Tabela opłat i prowizji Santander Consumer Bank S.A.
dla umów zawartych od 15.07.2008 r. do 02.03.2009 r.
Lp.

Rodzaj Czynności

1.

Prowizja Banku za uruchomienie kredytu/pożyczki

2.

Wydanie promesy kredytowej

Wysokość opłaty / prowizji
do 3% kwoty przyznanego
kredytu/pożyczki
do 300 PLN

3.

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

4.

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

100 PLN

5.

Sporządzenie aneksu do umowy

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

2,5% kwoty podlegającej
rozliczeniu*
100 PLN

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
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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.

