Tabela Opłat i Prowizji
dla kredytów na zakup towarów i usług, kredytów gotówkowych, kredytów
konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A.
I. OPŁATY PRZYGOTOWAWCZE:
Wg Umowy, nie więcej niż
50,00 zł

1

Od kredytu na zakup towarów i usług

1

Wysłanie wezwania do zapłaty lub prośby o dopłatę
(list zwykły)

2

Wysłanie wezwania do zapłaty (list polecony)

17,00 zł

3

Telefoniczne wezwanie do zapłaty

10,00 zł

4

Wezwanie do zapłaty przy wykorzystaniu SMS

1,00 zł

5

Udokumentowana windykacyjna wizyta terenowa

II. OPŁATY ZA OPÓŹNIENIE W SPŁACIE (1):
13,00 zł

45,00 zł
Według kosztów rzeczywiście
poniesionych przez Bank, ale
nie więcej niż 15% kwoty
wymagalnej należności Banku
z tytułu Umowy kredytu
zleconej do windykacji firmie
windykacyjnej.

6

Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej
z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych
należności Banku wynikających z Umowy kredytu

1

Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia /kopii
dokumentu

25,00 zł

2

Opłata za wysłanie blankietów wpłat zgodnych z polską
normą – przesyłka zwykła (przesyłka obejmuje maksymalnie
12 kolejnych blankietów)

6,90 zł

3

Opłata za wysłanie odcinków wpłat – przesyłka zwykła

0,00 zł

4

Przekazanie środków w zależności od formy wypłaty:
a) przekaz pocztowy
b) przelew na rachunek prowadzony w innym banku
c) wypłata w kasie

5

Pakiet usług bankowych wskazanych w punktach:
III.1- 2. Opłata zryczałtowana, pobierana w okresie spłaty
zobowiązania (wybranie Pakietu usług bankowych zwalnia
z opłat wskazanych w pkt III.1-2)

2,70 zł – płatne miesięcznie
w trakcie trwania Umowy wg
pierwotnego harmonogramu (2)

6

Sporządzenie oświadczenia zastawnika o wygaśnięciu
wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub
zrzeczenia się tego zabezpieczenia

10,00 zł

III. INNE OPŁATY:

1% od kwoty przekazu
0,00 zł
8,10 zł
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(1) W przypadku wystąpienia zadłużenia w spłacie należności wynikających z Umowy zawartej
z Bankiem, Bank może prowadzić działania windykacyjne – jako działania własne lub zlecone
zewnętrznej firmie windykacyjnej. W ramach działań własnych Banku częstotliwość wysyłania
wezwań do zapłaty nie może przekroczyć dwóch w tygodniu, monitów telefonicznych dwóch
dziennie, sms-ów czterech w tygodniu, udokumentowanych windykacyjnych wizyt terenowych
czterech w miesiącu. Bank w ramach działań własnych w pierwszej kolejności wysyła wezwanie
do zapłaty lub prośbę o dopłatę listem zwykłym lub telefonicznie, zaś jeżeli środki te nie przyniosą
oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia, podejmowane są kolejne działania,
tj. windykacyjne wizyty terenowe lub kolejne wezwania do zapłaty wysyłane listownie lub
telefonicznie. Bank może na każdym etapie windykacji należności wysyłać wezwanie do zapłaty
za pomocą sms-a, z zachowaniem częstotliwości określonej powyżej. Bank może zlecić czynności
windykacyjne zewnętrznej firmie windykacyjnej po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta.
Opłaty obciążające Klienta w związku z windykacją należności dla pojedynczej Umowy nie
mogą w miesiącu przekroczyć: 100,00 zł za wysłane listownie wezwania do zapłaty, 100,00 zł za
telefoniczne wezwania do zapłaty, 10,00 zł za wysyłanie wezwań przy wykorzystaniu sms, 45,00
zł za udokumentowane windykacyjne wizyty terenowe. W przypadku działań prowadzonych przez
zewnętrzną firmę windykacyjną opłaty obciążające Klienta w związku z windykacją należności dla
pojedynczej Umowy nie mogą przekroczyć 15% kwoty wymagalnej należności.
(2) W terminie pierwszej raty pobierana jest opłata wskazana w Tabeli Opłat i Prowizji niezależnie
od czasu trwania okresu rozliczeniowego, za który naliczona jest rata. Okres rozliczeniowy jest
uzależniony od daty zawarcia Umowy oraz wybranej przez Klienta daty dokonywania płatności
raty.

