
KH
Stosowane stawki oprocentowania kredytów / 
pożyczek hipotecznych

TABELA OPROCENTOWANIA SANTANDER CONSUMER BANK S.A. DLA KREDYTÓW/POŻYCZEK 
HIPOTECZNYCH – OBOWIĄZUJE DLA UMÓW, DLA KTÓRYCH DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA ZOSTAŁA  

OD 3 MARCA 2009 R.

L.p. Rodzaj produktu
Stosowane stawki oprocentowania (Marża Banku + Stopa Bazowa)

PLN CHF EUR

1 Kredyty hipoteczne od 1,7% do 4,7% (+ Wibor 6M*) od 2,8% do 5,8% (+ Libor 6M**) od 2,8% do 5,8% (+ Libor 6M**)

2 Kredyty konsolidacyjne od 3,2% do 6,0% (+ Wibor 6M*) od 4,7% do 7,5% (+ Libor 6M**) brak oferty

3 Pożyczki hipoteczne od 4,0% do 8,5% (+ Wibor 6M*) od 5,3% do 7,9% (+ Libor 6M**) brak oferty

4 Kredyty pomostowe „Duet” od 2,0% do 4,8% (+ Wibor 6M*) brak oferty brak oferty

5 Kredyty pomostowe „Duet BIS” od 2,3% do 5,1% (+ Wibor 6M*) brak oferty brak oferty

* WIBOR 6M – wysokość stawki WIBOR 6M ustalanej dwa dni przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters.  
W przypadku braku notowań stawki WIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone 
notowanie stawki WIBOR 6M. Stawkę WIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.

** LIBOR 6M – wysokość stawki LIBOR 6M (odpowiednio dla CHF lub EUR) ustalanej dwa dni przed dniem, przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 czasu 
londyńskiego i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters. W przypadku braku notowań stawki LIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania 
z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki LIBOR 6M. Stawkę LIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.

TABELA OPROCENTOWANIA SANTANDER CONSUMER BANK S.A. DLA KREDYTÓW/POŻYCZEK 
HIPOTECZNYCH – OBOWIĄZUJE DLA UMÓW, DLA KTÓRYCH DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA ZOSTAŁA  

W OKRESIE OD 23 PAŹDZIERNIKA 2008 R. DO 2 MARCA 2009 R.

L.p. Rodzaj produktu
Stosowane stawki oprocentowania (Marża Banku + Stopa Bazowa)

PLN CHF EUR

1 Kredyty hipoteczne od 1,4% do 2,4% (+ Wibor 6M*) od 2,5% do 3,5% (+ Libor 6M**) od 2,5% do 3,7% (+ Libor 6M**)

2 Kredyty konsolidacyjne od 2,9% do 3,9% (+ Wibor 6M*) od 4,4% do 5,6% (+ Libor 6M**) brak oferty

3 Pożyczki hipoteczne od 3,3% do 5,9% (+ Wibor 6M*) od 5,0% do 5,9% (+ Libor 6M**) brak oferty

4 Kredyty pomostowe „Duet” od 1,65% do 2,7% (+ Wibor 6M*) brak oferty brak oferty

5 Kredyty pomostowe „Duet BIS” od 1,9% do 2,95% (+ Wibor 6M*) brak oferty brak oferty

* WIBOR 6M – wysokość stawki WIBOR 6M ustalanej dwa dni przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters.  
W przypadku braku notowań stawki WIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone 
notowanie stawki WIBOR 6M. Stawkę WIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.

** LIBOR 6M – wysokość stawki LIBOR 6M (odpowiednio dla CHF lub EUR) ustalanej dwa dni przed dniem, przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 czasu 
londyńskiego i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters. W przypadku braku notowań stawki LIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania 
z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki LIBOR 6M. Stawkę LIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.

TABELA OPROCENTOWANIA SANTANDER CONSUMER BANK S.A. DLA KREDYTÓW/POŻYCZEK 
HIPOTECZNYCH – OBOWIĄZUJE DLA UMÓW, DLA KTÓRYCH DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA ZOSTAŁA 

W OKRESIE OD 19 LUTEGO 2008 DO 22 PAŹDZIERNIKA 2008 R.

