Prowizji
Tabela Opłat ii Prowizji
dla
konsolidacyjnych
dlakredytów
kredytów gotówkowych,
gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych
Santander Consumer
Consumer Bank S.A. (dalej
Santander
(dalej Bank)
Bank)
(1)
I PROWIZJE ZWIĄZANE
ZWIĄZANE Z ZZAWARCIEM
UMOWY
I. PROWIZJE
ZAWARCIEM
UMOWY

1 1. Prowizja za udzielenie kredytu

1

Od 0 do 9,99%
kredytu
Odkwoty
0 doudzielonego
9,99% kwoty

Prowizja za udzielenie kredytu

udzielonego kredytu

II. OPŁATY Z TYTUŁU ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO (2):

II. OPŁATY ZA OPÓŹNIENIE W SPŁACIE (1):

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

13,00 zł

Wysłanie
wezwania
do zapłaty
lub prośby o dopłatę
21 Wysłanie
wezwania
do zapłaty
(list polecony)

17,00
zł zł
13,00

3 Telefoniczne wezwanie do zapłaty

10,00 zł

4 Wezwanie do zapłaty przy wykorzystaniu SMS

1,00 zł

(list zwykły)

2

Wysłanie wezwania do zapłaty (list polecony)

3

Telefoniczne wezwanie do zapłaty

4

Wezwanie do zapłaty przy wykorzystaniu SMS

5

Udokumentowana windykacyjna wizyta terenowa

17,00 zł

10,00 zł

5 Udokumentowana windykacyjna wizyta terenowa

6 Zlecenie windykacji firmie windykacyjnej

45,00 zł

Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej
III. INNE OPŁATY:
z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych
należnościopinii
Banku
wynikających
z Umowy
kredytu
1 Wystawienie
bankowej
/ zaświadczenia
/ kopii
dokumentu
6

Opłata za wysłanie blankietów wpłat zgodnych z polską normą
2 – przesyłka zwykła
(przesyłka obejmuje maksymalnie 12 kolejnych
III. blankietów)
INNE OPŁATY:
Opłata za wysłanie odcinków wpłat informujących o wysokości

3

Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia /kopii
1 i dacie płatności raty - przesyłka zwykła
dokumentu
Przekazanie środków w zależności od formy wypłaty:

1,00 zł

Koszt poniesiony rzeczywiście przez Bank
i bezpośrednio w związku
45,00zezł zleceniem
windykacji firmie windykacyjnej, nie więcej niż
15% kwoty Według
wymagalnej
z tytułurzeczywiście
Umowy kredytu
kosztów
zleconej do windykacji
firmieprzez
windykacyjnej
poniesionych
Bank,

ale nie więcej niż 15% kwoty
wymagalnej należności Banku
z tytułu
kredytu
25,00Umowy
zł (3)
zleconej do windykacji firmie
windykacyjnej
6,90 zł (4)
0,00 zł (4)

25,00 zł

(1)

Opłata za wysłanie blankietów wpłat zgodnych z polską
2 a) przekaz
normą –pocztowy
przesyłka zwykła (przesyłka obejmuje maksymalnie
12 kolejnych
blankietów)
b) przelew
na rachunek
prowadzony w innym banku

4

3 c) wypłata
Opłata w
zakasie
wysłanie odcinków wpłat – przesyłka zwykła
Pakiet usług bankowych wskazanych w punktach:
Przekazanie
w zależności
formyz opłat
wypłaty:
5 III.1-2
(wybranie środków
Pakietu usług
bankowychod
zwalnia
wskazanych
w pocztowy
pkt III.1-2)
a) przekaz

1% od kwoty6,90
przekazu
zł
0,00 zł
8,100,00
zł zł
2,70 zł (5)

1% od kwoty przekazu
b) przelew na rachunek prowadzony w innym banku
0,00 zł
(1) Prowizja
wskazana
w pkt I Tabeli Opłat i Prowizji oraz opłata wskazana w pkt III 4 Tabeli Opłat
c) wypłata
w kasie
8,10 złi Prowizji są

4

naliczane i płatne w dniu zawarcia Umowy kredytu.

