KS

Tabela Opłat i Prowizji dla kredytów na zakup pojazdów samochodowych
/pożyczek Santander Consumer Bank S.A.
Obowiązująca od 18.12.2011 r.

I. PROWIZJE
1

Prowizja za uruchomienie kredytu/pożyczki

2

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

TERMIN POBRANIA OPŁATY
Do 10% od kwoty udzielonego
kredytu/pożyczki
80,00 zł

II. OPŁATY ZA OPÓŹNIENIE W SPŁACIE (1)
1

Wysłanie wezwania do zapłaty lub prośby o dopłatę (list zwykły)

13,00 zł

2

Wysłanie wezwania do zapłaty (list polecony)

17,00 zł

3

Wysłanie wezwania do wydania pojazdu (list polecony)

17,00 zł

4

Udokumentowana windykacyjna wizyta terenowa

45,00 zł

5

Telefoniczne wezwanie do zapłaty

10,00 zł

6

Wezwanie do zapłaty przy wykorzystaniu SMS

1,00 zł

7

Koszty windykacji obejmujące: wycenę pojazdu, opłatę za parkowanie, koszty transportu, sprzedaży
pojazdu podczas aukcji

Według kosztów rzeczywiście
poniesionych przez Bank

8

Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług
windykacyjnych należności Banku wynikających z Umowy kredytu/pożyczki, inne aniżeli określone
w Sekcji II pkt 7

Według kosztów rzeczywiście
poniesionych przez Bank, ale nie
więcej niż 15% kwoty wymagalnej
należności Banku z tytułu Umowy
kredytu/pożyczki zleconej do
windykacji firmie windykacyjnej.

III. INNE OPŁATY
1

Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego/ pożyczki

2

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

25,00 zł

3

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

25,00 zł

4

Wypożyczenie Karty Pojazdu (jednorazowo na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy) na wniosek
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy w trakcie trwania Umowy kredytu/pożyczki

5

Niedostarczenie w terminie do Banku Karty Pojazdu

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

7

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

8

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

9

Wystawienie zgody Banku na wypłacenie odszkodowania Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy przez towarzystwo
ubezpieczeniowe

10

Sporządzenie umowy przejęcia długu

200,00 zł

11

Zmiana poręczyciela / zwolnienie poręczyciela z długu

80,00 zł

12

Sporządzenie aneksu do Umowy kredytu/pożyczki

80,00 zł

(1)

10,00 zł miesięcznie

45,00 zł za każdorazowe
wypożyczenie Karty Pojazdu
25,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień
25,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień
80,00 zł + zwrot kosztów
poniesionych przez Bank
związanych z ubezpieczeniem
10,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc
0,00 zł

W przypadku wystąpienia zadłużenia w spłacie należności wynikających z Umowy zawartej z Bankiem, Bank może prowadzić działania windykacyjne –
jako działania własne lub zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej. W ramach działań własnych Banku, skutkujących obciążeniem KREDYTOBIORCY/
POŻYCZKOBIORCY opłatami, częstotliwość: wysyłania wezwań do zapłaty – nie może przekroczyć jednego w ciągu dziesięć dni; monitów telefonicznychjednego co pięć dni; sms-ów – dwóch w tygodniu; udokumentowanych windykacyjnych wizyt terenowych – jednej w miesiącu. Bank w ramach działań
własnych wymienionych w zdaniu poprzedzającym, w pierwszej kolejności wysyła wezwanie do zapłaty lub prośbę o dopłatę listem zwykłym lub wezwanie
do zapłaty przekazuje telefonicznie. Jeżeli środki te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia(data księgowania wpływów na
rachunku Umowy) w ciągu 10 dni od wysłania listu zwykłego lub w ciągu 5 dni od monitu telefonicznego, mogą być podejmowane kolejne działania,
tj. Bank przesyła ponowne wezwanie do zapłaty listem zwykłym lub listem poleconym lub ponownie przekazuje wezwanie do zapłaty telefonicznie. Jeżeli
wymienione wyżej środki nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia w terminie 30 dni od upływu terminu spłaty zadłużenia, mogą
być podejmowane windykacyjne wizyty terenowe z zachowaniem częstotliwości określonej powyżej. Bank może na każdym etapie windykacji należności
wysyłać wezwanie do zapłaty za pomocą sms-a, z zachowaniem częstotliwości określonej powyżej. Bank może zlecić czynności windykacyjne zewnętrznej
firmie windykacyjnej po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta. W przypadku działań prowadzonych przez zewnętrzną firmę windykacyjną opłaty
obciążające KREDYTOBIORCĘ/POŻYCZKOBIORCĘ w związku z windykacją należności dla pojedynczej Umowy nie mogą przekroczyć 15% kwoty wymagalnej
należności Banku z tytułu zleconej do windykacji firmie windykacyjnej Umowy.