L.p. Rodzaj produktu
Stosowane stawki oprocentowania (Marża Banku + Stopa Bazowa)

PLN CHF EUR

1 Kredyty hipoteczne od 0,5% do 1,5% (+ Wibor 6M*) od 1,5% do 2,5% (+ Libor 6M**) od 1,5% do 2,7% (+ Libor 6M**)

2 Kredyty konsolidacyjne od 2,0% do 3,0% (+ Wibor 6M*) od 3,4% do 4,6% (+ Libor 6M**) brak oferty

3 Pożyczki hipoteczne od 2,4% do 5,0% (+ Wibor 6M*) od 4,0% do 4,9% (+ Libor 6M**) brak oferty

4 Kredyty pomostowe „Duet” od 0,75% do 1,8% (+ Wibor 6M*) brak oferty brak oferty

5 Kredyty pomostowe „Duet BIS” od 1,0% do 2,05% (+ Wibor 6M*) brak oferty brak oferty

* WIBOR 6M – wysokość stawki WIBOR 6M ustalanej dwa dni przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters.  
W przypadku braku notowań stawki WIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone 
notowanie stawki WIBOR 6M. Stawkę WIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.

** LIBOR 6M – wysokość stawki LIBOR 6M (odpowiednio dla CHF lub EUR) ustalanej dwa dni przed dniem, przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 czasu 
londyńskiego i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters. W przypadku braku notowań stawki LIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania 
z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki LIBOR 6M. Stawkę LIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.

TABELA OPROCENTOWANIA SANTANDER CONSUMER BANK S.A. DLA KREDYTÓW/POŻYCZEK 
HIPOTECZNYCH – OBOWIĄZUJE DLA UMÓW, DLA KTÓRYCH DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA ZOSTAŁA 

W OKRESIE OD 7 MAJA 2007 DO 18 LUTEGO 2008 R.

L.p. Rodzaj produktu
Stosowane stawki oprocentowania (Marża Banku + Stopa Bazowa)

PLN CHF EUR

1 Kredyty hipoteczne od 0,5% do 1,5% (+ Wibor 6M*) od 0,9% do 1,9% (+ Libor 6M**) od 0,9% do 2,1% (+ Libor 6M**)

2 Kredyty konsolidacyjne od 2,0% do 3,0% (+ Wibor 6M*) od 2,8% do 4,0% (+ Libor 6M**) brak oferty

3 Pożyczki hipoteczne od 2,4% do 5,0% (+ Wibor 6M*) od 3,4% do 4,3% (+ Libor 6M**) brak oferty

4 Kredyty pomostowe „Duet” od 0,75% do 1,8% (+ Wibor 6M*) brak oferty brak oferty

5 Kredyty pomostowe „Duet BIS” od 1,0% do 2,05% (+ Wibor 6M*) brak oferty brak oferty

* WIBOR 6M – wysokość stawki WIBOR 6M ustalanej dwa dni przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters.  
W przypadku braku notowań stawki WIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone 
notowanie stawki WIBOR 6M. Stawkę WIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.

** LIBOR 6M – wysokość stawki LIBOR 6M (odpowiednio dla CHF lub EUR) ustalanej dwa dni przed dniem, przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 czasu 
londyńskiego i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters. W przypadku braku notowań stawki LIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania 
z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki LIBOR 6M. Stawkę LIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.



KH
Stosowane stawki oprocentowania kredytów / 
pożyczek hipotecznych

TABELA OPROCENTOWANIA SANTANDER CONSUMER BANK S.A. DLA KREDYTÓW/POŻYCZEK 
HIPOTECZNYCH – OBOWIĄZUJE DLA UMÓW, DLA KTÓRYCH DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA ZOSTAŁA 

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2007 DO 6 MAJA 2007 R.

L.p. Rodzaj produktu
Stosowane stawki oprocentowania (Marża Banku + Stopa Bazowa)

PLN CHF EUR

1 Kredyty hipoteczne od 0,5% do 1,5% (+ Wibor 6M*) od 0,9% do 2,3% (+ Libor 6M**) od 0,9% do 2,1% (+ Libor 6M**)

2 Kredyty konsolidacyjne od 2,0% do 3,0% (+ Wibor 6M*) od 2,8% do 4,0% (+ Libor 6M**) brak oferty

3 Pożyczki hipoteczne od 2,4% do 5,0% (+ Wibor 6M*) od 3,4% do 4,3% (+ Libor 6M**) brak oferty

4 Kredyty pomostowe „Duet” od 0,75% do 1,8% (+ Wibor 6M*) brak oferty brak oferty

5 Kredyty pomostowe „Duet BIS” od 1,0% do 2,05% (+ Wibor 6M*) brak oferty brak oferty

* WIBOR 6M – wysokość stawki WIBOR 6M ustalanej dwa dni przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters.  
W przypadku braku notowań stawki WIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone 
notowanie stawki WIBOR 6M. Stawkę WIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.

