo
Opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne

100 zł / szt.
100 zł / szt.
Zgodnie z rzeczywistym kosztem

* W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Fundusz ma prawo podjąć wskazane poniżej czynności wobec Pożyczkobiorcy w celu
poinformowania o powstaniu zadłużenia przeterminowanego oraz odzyskania należności, w tym m.in: przeprowadzanie rozmów telefonicznych,
wysyłanie przesyłek listowych (wezwanie do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty) oraz przeprowadzanie wizyt interwencyjnych u
Pożyczkobiorcy. W wyniku tych czynności zostanie podjęta próba ustalenia z Pożyczkobiorcą terminu i zakresu spłaty zadłużenia. Niedotrzymanie
przez Pożyczkobiorcę terminu, bądź zakresu skutkuje zastosowaniem kolejnych czynności windykacyjnych. Fundusz będzie wykonywać kolejne
czynności w odstępach czasowych umożliwiających spłatę zadłużenia pomiędzy kolejnymi działaniami. Spłata zadłużenia powoduje zaprzestanie
dalszych czynności windykacyjnych. Jeśli powstanie nowa zaległość w spłacie tj. po uregulowaniu zaległości wobec której zostały podjęte działania
monitorujące, Fundusz podejmie wskazane, jak wyżej, czynności windykacyjne (upominawcze i monitorujące) i ma prawo, ponownie obciążyć
Pożyczkobiorcę opłatą za ich przeprowadzenie. Fundusz stosuje opisane wyżej czynności monitorujące, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe
lub pozostaje bezskuteczne, wówczas zgodnie z właściwym dla danego Produktu Finansowego Regulaminem Udzielania Pożyczek Fundusz stosuje
działania związane z czynnościami sądowo – egzekucyjnymi, poprzedzone wypowiedzeniem Umowy Inwestycyjnej i wezwaniem do wykupienia
weksla. Z opisanymi powyżej czynnościami windykacyjnymi wiążą się opłaty, których wysokość określa powyższa Tabela Opłat.

