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Tabela Opłat dla kredytów na zakup towarów i usług
Santander Consumer Bank S.A. (zw. dalej Bank)
I. OPŁATY:
Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / kopii dokumentu

25,00 zł1

Naliczana przed dokonaniem przez Bank czynności podlegającej
opłacie i jest przez Kredytobiorcę płatna na rachunek bankowy
wskazany przez Bank.

2

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

6,90 zł1

Naliczana po dokonaniu przez Bank czynności podlegającej
opłacie i doliczana do kwoty pierwszej raty wskazanej
w wysłanych Kredytobiorcy dodatkowych blankietach wpłat
lub – odpowiednio – odcinkach wpłat.

3

Opłata za wystawienie raportu BIK PASS Plus (wydruk
w Oddziale Banku) wraz możliwością założenia Konta Próbnego
na portalu BIK

26,00 zł

Naliczana przed dokonaniem przez Bank czynności podlegającej
opłacie i jest przez Kredytobiorcę płatna na rachunek bankowy
wskazany przez Bank.

4

Opłata za wysłanie odcinków wpłat informujących o wysokości
i dacie płatności raty – przesyłka zwykła

0,00 zł

5

Pakiet usług bankowych Standard obejmuje usługi wskazane
w punktach I.1–2 (wybranie Pakietu Standard zwalnia z opłat
wskazanych w pkt I.1–2 przez cały okres kredytowania)

2,70 zł

6

Pakiet usług bankowych Premium obejmuje usługi wskazane
w punktach I.1–2 (wybranie Pakietu Premium zwalnia z opłat
wskazanych w pkt I.1–2 przez cały okres kredytowania) oraz
wysyłkę powiadomień sms:
–o
 wysokości raty na 3 dni robocze przed dniem zapadalności
raty- o zaksięgowaniu wpłaty na rachunek umowy kredytowej
– o spłacie umowy kredytowej

3,30 zł

7

Pakiet usług bankowych Standard PLUS obejmuje usługi
wskazane w punktach I.1–3 (wybranie Pakietu Standard PLUS
zwalnia z opłat wskazanych w pkt I.1–2 przez cały okres
kredytowania, a z opłaty wskazanej w pkt I.3 raz na 12 miesięcy
licząc od daty zawarcia umowy kredytowej)

4,40 zł

8

Pakiet usług bankowych Premium PLUS obejmuje usługi
wskazane w punktach I.1-3 (wybranie Pakietu Premium PLUS
zwalnia z opłat wskazanych w pkt I.1-2 przez cały okres
kredytowania, a z opłaty wskazanej w pkt I.3 raz na 12 miesięcy
licząc od daty zawarcia umowy kredytowej) oraz wysyłkę
powiadomień sms:
–o
 wysokości raty na 3 dni robocze przed dniem zapadalności
raty
– o zaksięgowaniu wpłaty na rachunek umowy kredytowej
– o spłacie umowy kredytowej

4,99 zł

Płatny z dołu z każdą ratą w trakcie trwania Umowy
wg pierwotnego harmonogramu.
W terminie płatności pierwszej raty opłata ta pobierana jest
niezależnie od czasu trwania okresu rozliczeniowego,
za który naliczona jest rata.
Okres rozliczeniowy jest uzależniony od daty zawarcia Umowy
oraz wybranego przez Kredytobiorcę terminu płatności raty.

Opłata ulegnie obniżeniu proporcjonalnie do wysokości dopuszczalnej maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, określonej w art. 36a oraz 36c
Ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku, gdy pobranie pełnej wysokości opłaty spowodowałoby przekroczenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych
kosztów kredytu. Opłata wyniesie 0,00 zł w przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu.
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