** LIBOR 6M – wysokość stawki LIBOR 6M (odpowiednio dla CHF lub EUR) ustalanej dwa dni przed dniem, przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 czasu 
londyńskiego i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters. W przypadku braku notowań stawki LIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje 
się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki LIBOR 6M. Stawkę LIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi 
do dwóch miejsc po przecinku.

TABELA OPROCENTOWANIA SANTANDER CONSUMER BANK S.A. DLA KREDYTÓW/POŻYCZEK 
HIPOTECZNYCH – OBOWIĄZUJE DLA UMÓW, DLA KTÓRYCH DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA ZOSTAŁA 

W OKRESIE OD 21 MARCA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 R.

L.p. Rodzaj produktu
Stosowane stawki oprocentowania (Marża Banku + Stopa Bazowa)

PLN CHF EUR

1 Kredyty hipoteczne od 0,6% do 1,4% (+ Wibor 6M*) od 1,0% do 1,8% (+ Libor 6M**) od 1,2% do 2,0% (+ Libor 6M**)

2 Kredyty konsolidacyjne od 2,2% do 2,8% (+ Wibor 6M*) od 3,0% do 3,6% (+ Libor 6M**) brak oferty

3 Pożyczki hipoteczne od 2,6% do 4,8% (+ Wibor 6M*) od 3,6% do 4,0% (+ Libor 6M**) brak oferty

4 Kredyty pomostowe „Duet” od 0,85% do 1,65% (+ Wibor 6M*) brak oferty brak oferty

5 Kredyty pomostowe „Duet BIS” od 1,1% do 1,9% (+ Wibor 6M*) brak oferty brak oferty

* WIBOR 6M – wysokość stawki WIBOR 6M ustalanej dwa dni przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters.  
W przypadku braku notowań stawki WIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone 
notowanie stawki WIBOR 6M. Stawkę WIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.

** LIBOR 6M – wysokość stawki LIBOR 6M (odpowiednio dla CHF lub EUR) ustalanej dwa dni przed dniem, przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 czasu 
londyńskiego i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters. W przypadku braku notowań stawki LIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje 
się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki LIBOR 6M. Stawkę LIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi 
do dwóch miejsc po przecinku.

TABELA OPROCENTOWANIA SANTANDER CONSUMER BANK S.A. DLA KREDYTÓW/POŻYCZEK 
HIPOTECZNYCH – OBOWIĄZUJE DLA UMÓW, DLA KTÓRYCH DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA ZOSTAŁA 

W OKRESIE OD 20 LUTEGO 2006 DO 20 MARCA 2006 R.

L.p. Rodzaj produktu
Stosowane stawki oprocentowania (Marża Banku + Stopa Bazowa)

PLN CHF EUR

1 Kredyty hipoteczne od 0,6% do 1,4% (+ Wibor 6M*) od 1,0% do 1,8% (+ Libor 6M**) od 1,2% do 2,0% (+ Libor 6M**)

2 Kredyty konsolidacyjne od 2,2% do 2,8% (+ Wibor 6M*) od 3,0% do 3,6% (+ Libor 6M**) brak oferty

3 Pożyczki hipoteczne od 2,6% do 3,0% (+ Wibor 6M*) od 3,6% do 4,0% (+ Libor 6M**) brak oferty

* WIBOR 6M – wysokość stawki WIBOR 6M ustalanej dwa dni przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters.  
W przypadku braku notowań stawki WIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone 
notowanie stawki WIBOR 6M. Stawkę WIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.

** LIBOR 6M – wysokość stawki LIBOR 6M (odpowiednio dla CHF lub EUR) ustalanej dwa dni przed dniem, przed dniem w którym stawka ma obowiązywać, o godz. 11 czasu 
londyńskiego i ogłaszanej na stronach informacyjnych Reuters. W przypadku braku notowań stawki LIBOR 6M dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje 
się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki LIBOR 6M. Stawkę LIBOR 6M zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi 
do dwóch miejsc po przecinku.

Stawki oprocentowania kredytów/pożyczek hipotecznych ustalane są wg zasad określonych w umowie i uzależnione są, w szczególności, od: wysokości 
kwoty kredytu/pożyczki, wysokości wkładu własnego, okresu kredytowania, procedury udzielenia kredytu/ pożyczki i obowiązujących promocji. 
Szczegółowe informacje dotyczące wysokości stawek oprocentowania dla poszczególnych umów hipotecznych, a także stosowanych dla nich stawek 
prowizji i wysokości opłat dostępne są dla klientów Banku w Centrum Klienta, nr 801 305 305, z telefonu komórkowego 22 338 77 00 lub e-mail:  
biuro@santanderconsumer.pl.



