AIG BANK POLSKA SA • TABELA OPŁAT I PROWIZJI
A. Dla kredytów na zakup towarów i usług, kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych

obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2010 r.

I Opłaty przygotowawcze:
1. Od kredytu gotówkowego/kredytu konsolidacyjnego dla klientów, którzy dotychczas nie korzystali z kredytu w
AIG Banku
2. Od kredytu gotówkowego/kredytu konsolidacyjnego dla klientów, którzy korzystali z kredytu w AIG Banku
3. Od kredytu na zakup towarów i usług
4. Opłata za wysłanie odcinków wpłat – przesyłka zwykła

31,50 zł
0,00 zł
Wg umowy, nie więcej niż
50,00 zł
0,00 zł

II Opłaty za opóźnienie w spłacie:
1. Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia (list zwykły)

7,00 zł

2. Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia (list polecony)

11,80 zł

3. Wysłanie Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy (list polecony)

14,00 zł

4. Telefoniczne wezwanie do zapłaty na numer telefonu stacjonarnego

7,50 zł

5. Telefoniczne wezwanie do zapłaty na numer telefonu komórkowego

10,00 zł

6. Wezwanie do zapłaty przy wykorzystaniu SMS

1,00 zł

7. Wezwanie do zapłaty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej

1,00 zł

8. Windykacyjna wizyta terenowa

45,00 zł

III Inne opłaty:
1. Sporządzenie kopii dokumentu bankowego

25,00 zł

2. Sporządzenie opinii bankowej

25,00 zł

3. Sporządzenie zaświadczenia bankowego

25,00 zł

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

6,90 zł

5. Obsługa karty bankomatowej w przypadku nie wypłacenia pożyczki w określonym terminie

10,00 zł

6. Wydanie trzeciej i następnej karty bankomatowej do tej samej pożyczki

5,00 zł

7. Przekazanie środków w zależności od formy wypłaty:
a) przekaz pocztowy
b) przelew na konto
c) wypłata w kasie
d) wypłata z bankomatu
8. Zapytanie do Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA
9. Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego
10. Pakiet usług bankowych wskazanych w punktach: A.III.1- 4. Opłata zryczałtowana, pobierana w okresie spłaty
zobowiązania (wybranie Pakietu usług bankowych zwalnia z opłat wskazanych w pkt A.III.1-4)

1% od kwoty przekazu
0,00 zł
8,10 zł
7,00 zł
45,00 zł
35,00 zł
2,70 zł – płatne z każdą
miesięczną ratą*

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

10,00 zł

12. Sporządzenie wniosku do sądu o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
a) w przypadku, gdy opłatę za wpis zastawu ponosi Bank
b) w przypadku, gdy opłatę za wpis ponosi zastawca

30,00 zł
10,00 zł
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* z pierwszą ratą 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.

