KS

Tabela opłat i prowizji Santander Consumer Bank S.A.
dla kredytów na zakup pojazdów samochodowych

RODZAJ CZYNNOŚCI

OPŁATY / PROWIZJA

1

Prowizja Banku za uruchomienie kredytu/pożyczki

2

Sporządzenie aneksu do umowy

80 PLN

3

Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / zgody Banku / upoważnienia / duplikatu dokumentu

25 PLN

4

Całkowita przedterminowa spłata kredytu / pożyczki (nie objętego Ustawą o kredycie konsumenckim)

80 PLN

5

Wypożyczenie Karty Pojazdu na wniosek Kredytobiorcy w trakcie trwania umowy

6

Niedostarczenie w terminie do Banku Karty Pojazdu

25 PLN za każdy rozpoczęty tydzień

7

Niedostarczenie przez Kredytobiorcę w terminie określonym w umowie dokumentacji przedmiotów
zabezpieczenia: dowodu rejestracyjnego, polis ubezpieczeniowych OC i AC zawiadomienia o cesji
z ubezpieczenia AC na rzecz Banku – opłata dotyczy kredytów przeznaczonych na spłatę kredytu
udzielonego przez inny Bank

25 PLN za każdy rozpoczęty tydzień

8

Ubezpieczenie przedmiotu zabezpieczenia przez Bank w zakresie AC i/lub OC, w przypadku gdy Kredytobiorca
nie dokonał ubezpieczenia w wymaganym terminie, pod warunkiem podjęcia przez Bank takiej decyzji

9

Niedostarczenie do Banku w terminie kopii polisy AC i dowodu opłacenia składki AC wraz z cesją praw
na rzecz Banku

10

Przesłanie Kredytobiorcy na jego wniosek historii spłat do rachunku kredytowego

25 PLN

11

Wysłanie do Kredytobiorcy na jego wniosek harmonogramu spłat rat kredytu

25 PLN

12

Wystawienie zgody Banku na wypłacenie odszkodowania Kredytobiorcy przez towarzystwo ubezpieczeniowe

13

Sporządzenie umowy przejęcia długu

200 PLN

14

Zmiana poręczyciela / zwolnienie poręczyciela z długu

80 PLN

15

Wysłanie wezwania do zapłaty lub prośby o dopłatę

10 PLN

16

Wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty

40 PLN

17

Wysłanie wezwania do wydania pojazdu

40 PLN

18

Pozostała korespondencja kierowana do Kredytobiorcy i/lub Poręczycieli związana z nieterminową spłatą
kredytu / pożyczki (nie dotyczy kredytów / pożyczek udzielonych osobom fizycznym)

50 PLN

19

Koszty windykacji (wycena pojazdu, opłata za parkowanie, koszty transportu, wyceny, prowizji za czynności
windykacyjne itp.)

Niniejsza Tabela ma zastosowanie do umów kredytu i pożyczek samochodowych zawieranych od dnia 28.08.2008 roku.

do 5% od kwoty udzielonego kredytu

45 PLN

80 PLN + zwrot kosztów
związanych z ubezpieczeniem
10 PLN za każdy rozpoczęty miesiąc

0 PLN

wg rzeczywiście poniesionych
przez Bank kosztów