KH
Stosowane stawki oprocentowania kredytów / 
pożyczek hipotecznych

TABELA OPŁAT I PROWIZJI SANTANDER CONSUMER BANK S.A. DLA KREDYTÓW/POŻYCZEK
HIPOTECZNYCH – OBOWIĄZUJE DLA UMÓW, DLA KTÓRYCH DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA ZOSTAŁA 

OD 3 MARCA 2009 R.
L.p. Rodzaj czynności Wysokość opłaty/prowizji

1 Prowizja Banku za uruchomienie kredytu/pożyczki do 4,5% kwoty przyznanego kredytu/pożyczki

2 Wydanie promesy kredytowej do 300 PLN

3 Całkowita przedterminowa spłata kredytu/pożyczki (nie objętych Ustawą  
o kredycie konsumenckim)** 100 PLN

4
Opłata kompensacyjna za niedotrzymanie przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę 
warunków promocyjnego kredytowania na zasadach określonych w umowie  
o kredyt/pożyczkę **

2,5% kwoty podlegającej rozliczeniu*

5 Sporządzenie aneksu do umowy 100 PLN

6 Wystawienie opinii bankowej 50 PLN

7 Wystawienie zaświadczenia/zgody/upoważnienia/duplikatu dokumentu 25 PLN

8 Wystawienie nowego oświadczenia Banku o udzielonym kredycie na wniosek 
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 25 PLN

9
Wysłanie do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy/Poręczyciela harmonogramu/
zawiadomienia o wysokości rat w związku ze zmianą stopy bazowej WIBOR/
LIBOR lub marży Banku

opłata jak za pocztową przesyłkę poleconą

10 Wysłanie historii rachunku na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 25 PLN

11 Wysłanie harmonogramu spłat rat kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/
Pożyczkobiorcy 25 PLN

12 Sporządzenie umowy przystąpienia do długu 300 PLN

13 Zwolnienie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z długu 300 PLN

14 Zwolnienie Poręczyciela z długu (z wyłączeniem poręczenia czasowego) 150 PLN

15 Zmiana przedmiotu zabezpieczenia/kredytowania 300 PLN

16 Zmiana sposobu zabezpieczenia 300 PLN

17 Zgoda na bezobciążeniowe wydzielenie części nieruchomości 300 PLN

18 Brak pisemnego zawiadomienia Banku w wymaganym terminie o zawarciu lub 
wznowieniu ubezpieczenia wraz z dokonaną cesją praw na rzecz Banku 10 PLN za każdy rozpoczęty miesiąc

19
Opłata za monit do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy oraz do wiadomości 
Poręczyciela dotyczący nie spełnienia dodatkowego warunku korzystania  
z kredytu/pożyczki, określonego w umowie

25 PLN

20 Wysłanie wezwania do zapłaty do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy oraz do 
wiadomości Poręczyciela/ właścicieli przedmiotu zabezpieczenia 25 PLN

21 Wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 
oraz do wiadomości Poręczyciela/ właściciela przedmiotu zabezpieczenia 40 PLN

22 Koszty windykacji
według koszów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 15% 

kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu Umowy kredytu zleconej do 
windykacji firmie windykacyjnej

23 Opłata za weryfikację nieruchomości potwierdzającej sposób wydatkowania 
wypłaconej transzy kredytu/pożyczki 60 PLN

24

Opłata za zwiększone ryzyko Banku z tytułu brakującego wymaganego wkładu 
własnego, rozumianego jako różnica pomiędzy maksymalnym dopuszczalnym 
stosunkiem kwoty kredytu do wartości rynkowej nieruchomości będącej 
przedmiotem zabezpieczenia kredytu.

3,4 % kwoty brakującego wymaganego wkładu własnego, gdy wkład własny 
Kredytobiorcy na dzień zawarcia umowy kredytowej wynosi nie mniej niż 5%,
3,92% kwoty brakującego wymaganego wkładu własnego, gdy wkład własny 

Kredytobiorcy na dzień zawarcia umowy kredytowej wynosi mniej niż 5%

25 Opłata na pokrycie kosztów ryzyka ustanowienia hipoteki

0,4% za okres 6 miesięcy, od kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego zadłużenia 
w razie nieustanowienia hipoteki w okresie, za który została uiszczona opłata
0,75% za okres 12 miesięcy od kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego 

zadłużenia w razie nieustanowienia hipoteki w okresie, za który została uiszczona opłata

26 Opłata za zwiększone ryzyko Banku do czasu ustanowienia hipoteki

0,23% za okres 3 miesięcy, od kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego zadłużenia 
w razie nieustanowienia hipoteki w okresie, za który została uiszczona opłata

