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za przyznanie Twojego limitu za podwyższenie Twojego limitu za odnowienie Twojego limitu 

0% 0% 0%

Prowizja za finansowanie: 2

za 1 dzień Okresu Finansowania
(do terminu płatności faktury)

0,1% 0,041%

0%

za 1 dzień Okresu Finansowania
i Dodatkowego Okresu Finansowania

(do terminu i po terminie płatności faktury)

0,18%

Prowizja za dodatkowe
finansowanie: 3

Odsetki: 5

jeżeli faktura zostanie w całości
spłacona do 5 dnia po terminie

jej płatności

za 1 dzień Dodatkowego Okresu 
Finansowania (po terminie płatności 
faktury) – jeżeli faktura nie zostanie
w całości spłacona najpóźniej 5 dnia 
Dodatkowego Okresu Finansowania 4

Tabela Opłat i Prowizji Produktu FAKTORING ONLINE 1

Obowiązuje od 19 kwietnia 2023 r.

Opłaty dodatkowe:
Opłata za monit: 6  150 zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wynagrodzenie SMEO za usługi świadczone w ramach Umowy Faktoringowej powiększone 
będzie o podatek od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Niniejsza Tabela Opłat i Prowizji Produktu FAKTORING ONLINE dotyczy Wierzytelności 
finansowanych w PLN i walutach obcych. 

Tabela Opłat i Prowizji Produktu FAKTORING ONLINE stosuje się wyłącznie do Faktorantów,
z którymi SMEO uzgodniło jej stosowanie. SMEO może zmienić wysokość opłat, prowizji
i oprocentowania wskazanych w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji zgodniez Umową 
Faktoringową i Regulaminem.

Prowizja za finansowanie obliczana jest przez przemnożenie stawki dziennej i liczby dni
w Okresie Finansowania. 

Prowizja za dodatkowe finansowanie zostanie naliczona i pobrana za każde rozpoczęte
5 dni Dodatkowego Okresu Finansowania. Na przykład, jeżeli Dodatkowy Okres 
Finansowania wynosi 6 dni, to prowizja ta zostanie naliczona za dwa pięciodniowe okresy. 
SMEO nie naliczy w ogóle tej prowizji, jeżeli Wierzytelność zostanie w całości spłacona 
najpóźniej do 5 dnia Dodatkowego Okresu Finansowania. Jeżeli Wierzytelność zostanie 
spłacona 6 dnia lub później to powyższa prowizja zostanie naliczona również za
pierwsze 5 dni.

Stawka Prowizji za Przedłużenie Finansowania na Dodatkowy Okres Finansowania
wynosi 0,18% dziennie.

Oprocentowanie w Okresie Finansowania i w Dodatkowym Okresie Finansowania jest 
równe wysokości odsetek maksymalnych, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. SMEO
w ramach warunków specjalnych będzie naliczać i pobierać, do odwołania, odsetki
w wysokości 15% w skali roku (czyli około 0,041% dziennie). Podana wysokość odsetek
jest jedynie wartością przybliżoną na moment wprowadzenia niniejszej Tabeli Opłat
i Prowizji. Na przykład odsetki dla 21 dniowego Okresu Finansowania lub Dodatkowego 
Okresu Finansowania zaliczki z faktury w wysokości 1 000 zł netto wynoszą 8,63 zł netto.
O odwołaniu warunków specjalnych SMEO poinformuje na swojej stronie internetowej
lub w SMEO24 lub w wiadomości e-mail.

Opłata za każdy monit elektroniczny, telefoniczny, sms lub pisemny. SMEO może przesyłać 
płatne monity nie częściej niż co 7 dni.

Załącznik do Umowy Faktoringowej


