Wyciąg nr 1 z Tabeli Opłat i Prowizji Bankowych FCA-Group Bank Polska S.A.
zał. do ZPZ nr 13/2019 z dnia 09.04.2019
I.

XIII.

POZYCJA
kredyty detaliczne konsumenckie
1. opłata przygotowawcza
2. zmiana warunków umowy kredytowej:
a) zmiana daty płatności raty
b) zmiana rat malejących na równe lub równych na malejące
c) zmiana przedmiotu kredytowania z przyczyn niezależnych od Banku i od klienta
d) zmiana przedmiotu kredytowania na wniosek klienta
e) skrócenie okresu kredytowania
f) wydłużenie okresu kredytowania
g) restrukturyzacja kredytu windykowanego
h) przejęcie długu/przystąpienie do długu/zwolnienie z długu
3. prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu
opłaty dodatkowe - kredyty detaliczne konsumenckie zawarte od dnia 2016.03.11
1. historia rachunku na wniosek klienta
2. wydanie potwierdzenia wykonania przelewu/wpłaty
3. sporządzenie opinii bankowej
4. wysłanie harmonogramu spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy
5. wysłanie do Kredytobiorcy na jego wniosek kopii Umowy
ubezpieczenie pojazdu przez Bank - w przypadku gdy Kredytobiorca nie dokonał tego w terminie a Bank
6.
podjął decyzję o jego ubezpieczeniu
7. przelew z rachunku kredytowego
8. pisemne informacja o wysokości salda lub kwoty do całkowitej spłaty kredytu na wniosek Klienta
9. opłata za akceptację ubezpieczenia zewnętrznego/Ubezpieczenia Własnego Kredytobiorcy
10. wydanie warunkowej zgody na sprzedaż przedmiotu Umowy
11. Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego, CBA, CEPIK, CRZS itp.
12. Kara umowna za brak przedłożenia kopi polisy Komunikacyjnej wraz z cesją
13. Kara umowna za brak wydania pojazdu wraz z dokumentami

II.

kredyty detaliczne - nie konsumenckie
1. opłata przygotowawcza
2. rozpatrzenie wniosku kredytowego
3. zmiana warunków umowy kredytowej:
a) zmiana daty płatności raty
b) zmiana rat malejących na równe lub równych na malejące
c) zmiana przedmiotu kredytowania z przyczyn niezależnych od Banku i od klienta
d) zmiana przedmiotu kredytowania na wniosek klienta
e) skrócenie okresu kredytowania
f) wydłużenie okresu kredytowania
g) restrukturyzacja kredytu windykowanego
h) przejęcie długu/przystąpienie do długu/zwolnienie z długu
4. prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu:
a) całkowita,wczesniejsza spłata kredytu dla kredytów o stałej i zmiennej stopie proc.
*jeżeli klient równocześnie otwiera nowy kredyt na zakup pojazdu w FCA-Group Bank Polska S.A.
b) częściowa, wcześniejsza spłata kredytu dla kredytów o stałej i zmiennej stopie proc.
5. prowizja rekompensacyjna od niewykorzystanego kredytu