0,44% za okres 6 miesięcy, od kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego zadłużenia 
w razie nieustanowienia hipoteki w okresie, za który została uiszczona opłata

0,86% za okres 12 miesięcy, od kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego 
zadłużenia w razie nieustanowienia hipoteki w okresie, za który została uiszczona opłata

27 Koszt objęcia Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy ochroną ubezpieczeniową na życie

A. Ochrona ubezpieczeniowa na 1 rok:
1. Przystąpienie do ochrony ubezpieczeniowej: 0,65% kwoty kredytu/pożyczki 
lub kwoty aktualnego zadłużenia*** bez względu na liczbę ubezpieczonych

2. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na kolejny rok: 0,65% kwoty 
aktualnego zadłużenia*** bez względu na liczbę ubezpieczonych.

B. Ochrona ubezpieczeniowa na 5 lat:
1. Przystąpienie do ochrony ubezpieczeniowej 2,06% kwoty kredytu/pożyczki 
lub kwoty aktualnego zadłużenia*** za pierwszego/jedynego ubezpieczonego

1,38% kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego zadłużenia*** za 
drugiego/kolejnego ubezpieczonego

2. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na 1 rok: 0,65% kwoty aktualnego 
zadłużenia***bez względu na liczbę ubezpieczonych.

3. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na 5 lat: 2,06% kwoty kredytu/
pożyczki lub kwoty aktualnego zadłużenia*** za pierwszego/jedynego 
ubezpieczonego 1,38% kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego 

zadłużenia*** za drugiego/kolejnego ubezpieczonego

28 Koszt objęcia Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy ubezpieczeniem na wypadek utraty 
pracy lub czasowej niezdolności do pracy na okres 5 lat

1,5% kwoty kredytu/pożyczki za maksymalnie 4 osoby objęte ochroną 
ubezpieczeniową

* Przez kwotę podlegającą rozliczeniu rozumie się kwotę wpłaconą na poczet przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki pomniejszoną o: 
• wymagalne należności Banku, 
• kwotę najbliższej wymagalnej raty spłaty kredytu/pożyczki wg harmonogramu spłat obowiązującego w dniu wpływu ww. kwoty na rachunek kredytu/pożyczki.

**W przypadku, gdy zaistnieją przesłanki do pobrania opłaty wskazanej w pozycji 3 i 4 to pobierana będzie tylko opłata wskazana w pozycji 4.
*** Kwota kredytu/pożyczki stanowi podstawę do wyliczenia opłaty, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową na życie w momencie uruchomienia kredytu/pożyczki 

lub pierwszej transzy. Kwota aktualnego zadłużenia stanowi podstawę do wyliczenia opłaty w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową lub przedłużenia ochrony 
ubezpieczeniowej w trakcie spłaty kredytu/pożyczki.



KH
Stosowane stawki oprocentowania kredytów / 
pożyczek hipotecznych

TABELA OPŁAT I PROWIZJI SANTANDER CONSUMER BANK S.A. DLA KREDYTÓW/POŻYCZEK
HIPOTECZNYCH – OBOWIĄZUJE DLA UMÓW, DLA KTÓRYCH DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA ZOSTAŁA 

W OKRESIE OD 15 LIPCA 2008 R. DO 2 MARCA 2009 R.
L.p. Rodzaj czynności Wysokość opłaty/prowizji

1 Prowizja Banku za uruchomienie kredytu/pożyczki do 3% kwoty przyznanego kredytu/pożyczki

2 Wydanie promesy kredytowej do 300 PLN

3 Całkowita przedterminowa spłata kredytu/pożyczki (nie objętych Ustawą  
o kredycie konsumenckim)** 100 PLN

4
Opłata kompensacyjna za niedotrzymanie przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę 
warunków promocyjnego kredytowania na zasadach określonych w umowie  
o kredyt/pożyczkę **

2,5% kwoty podlegającej rozliczeniu*

5 Sporządzenie aneksu do umowy 100 PLN

6 Wystawienie opinii bankowej 50 PLN

7 Wystawienie zaświadczenia/zgody/upoważnienia/duplikatu dokumentu 25 PLN

8 Wystawienie nowego oświadczenia Banku o udzielonym kredycie na wniosek 
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 25 PLN

