
I. OPŁATY:

1. Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / kopii 
dokumentu 25,00 zł(1)

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

2.

Opłata za wysłanie na życzenie Klienta, blankietów wpłat 
zgodnych z polską normą:
a) przesyłka zwykła
b) poczta elektroniczna

6,90 zł(1)

0,00 zł

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

3. Opłata za wystawienie Raportu z BIK 29,00 zł(2)
Naliczana przed dokonaniem przez Bank czynności 
podlegającej opłacie i jest przez Kredytobiorcę płatna 
na rachunek bankowy wskazany przez Bank.

4.

Pakiet usług bankowych Premium obejmuje: 
− usługi wskazane w pkt I.1-2 oraz
− wysyłkę powiadomień sms o wysokości raty na 3 dni 

robocze przed dniem zapadalności raty
− wysyłkę powiadomień sms o zaksięgowaniu wpłaty 

na rachunek umowy kredytowej
− wysyłkę powiadomień sms o spłacie umowy kredytowej

3,30 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.

Wybranie danego Pakietu usług bankowych zwalnia  
ze wskazanych opłat w trakcie trwania Umowy  
lub też zgodnie ze wskazanym limitem świadczenia 
danej usługi.

Usługi świadczone są do końca okresu rozliczeniowego, 
za który została pobrana opłata.

5.

Pakiet usług bankowych Standard PLUS obejmuje: 
− usługi wskazane w pkt I.1-2 oraz 
− usługę wskazaną w pkt I.3 – jeden raz na 12 miesięcy 

licząc od daty zawarcia umowy kredytowej 

4,40 zł

6.

Pakiet usług bankowych Premium PLUS obejmuje: 
− wszystkie usługi świadczone w ramach Pakietu usług 

bankowych Premium oraz
− usługę wskazaną w pkt I.3 – jeden raz na 12 miesięcy 

licząc od daty zawarcia umowy kredytowej 

4,99 zł

7.

Pakiet usług bankowych Silver obejmuje: 
− wszystkie usługi świadczone w ramach Pakietu usług 

bankowych Premium PLUS oraz
− usługę zmiany terminu płatności raty

8,99 zł

8.

Pakiet usług bankowych Gold obejmuje: 
− wszystkie usługi świadczone w ramach Pakietu usług 

bankowych Silver oraz 
− usługę prolongaty spłaty raty (tzw. wakacje kredytowe)

11,99 zł

(1) Opłata wyniesie 0,00 zł w przypadku, gdy pobranie pełnej wysokości opłaty spowodowałoby przekroczenie maksymalnej wysokości 
pozaodsetkowych kosztów kredytu, określonej w art. 36a oraz 36c Ustawy o kredycie konsumenckim. 

(2) Usługa na wniosek złożony w Oddziale banku, dostępna w formie raportu papierowego oraz elektronicznego w ramach konta w Portalu BIK 
(www.bik.pl). W przypadku braku możliwości wydruku w Oddziale, raport będzie dostępny w formie elektronicznej. Podmiotem świadczącym 
usługę jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Raport zawiera: kwoty posiadanych kredytów, wysokość spłacanych rat, ocenę punktową historii 
kredytowej (jeśli może być naliczona), informacje o wpisaniu do rejestru dłużników BIG InfoMonitor S.A. Dostęp do raportu w formie elektronicznej 
na koncie w Portalu BIK (www.bik.pl) zostanie utworzony na etapie realizacji wniosku o usługę. Informacja o utworzeniu konta zostanie 
wysłana przez BIK na adres e-mail (jeśli zostanie podany na wniosku o usługę) lub w formie SMS (jeśli brak adresu e-mail). Usługa dostępna  
od 19.01.2022 r. dla wszystkich obowiązujących umów kredytowych.
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KR Tabela Opłat dla kredytów na zakup towarów i usług  
Santander Consumer Bank S.A. (zw. dalej Bank)


