KS

Tabela Opłat i Prowizji Kredytów gospodarczych i Gwarancji bankowych
dla Dealerów samochodowych Santander Consumer Bank S.A.

I. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA

OPŁATA / PROWIZJA
Od 0 do 2% od kwoty przyznanego
kredytu w skali roku

1

Uruchomienie kredytu – prowizja przygotowawcza

2

Uruchomienie kredytu odnawialnego Akonto – prowizja przygotowawcza

Od 0,01% do 1% od kwoty
przyznanego kredytu w skali roku

3

Prowizja rekompensacyjna od niewykorzystanej przyznanej kwoty kredytu

Od 0 do 0,5% w skali roku

4

Udzielenie gwarancji bankowej

0,5% od kwoty gwarancji
0,5% od aktualnej kwoty gwarancji
za każdy trzymiesięczny okres
korzystania z gwarancji, płatne z góry

5

Korzystanie z gwarancji bankowej

6

Zmiana harmonogramu spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy
(w tym także zmiana harmonogramu pojedynczej transzy kredytu)

100 PLN

7

Zmiany Umowy kredytowej wymagające aneksu

100 PLN

8

Opłata za obsługę dyspozycji uruchomienia transzy kredytu niezarejestrowanej przy użyciu aplikacji
systemowej (zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną dla Kredytobiorców kredytów
gospodarczych Santander Consumer Banku S.A)

20 PLN (1)

9

Spłata kredytu przed terminem wynikającym z aktualnie obowiązującego harmonogramu
– kredyty nieodnawialne

10

Pisemne wyjaśnienie dotyczące oceny zdolności kredytowej na wniosek klienta

11

Ubezpieczenie przedmiotu zabezpieczenia przez Bank w przypadku, gdy Kredytobiorca nie dokonał
ubezpieczenia w wymaganym terminie

90 PLN + zwrot kosztów związanych
z ubezpieczeniem

12

Brak pisemnego zawiadomienia Banku w wymaganym terminie o zawarciu lub wznowieniu ubezpieczenia
wraz z dokonaną cesją na rzecz Banku

10 PLN za każdy rozpoczęty miesiąc

13

Wezwanie do spłaty / monit

14

Odebranie przedmiotu zabezpieczenia poza miejscem i terminem wskazanym przez Bank
przez pracownika Banku

90 PLN + zwrot kosztów związanych
z windykacją

15

Odebranie przedmiotu zabezpieczenia poza miejscem i terminem wskazanym przez Bank
przez firmę zewnętrzną

160 PLN + zwrot kosztów związanych
z windykacją

16

Oszacowanie przejętego przedmiotu zabezpieczenia

50 PLN + zwrot kosztów związanych
z oszacowaniem

2% od kwoty wcześniejszej spłaty
0,5% od kwoty kredytu,
min. 1000 PLN

25 PLN

II. INNE USŁUGI
1

Wydanie opinii bankowej / zaświadczenia

2

Wydanie zgody Banku / upoważnienia / potwierdzenia przelewu / duplikatu dokumentu

25 PLN
25 PLN
25 PLN, lecz nie mniej niż
poniesione koszty

3

Usługi nietypowe, nieobjęte niniejszą Tabelą

4

Wydanie aktualnego odpisu KRS Banku

30 PLN

5

Wydanie pełnego odpisu KRS Banku

60 PLN

6

Udzielenie pisemnej informacji Kredytobiorcy, związanej z jego nieuzasadnionym roszczeniem

25 PLN

(1)

Opłata pobierana w przypadku transz uruchamianych w celu sfinansowania/zrefinansowania zakupu Stoku Samochodów. Opłata dotyczy kredytobiorców,
którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