9
Wysłanie do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy/Poręczyciela harmonogramu/
zawiadomienia o wysokości rat w związku ze zmianą stopy bazowej WIBOR/
LIBOR lub marży Banku

opłata jak za pocztową przesyłkę poleconą

10 Wysłanie historii rachunku na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 25 PLN

11 Wysłanie harmonogramu spłat rat kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/
Pożyczkobiorcy 25 PLN

12 Sporządzenie umowy przystąpienia do długu 300 PLN

13 Zwolnienie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z długu 300 PLN

14 Zwolnienie Poręczyciela z długu (z wyłączeniem poręczenia czasowego) 150 PLN

15 Zmiana przedmiotu zabezpieczenia/kredytowania 300 PLN

16 Zmiana sposobu zabezpieczenia 300 PLN

17 Zgoda na bezobciążeniowe wydzielenie części nieruchomości 300 PLN

18 Brak pisemnego zawiadomienia Banku w wymaganym terminie o zawarciu lub 
wznowieniu ubezpieczenia wraz z dokonaną cesją praw na rzecz Banku 10 PLN za każdy rozpoczęty miesiąc

19
Opłata za monit do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy oraz do wiadomości 
Poręczyciela dotyczący nie spełnienia dodatkowego warunku korzystania  
z kredytu/pożyczki, określonego w umowie

25 PLN

20 Wysłanie wezwania do zapłaty do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy oraz do 
wiadomości Poręczyciela/ właścicieli przedmiotu zabezpieczenia 25 PLN

21 Wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 
oraz do wiadomości Poręczyciela/ właściciela przedmiotu zabezpieczenia 40 PLN

22 Koszty windykacji
według koszów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 15 % 

kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu Umowy kredytu zleconej do
windykacji firmie windykacyjnej

23

Opłata za zwiększone ryzyko Banku z tytułu brakującego wymaganego wkładu 
własnego, rozumianego jako różnica pomiędzy maksymalnym dopuszczalnym 
stosunkiem kwoty kredytu do wartości rynkowej nieruchomości będącej 
przedmiotem zabezpieczenia kredytu.

3,4 % kwoty brakującego wymaganego wkładu własnego, gdy wkład własny 
Kredytobiorcy na dzień zawarcia umowy kredytowej wynosi nie mniej niż 5%,
3,92% kwoty brakującego wymaganego wkładu własnego, gdy wkład własny 

Kredytobiorcy na dzień zawarcia umowy kredytowej wynosi mniej niż 5%

24 Opłata na pokrycie kosztów ryzyka ustanowienia hipoteki

0,4% za okres 6 miesięcy, od kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego zadłużenia 
w razie nieustanowienia hipoteki w okresie, za który została uiszczona opłata
0,75% za okres 12 miesięcy od kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego 

zadłużenia w razie nieustanowienia hipoteki w okresie, za który została uiszczona opłata

25 Opłata za zwiększone ryzyko Banku do czasu ustanowienia hipoteki

0,23% za okres 3 miesięcy, od kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego zadłużenia 
w razie nieustanowienia hipoteki w okresie, za który została uiszczona opłata

0,44% za okres 6 miesięcy, od kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego zadłużenia 
w razie nieustanowienia hipoteki w okresie, za który została uiszczona opłata

0,86% za okres 12 miesięcy, od kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego 
zadłużenia w razie nieustanowienia hipoteki w okresie, za który została uiszczona opłata

26 Koszt objęcia Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy ochroną ubezpieczeniową na życie

A. Ochrona ubezpieczeniowa na 1 rok:
1. Przystąpienie do ochrony ubezpieczeniowej: 0,65% kwoty kredytu/pożyczki 
lub kwoty aktualnego zadłużenia*** bez względu na liczbę ubezpieczonych

2. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na kolejny rok: 0,65% kwoty 
aktualnego zadłużenia*** bez względu na liczbę ubezpieczonych.

B. Ochrona ubezpieczeniowa na 5 lat:
1. Przystąpienie do ochrony ubezpieczeniowej 2,06% kwoty kredytu/pożyczki 
lub kwoty aktualnego zadłużenia*** za pierwszego/jedynego ubezpieczonego

1,38% kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego zadłużenia*** za 
drugiego/kolejnego ubezpieczonego

2. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na 1 rok: 0,65% kwoty aktualnego 
zadłużenia***bez względu na liczbę ubezpieczonych.

3. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na 5 lat: 2,06% kwoty kredytu/
pożyczki lub kwoty aktualnego zadłużenia*** za pierwszego/jedynego 
ubezpieczonego 1,38% kwoty kredytu/pożyczki lub kwoty aktualnego 

zadłużenia*** za drugiego/kolejnego ubezpieczonego

27 Koszt objęcia Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy ubezpieczeniem na wypadek utraty 
pracy lub czasowej niezdolności do pracy na okres 5 lat

1,5% kwoty kredytu/pożyczki za maksymalnie 4 osoby objęte ochroną 
ubezpieczeniową

* Przez kwotę podlegającą rozliczeniu rozumie się kwotę wpłaconą na poczet przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki pomniejszoną o: 
• wymagalne należności Banku, 
• kwotę najbliższej wymagalnej raty spłaty kredytu/pożyczki wg harmonogramu spłat obowiązującego w dniu wpływu ww. kwoty na rachunek kredytu/pożyczki.

**W przypadku, gdy zaistnieją przesłanki do pobrania opłaty wskazanej w pozycji 3 i 4 to pobierana będzie tylko opłata wskazana w pozycji 4.
*** Kwota kredytu/pożyczki stanowi podstawę do wyliczenia opłaty, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową na życie w momencie uruchomienia kredytu/pożyczki 

lub pierwszej transzy. Kwota aktualnego zadłużenia stanowi podstawę do wyliczenia opłaty w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową lub przedłużenia ochrony 
ubezpieczeniowej w trakcie spłaty kredytu/pożyczki.



KH
Stosowane stawki oprocentowania kredytów / 
pożyczek hipotecznych

TABELA OPŁAT I PROWIZJI SANTANDER CONSUMER BANK S.A. DLA KREDYTÓW/POŻYCZEK
HIPOTECZNYCH – OBOWIĄZUJE DLA UMÓW, DLA KTÓRYCH DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA ZOSTAŁA 

W OKRESIE OD 20 LUTEGO 2006 R. DO 14 LIPCA 2008 R.
L.p. Rodzaj czynności Wysokość opłaty/prowizji

1 Prowizja Banku za uruchomienie kredytu/pożyczki do 3% kwoty przyznanego kredytu/pożyczki

2 Wydanie promesy kredytowej do 300 PLN

3 Sporządzenie aneksu do umowy 100 PLN

4 Całkowita przedterminowa spłata kredytu/pożyczki (nie objętych Ustawą  
o kredycie konsumenckim)** 100 PLN

5 Sporządzenie umowy przejęcia długu 300 PLN

6 Sporządzenie umowy przystąpienia do długu 300 PLN

7 Zwolnienie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z długu 300 PLN

8 Zwolnienie Poręczyciela z długu (z wyłączeniem poręczenia czasowego) 150 PLN

9 Zmiana przedmiotu kredytowania 300 PLN

10 Wystawienie zgody Banku na wypłacenie odszkodowania
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy przez zakład ubezpieczeniowy 0 PLN

11 Przesłanie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy na jego wniosek historii rachunku 25 PLN

12 Wysłanie do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy na jego wniosek harmonogramu spłat 
rat kredytu/pożyczki 25 PLN

13 Wystawienie opinii bankowej 50 PLN

14 Wystawienie zaświadczenia / zgody/ upoważnienia/ duplikatu dokumentu 25 PLN

15
Opłata za monit do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców oraz do wiadomości 
Poręczycieli dotyczącego nie spełnienia dodatkowego warunku korzystania  
z kredytu/pożyczki określonego w umowie

25 PLN

16 Brak pisemnego zawiadomienia Banku w wymaganym terminie o zawarciu lub 
wznowieniu ubezpieczenia, wraz z dokonaną cesja praw na rzecz Banku 10 PLN za każdy rozpoczęty miesiąc

17 Wysłanie wezwania do zapłaty do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców oraz do 
wiadomości Poręczycieli 25 PLN

18 Wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty do Kredytobiorców/
Pożyczkobiorców oraz do wiadomości Poręczycieli 40 PLN

19 Wypowiedzenie umowy o kredyt/pożyczkę 50 PLN

20 Koszty windykacji wg rzeczywiscie poniesionych przez Bank kosztów

21
Opłata kompensacyjna za niedotrzymanie przez Kredytobiorce/Pożyczkobiorcę 
warunków promocyjnego kredytowania na zasadach określonych w umowie  
o kredyt/pożyczkę**

2,5% od kwoty podlegającej rozliczeniu*

* Przez kwotę podlegającą rozliczeniu rozumie się kwotę wpłaconą na poczet przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki pomniejszoną o: 
• wymagalne należności Banku, 
• kwotę najbliższej wymagalnej raty spłaty kredytu/pożyczki wg harmonogramu spłat obowiązującego w dniu wpływu ww. kwoty na rachunek kredytu/pożyczki.

**W przypadku, gdy zaistnieją przesłanki do pobrania opłaty wskazanej w pozycji 4 i 21 to pobierana będzie tylko opłata wskazana w pozycji 21.



