
Tabela opłat i Prowizji www.niewielkapozyczka.pl 

Typ opłaty Wartość Notatki 

Opłata na 
wniosek o 
udzielenie 
pożyczki 

0 zł Nie pobiera się opłat za udzielenie pożyczki 

Opłata 
rejestracyjna 

0.01 zł 
W celu potwierdzenia rejestracji oraz wskazania numeru rachunku bankowego, na który będzie 
wypłacona pożyczka 

Odsetki 
kapitałowe 

10 % w 
stosunku 
rocznym 

Odsetki kapitałowe naliczane są od Kwoty Pożyczki od dnia przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualny 
Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy do dnia poprzedzającego Termin Spłaty Pożyczki według 
zmiennej stopy oprocentowania w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego 
Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w 
art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 
(odsetki maksymalne). Podstawa naliczania : art. 359 § 21 KC 

Odsetki za 
opóźnienie 

14 % w 
stosunku 
rocznym 

Jeżeli całość lub część Kwoty do Spłaty nie zostanie zwrócona w Terminie Spłaty, Pożyczkodawca 
jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy 
referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za 
opóźnienie), obecnie 14% w skali roku. Podstawa naliczania : art. 481 §21 KC 

Opłata za 

wcześniejszą 
spłatę 
pożyczki 

0 zł Pożyczkodawca nie przewiduje opłaty za przedterminową spłatę 

Prowizja 
25,0% - 
28,6% 

Wartość prowizji naliczanej od udzielonej pożyczki, uzależniona jest od indywidualnych warunków 
ustalonych między Stronami takich jak: kwota pożyczki, okres kredytowania i termin spłaty. 

Opłata za 
wcześniejszą 
spłatę 
pożyczki 

25,0% - 
28,6% 

Wartość Opłaty ponoszonej tytułem refinansowania pożyczki, uzależniona jest od indywidualnych 
warunków ustalonych między Stronami takich jak: kwota pożyczki, okres kredytowania i termin 
spłaty. 

Wartości kwotowe kosztów pożyczki przedstawiane są na stronie internetowej www.niewielkapozyczka.pl, na podstawie 
indywidualnych ustawień, znajdujących się tam ‘suwaków’, ale także w przesyłanym Klientowi Formularzu Informacyjnym, a 
następnie w Umowie Pożyczki. 

* Opłaty i Prowizje stosowane przez Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem – TUSUMI Sp. z o.o. oraz Arena Finance Sp. z 
o.o. 

 

http://www.niewielkapozyczka.pl/

