
I. PROWIZJE TERMIN POBRANIA OPŁATY

1 Prowizja za uruchomienie kredytu/pożyczki do 15% od kwoty udzielonego 
kredytu/pożyczki

2 Prowizja z tytułu wcześniejszej, całkowitej spłaty kredytu / pożyczki  
(dotyczy Umów nie objętych Ustawą o kredycie konsumenckim) 80,00 zł (1)

II. INNE OPŁATY (8) 

1 Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego/ pożyczki 10,00 zł (2)

2 Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / zgody Banku / upoważnienia / duplikatu dokumentu 25,00 zł (3)

3 Wysłanie do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy na jego wniosek harmonogramu spłat rat kredytu/pożyczki 
(dotyczy Umów nie objętych Ustawą o kredycie konsumenckim) 25,00 zł (3)

4
Wypożyczenie Karty Pojazdu (jednorazowo na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy)  
na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy w trakcie trwania Umowy kredytu/pożyczki – nie dotyczy 
wypożyczenia na podstawie ustawy o VAT

45,00 zł (4)

5 Niedostarczenie w terminie do Banku Karty Pojazdu 25,00 zł (5)

6

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

25,00 zł (6)

7 Niedostarczenie do Banku w terminie kopii polisy AC i dowodu opłacenia składki AC wraz z cesją praw  
na rzecz Banku 50,00 zł (7)

8 Sporządzenie umowy przejęcia długu 200,00 zł (3)

9 Zmiana poręczyciela / zwolnienie poręczyciela z długu 80,00 zł (3)

10 Sporządzenie aneksu do Umowy kredytu/pożyczki 80,00 zł (3)

(1) Prowizja naliczana jest z chwilą realizacji wcześniejszej, całkowitej spłaty kredytu i jest pobierana z kwoty wpływu z tytułu wcześniejszej, całkowitej spłaty 
(kwota wcześniejszej, całkowitej spłaty musi zostać powiększona o prowizję wskazaną w pkt I 2 Tabeli Opłat i Prowizji).

(2) Opłata wskazana w pkt II 1 Tabeli Opłat i Prowizji, o ile zgodnie z Umową jest naliczana, płatna jest miesięcznie z dołu z każdą ratą w trakcie trwania 
Umowy. 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/Pożyczkobiorcę terminu płatności raty.

(3) Opłaty wskazane w pkt II 2-3, 8-10 Tabeli Opłat i Prowizji naliczane są po dokonaniu przez Bank czynności podlegającej opłacie i są doliczane do najbliższej 
raty przypadającej do spłaty po dniu naliczenia opłaty.

(4) Opłata wskazana w pkt II 4 Tabeli Opłat i Prowizji naliczana jest za każdorazowe wypożyczenie Karty Pojazdu, po dokonaniu przez Bank czynności 
podlegającej opłacie i jest doliczana do drugiej w kolejności raty przypadającej do spłaty po dniu wypożyczenia Karty Pojazdu.

(5) Opłata wskazana w pkt II 5 Tabeli Opłat i Prowizji naliczana jest z góry – za każdy rozpoczęty tydzień niedostarczenia Karty Pojazdu – w każdy pierwszy 
roboczy dzień tygodnia po upływie wskazanego przez Bank terminu na dostarczenie Karty Pojazdu i jest doliczana do najbliższej raty przypadającej do spłaty 
po dniu naliczenia opłaty.

(6) Opłata wskazana w pkt II 6 Tabeli Opłat i Prowizji naliczana jest z góry – za każdy rozpoczęty tydzień niedostarczenia przedmiotów zabezpieczenia – w każdy 
pierwszy roboczy dzień tygodnia po upływie wskazanego w Umowie terminu na dostarczenie przedmiotów zabezpieczenia i jest doliczana do najbliższej raty 
przypadającej do spłaty po dniu naliczenia opłaty.

(7) Opłata wskazana w pkt II 7 Tabeli Opłat i Prowizji naliczana jest z góry – za każdy rozpoczęty miesiąc niedostarczenia kopii polisy AC i dowodu opłacenia 
składki AC wraz z cesją praw na rzecz Banku – w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca po upływie wskazanego przez Bank terminu na dostarczenie kopii 
polisy AC i dowodu opłacenia składki AC wraz z cesją praw na rzecz Banku i jest doliczana do najbliższej raty przypadającej do spłaty po dniu naliczenia 
opłaty.

(8) 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.

KS
Tabela Opłat i Prowizji dla kredytów na zakup pojazdów  
samochodowych /pożyczek Santander Consumer Bank S.A.
Obowiązująca od 11.03.2016 r.