XIV. opłaty dodatkowe -kredyty detaliczne nie konsumenckie zawarte od dnia 2016.03.11
1. sporządzenie kopii wyciągu z rachunku bankowego Klienta
2. historia rachunku na wniosek klienta
3. opłata za telefoniczną informację o stanie rachunku bankowego
4. wydanie potwierdzenia wykonania przelewu/wpłaty
5. aktualizacja karty wzorów podpisów
6. sporządzenie opinii bankowej
7. wysłanie harmonogramu spłaty kredytu na wniosekKredytobiorcy
8. wysłanie do Kredytobiorcy na jego wniosek kopii Umowy
9. opłata za wezwanie w przypadku niedostarczenia do Banku kopi polisy AC
ubezpieczenie pojazdu przez Bank- w przypadku gdy Kredytobiorca nie dokonał tego w terminie a Bank
10.
podjął decyzję o jego ubezpieczeniu
11. wydanie potwierdzenia posiadania rachunku bankowego/stanu środków na rachunku
12. informacja bankowa dla celów sprawozdania finansowego
13. przelew z rachunku kredytowego
14. pisemne informacja o wysokości salda lub kwoty do całkowitej spłaty kredytu na wniosek Klienta
15. upomnienie lub monit
przygotowanie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty, jeśli w związku z nieuregulowaniem
16.
przeterminowanej należności bieżącej Bank zlecił windykację firmie zewnętrznej
przygotowanie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty, jeśli w związku z uregulowaniem
17.
przeterminowanej należności bieżącej Bank nie zlecił windykacji firmie zewnętrznej
18. przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty
19. wezwanie do wydania pojazdu
20. zlecenie dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy zewnętrznej firmie
zabezpieczenie/przejęcie przedmiotu kredytowania przez zewnętrzna firmę w ramach
21.
przeprowadzanych czynności windykacyjnych
22. opłata za wycenę techniczną pojazdu
23. wystawienie Wyciągu z ksiąg Banku
24. Opłata za koszty sądowe i komornicze, odpisy, KRS, pełnomocnictwa, opłaty notarialne
25. Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego, CBA, CEPIK, CRZS itp.
26. wydanie warunkowej zgody na sprzedaż przedmiotu Umowy
Wysłanie SMS zwiazane z nieterminową spłatą lub w przypadku niedostarczenia do Banku
27.
kopi polisy AC
Wezwanie telefoniczne zwiazane z nieterminową spłatą lub w przypadku niedostarczenia do
28.
Banku kopi polisy AC
29. Koszty dodatkowe związane z transportem i przygotowaniem do sprzedaży
30. opłata za niedostarczenie dokumentów lub/i informacji finansowych zgodnie z umową kredytową
31. opłata za akceptację ubezpieczenia zewnętrznego/Ubezpieczenia Własnego Kredytobiorcy

OPŁATA
kwoty udzielonego kredytu

0% -9%
50,00
50,00
0,00
100,00
2%
100,00
100,00
2%
0,00

PLN
PLN
PLN
PLN

50,00
7,00
50,00
0,00
30,00

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

wartosci kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 50,00 PLN
PLN
PLN
wartosci kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 100,00 PLN
PLN

duplikat każdej umowy

rzeczywiście poniesione przez
Bank koszty

5,00
50,00
750,00
100,00

PLN
PLN
PLN
PLN

30 PLN + rzeczywiście poniesione
przez Bank koszty

30,00 PLN
300,00 PLN

kwoty udzielonego kredytu
wnioskowanej kwoty kredytu

0% - 9%
0% - 3%
50,00
50,00
0,00
100,00
2%
100,00
100,00
2%

PLN
PLN
PLN
PLN
wartosci kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 50,00 PLN
PLN
PLN
wartosci kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 100,00 PLN
wartosci kapitału pozostałego do spłaty nie mniej niż 100,00 PLN

2%
0%
2%
0,5%

5,00
50,00
15,00
7,00
10,00
50,00
30,00
30,00
30,00

kwoty nadpłaty pomniejszonej o kwotę najbliższej raty nie mniej niż 100 PLN
miesięcznie od niewykorzystanego kapitału

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

miesięcznie

duplikat każdej umowy

50,00 PLN + rzeczywiście
poniesione przez Bank koszty

10,00
250,00
5,00
50,00

PLN
PLN
PLN
PLN

30,00 PLN
350,00 PLN
30,00 PLN
30,00 PLN
50,00 PLN
1 000,00 PLN
1 230,00 PLN
100,00 PLN + rzeczywiście
poniesione przez Bank koszty

70,00 PLN
wg rzeczywiście poniesionych
przez Bank kosztów
30 PLN + rzeczywiście poniesione
przez Bank koszty

100,00 PLN
5,00 PLN
10,00 PLN
wg rzeczywiście poniesionych
przez Bank kosztów, nie wiecej niż
3000,00 PLN

100,00 PLN
750,00 PLN

opłata za przygotowanie i wyslanie korespondencji kierowanej do współkredytobiorców, Bank
obciąza Kredytobiorcę dodatkowo według tych samych stawek
opłata za przygotowanie i wyslanie korespondencji kierowanej do współkredytobiorców, Bank
obciąza Kredytobiorcę dodatkowo według tych samych stawek
opłata za przygotowanie i wyslanie korespondencji kierowanej do współkredytobiorców, Bank
obciąza Kredytobiorcę dodatkowo według tych samych stawek
opłata za przygotowanie i wyslanie korespondencji kierowanej do współkredytobiorców, Bank
obciąza Kredytobiorcę dodatkowo według tych samych stawek