(2) W
przypadku
przeterminowanego,
Bank może podejmować
Pakiet
usługwystąpienia
bankowychzadłużenia
wskazanych
w punktach: III.1-2.
2,70 złczynności
– płatnewindykacyjne
miesięcznie
wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji. Kredytobiorca może być obciążany opłatami za czynności windykacyjne
Opłata zryczałtowana, pobierana w okresie spłaty
w trakcie trwania Umowy
5
przeprowadzane z następującą częstotliwością: - wysłanie wezwania do zapłaty lub prośby o dopłatę (listem
zobowiązania. (wybranie Pakietu usług bankowych zwalnia
wg pierwotnego
zwykłym), wysłanie wezwania do zapłaty (listem poleconym) – nie częściej niż raz na 10 dni,- telefoniczne
z opłat wskazanych w pkt III.1-2)
harmonogramu (2)
wezwanie do zapłaty – nie częściej niż raz na 5 dni, - wezwanie do zapłaty przy wykorzystaniu sms – nie
niż 2 razy w tygodniu,- udokumentowana windykacyjna wizyta terenowa – nie częściej niż raz
(1) Wczęściej
przypadku
wystąpienia zadłużenia przeterminowanego Bank może prowadzić działania
w miesiącu,- zlecenie windykacji firmie windykacyjnej – nie częściej niż raz na 14 dni.
windykacyjne – jako działania własne lub zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej.
Bank w pierwszej kolejności wysyła wezwanie do zapłaty lub prośbę o dopłatę listem zwykłym lub wezwanie
Wdoramach
działań własnych Banku, skutkujących obciążeniem Kredytobiorcy opłatami,
zapłaty przekazuje telefonicznie. Jeżeli środki te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty
częstotliwość:
wysyłaniajako
wezwań
do zapłaty
- nie może
przekroczyć
dni; listu
zadłużenia (rozumianego
zaksięgowanie
wpływów
na rachunku
Umowy)jednego
w ciągu w
10ciągu
dni od10
wysłania
monitów
telefonicznych
co 5telefonicznego,
dni; sms-ów -mogą
dwóch
tygodniu; udokumentowanych
zwykłego lub w ciągu 5 dni- jednego
od wezwania
byćwpodejmowane
kolejne działania. Bank
windykacyjnych
wizyt
terenowych
–
jednej
w
miesiącu.
Bank
w
ramach
działań
własnych,
może ponownie wezwać do zapłaty listem zwykłym lub listem poleconym lub ponownie przekazać wezwanie
wymienionych
w zdaniuJeżeli
poprzedzającym,
w pierwszej
kolejnościoczekiwanego
wysyła wezwanie
do zapłaty telefonicznie.
wymienione wyżej
środki nie przyniosą
rezultatudowzapłaty
postaci spłaty
lub
prośbę owdopłatę
listem
zwykłym
lub wezwanie
do zapłaty
przekazuje
telefonicznie.
Jeżeli
zadłużenia
terminie 30
dni od
upływu terminu
spłaty zadłużenia,
mogą
być podejmowane
windykacyjne
środki
nie przyniosą
oczekiwanego
rezultatu
w postaci
spłatywysyłać
zadłużenia
(data
wizytyteterenowe.
Bank może
na każdym etapie
windykacji
należności
wezwanie
doksięgowania
zapłaty za pomocą
wpływów
namoże
rachunku
w ciągu
10wysłaniu
dni od wysłania
listu
zwykłego
lub w
5 dni
sms-a. Bank
też, niebankowym)
wcześniej jednak
niż po
co najmniej
jednego
wezwania
dociągu
zapłaty,
windykację
firmie windykacyjnej,
po uprzednim
o tymprzesyła
Kredytobiorcy
oraz
odzlecić
monitu
telefonicznego,
mogą byćwyłącznie
podejmowane
kolejnepoinformowaniu
działania, tj. Bank
ponowne
pod
warunkiem
występowania
wymagalnego
zadłużenia
przeterminowanego.
W
trakcie
realizacji
zlecenia
wezwanie do zapłaty listem zwykłym lub listem poleconym lub ponownie przekazuje wezwanie
przez firmę windykacyjną
Bank nie podejmuje
innychnie
czynności
windykacyjnych
wymienionych
dowindykacji
zapłaty telefonicznie.
Jeżeli wymienione
wyżej środki
przyniosą
oczekiwanego
rezultatu
Tabeli Opłat
i Prowizji.
wwpostaci
spłaty
zadłużenia w terminie 30 dni od upływu terminu spłaty zadłużenia, mogą być
Opłaty wskazane
w pkt II Tabeliwizyty
Opłat i terenowe,
Prowizji, którymi
obciążany jestczęstotliwości
Kredytobiorca, określonej
naliczane są po
podejmowane
windykacyjne
z zachowaniem
dokonaniu
danej
czynności
windykacyjnej.
opłaty
z tytułu zadłużenia
przeterminowanego,
którymi
powyżej. Bank może na każdym
etapie Naliczone
windykacji
należności
wysyłać wezwanie
do zapłaty
Kredytobiorca,
powiększają
kwotę wymagalną
z tytułu
UmowyBank
kredytu.
zaobciążany
pomocąjest
sms-a,
z zachowaniem
częstotliwości
określonej
powyżej.
może zlecić

windykacyjne
windykacyjnej
uprzednim
poinformowaniu
o tym
(3) czynności
Opłata wskazana
w pkt IIIzewnętrznej
1 Tabeli Opłat firmie
i Prowizji
naliczana jest po
przed
dokonaniem
przez Bank czynności
Kredytobiorcy.
W przypadku
prowadzonych
przez zewnętrzną
firmę windykacyjną
podlegającej opłacie
i jest przezdziałań
Kredytobiorcę
płatna na rachunek
bankowy wskazany
przez Bank. opłaty

TOIP_CLR_2_1_2013
TOIP_CLR_2_2_2013

obciążające Kredytobiorcę w związku z windykacją należności dla pojedynczej Umowy nie mogą

(4) Opłaty wskazane w pkt III 2 i 3 Tabeli Opłat i Prowizji naliczane są po dokonaniu przez Bank czynności
przekroczyć 15% kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu zleconej do windykacji firmie
podlegającej opłacie i są doliczane do kwoty pierwszej raty wskazanej w wysłanych Kredytobiorcy
windykacyjnej Umowy.
dodatkowych blankietach wpłat lub – odpowiednio - odcinkach wpłat.

(2)
terminie
pierwszej
opłatapłatna
wskazana
w Tabeli
Opłat
i Prowizji
niezależnie
(5) WOpłata
wskazana
w pktraty
III 5pobierana
Tabeli Opłatjest
i Prowizji
jest z dołu
z każdą
ratą w
trakcie trwania
Umowy
odwgczasu
trwaniaharmonogramu.
okresu rozliczeniowego,
za którypierwszej
naliczona
rata.taOkres
rozliczeniowy
jest
pierwotnego
W terminie płatności
ratyjest
opłata
pobierana
jest niezależnie
uzależniony
od daty
zawarcia
Umowy oraz
wybranej
przez
Klienta
daty
dokonywania
płatności
od czasu trwania
okresu
rozliczeniowego,
za który
naliczona
jest rata.
Okres
rozliczeniowy
jest uzależniony
raty.
od daty zawarcia Umowy oraz wybranego przez Kredytobiorcę terminu płatności raty.

