
Tabela Opłat i Prowizji Dla Klientów Instytucjonalnych, 
Partnerów Handlowych Santander Consumer Bank S.A.

I. DZIAŁALNOŚĆ ROZLICZENIOWA

1 Otwarcie rachunku bieżącego podstawowego lub pomocniczego – opłata jednorazowa 10,00 zł

2
Prowadzenie rachunku bieżącego podstawowego lub pomocniczego – opłata miesięczna 
pobierana kwartalnie z góry od każdego rachunku

20,00 zł

3
Za realizację 1 szt. przelewu:
a) na rachunki prowadzone w Oddziałach Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

0,00 zł
3,00 zł

4
Telefonicznie udzielanie informacji o stanie rachunków bieżących podstawowych 
i pomocniczych prowadzonych w Banku, wskazanych przez Posiadacza rachunku –  
opłata ryczałtowa miesięczna, łącznie za wszystkie wskazane rachunki

10,00 zł

5
Sporządzenie kopii wyciągu z rachunku bankowego w formie wydruku komputerowego – 
opłata za stronę

5,00 zł

6
Sporządzenie kopii dokumentów – stanowiących załączniki do wyciągu bankowego –  
opłata za 1 dokument

5,00 zł

7 Sporządzenie kopii dokumentów bankowych innych niż wymienionych w punkcie 5 i 6 20,00 zł

8 Wysłanie do klienta wezwania do spłaty zadłużenia powstałego na rachunku bankowym 20,00 zł

II. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA

1
Uruchomienie kredytu odnawialnego (stawka prowizji od każdej uruchomionej kwoty 
kredytu)

0,0%–2,0%

2 Uruchomienie kredytu krótkoterminowego 0,5%–2,0%

3
Uruchomienie kredytu inwestycyjnego (stawka prowizji od każdej uruchomionej kwoty 
kredytu)

1,0%–2,0%

4 Uruchomienie kredytu obrotowego 1,0%–2,0%

5 Wydanie promesy kredytowej 50,00 zł

6 Zmiana warunków umowy innych niż zmiana terminu spłaty 0 zł–150 zł

7
Zmiana warunków umowy w zakresie terminu spłaty – od wartości kredytu pozostającego  
do spłaty

0,5%–3,0%

8
Spłata kredytu odnawialnego ze środków własnych (stawka liczona od kwoty kapitału 
spłaconego ze środków własny)

0,0%–5,0%

9 Sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów 50,00 zł

10 Przygotowanie lub złożenie przez Bank dokumentów dotyczących hipoteki i księgi wieczystej 50,00 zł

11
Wydanie zaświadczenia/oświadczenia zwalniającego zabezpieczenie umowy kredytowej lub 
umowy o współpracy

50,00 zł

12 Wezwanie do zapłaty, upomnienie, wypowiedzenie umowy kredytowej 25,00 zł

III. INNE USŁUGI

1 Wydanie opinii bankowej / zaświadczenia 25,00 zł

2 Usługi nietypowe, nie objęte niniejszą taryfą
25,00 zł lecz nie mniej  
niż poniesione koszty

3 Wydanie aktualnego odpisu KRS Banku 30,00 zł

4 Wydanie pełnego odpisu KRS Banku 60,00 zł

5
Udzielenie pisemnej informacji Kredytobiorcy, związanej z jego nieuzasadnionym 
roszczeniem

25,00 zł

6 Zmiana adresu doręczania korespondencji 25,00 zł