KH
Stosowane stawki oprocentowania kredytów / 
pożyczek hipotecznych

TABELA OPŁAT I PROWIZJI SANTANDER CONSUMER BANK S.A. DLA KREDYTÓW/POŻYCZEK
HIPOTECZNYCH – OBOWIĄZUJE DLA UMÓW, DLA KTÓRYCH DECYZJA KREDYTOWA PODJĘTA ZOSTAŁA 

W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2005 R. DO 19 LUTEGO 2006 R.
L.p. Rodzaj czynności Wysokość opłaty/prowizji

1 Uruchomienie kredytu/pożyczki – prowizja przygotowawcza od 0,1 % do 3%, od kwoty przyznanego kredytu/pożyczki, 
ale nie mniej niż 500 PLN

2 Wydanie promesy kredytowej od 0 do 300 PLN

3 Sporządzenie aneksu do umowy 80 PLN

4 Całkowita przedterminowa spłata kredytu/pożyczki 80 PLN

5 Wydanie zaświadczenia dotyczącego całkowitej spłaty
kredytu/pożyczki 25 PLN

6 Sporządzenie umowy przejęcia długu 300 PLN

7 Zwolnienie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z długu 300 PLN

8 Zwolnienie Poręczyciela z długu (z wyłączeniem poręczenia czasowego) 150 PLN

9 Zmiana przedmiotu kredytowania 300 PLN

10 Wystawienie zgody Banku na wypłacenie odszkodowania Kredytobiorcy/
Pożyczkobiorcy przez zakład ubezpieczeniowy 0 PLN

11 Przesłanie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy na jego wniosek historii rachunku 25 PLN

12 Sporządzenie umowy przystąpienia do długu 300 PLN

13 Wysłanie do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy na jego wniosek odpisu 
harmonogramu spłat rat kredytu/pożyczki 25 PLN

14 ZSporządzenie kopii książeczki spłat 1 PLN za każdy blankiet

15 Wysłanie Monitu I do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców oraz do wiadomości 
Poręczycieli (wezwanie do zapłaty) 25 PLN

16 Wysłanie Monitu II do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców oraz do wiadomości 
Poręczycieli (ostateczne wezwanie do zapłaty) 40 PLN

17 Wypowiedzenie umowy 50 PLN

18 Brak pisemnego zawiadomienia Banku w wymaganym terminie o zawarciu lub 
wznowieniu ubezpieczenia, wraz z dokonaną cesja praw na rzecz Banku 10 PLN za każdy rozpoczęty miesiąc

19 Wystawienie opinii bankowej 50 PLN

20 Wystawienie zaświadczenia / zgody/ upoważnienia/ duplikatu dokumentu 25 PLN

21 Koszt korespondencji wysłanej na adres Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy na jego 
wniosek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 15 PLN

22
Opłata kompensacyjna za niedotrzymanie przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę 
warunków promocyjnego kredytowania na zasadach określonych w umowie  
o kredyt/pożyczkę

2,5 % od kwoty podlegającej rozliczeniu*

23 Pisemna informacja o stanie zadłużenia z tytułu kredytu/pożyczki na koniec roku 
kalendarzowego 20 PLN

24 Niedostarczenie do Banku do dnia 31 maja kopii zeznania rocznego za miniony 
rok 50 PLN

25
Opłata za monit do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców oraz do wiadomości 
Poręczycieli dotyczącego nie spełnienia dodatkowego warunku korzystania  
z kredytu/pożyczki określonego w umowie

25 PLN

* Przez kwotę podlegającą rozliczeniu rozumie się kwotę wpłaconą na poczet przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki pomniejszoną o: 
• wymagalne należności Banku, 
• kwotę najbliższej wymagalnej raty spłaty kredytu/pożyczki wg harmonogramu spłat obowiązującego w dniu wpływu ww. kwoty na rachunek kredytu/pożyczki.

Stawki oprocentowania kredytów/pożyczek hipotecznych ustalane są wg zasad określonych w umowie i uzależnione są, w szczególności, od: wysokości 
kwoty kredytu/pożyczki, wysokości wkładu własnego, okresu kredytowania, procedury udzielenia kredytu/ pożyczki i obowiązujących promocji. Szczegółowe 
informacje dotyczące wysokości stawek oprocentowania dla poszczególnych umów hipotecznych, a także stosowanych dla nich stawek prowizji i wysokości 
opłat dostępne są dla klientów Banku w Centrum Klienta, nr 801 305 305, z telefonu komórkowego 22 338 77 00 lub e-mail: biuro@santanderconsumer.pl.


