
 
 
Tabela prowizji i opłat dla kredytów oraz pożyczek samochodowych 

 

Opłata przygotowawcza ustalana indywidualnie i wskazywana w umowie kredytu/pożyczki do 25% kwoty kredytu 

Miesięczna obsługa rachunku kredytowego - Polecenie Zapłaty 5 zł 
 
Miesięczna obsługa rachunku kredytowego – wpłaty dokonywane przelewem lub 
przekazem pocztowym 

 
 

10 zł 

Opłata za zastaw rejestrowy ustanowiony na pojeździe 250 zł 
Opłata za wysłane zawiadomienia, upomnienia, monitu (w tym: w związku z 
opóźnieniem w spłacie kredytu/pożyczki; brakiem zabezpieczeń lub obniżeniem ich 
wartości; przypomnieniem o konieczności przedłużenia polisy ubezpieczeniowej) 

 
 

40 zł 

Ostateczne wezwanie do spłaty kredytu/pożyczki 200 zł 

Wypowiedzenie umowy kredytu/pożyczki 200 zł 

Odebranie przedmiotu zabezpieczenia 300 zł 

Czynności windykacyjne – windykacja zewnętrzna  (za każdą podjętą czynność) 200 zł 

Potwierdzenie spłaty kredytu/pożyczki - wydane na wniosek Klienta 80 zł 

Szczegółowe rozliczenie spłat rat kredytu/pożyczki - wydana na wniosek Klienta 200 zł 
 
Odpis dokumentów umowy kredytu/pożyczki, harmonogramu spłat lub innych 
dokumentów wydanych na wniosek Klienta 

 
 

100 zł 

Zmiana daty spłaty kredytu/pożyczki, zmiana sposobu spłaty kredytu/pożyczki 25 zł 

Zmiana okresu kredytowania 75 zł 
 
Aneks - przejęcie długu, przystąpienie do długu, 
zmiana współkredytobiorcy/współpożyczkobiorcy 

 
 

500 zł 
 
Wydanie decyzji w przedmiocie sposobu wypłaty i/lub rozliczenia odszkodowania za 
szkodę komunikacyjną na pojeździe 

 
 

   50 zł 
 
  Wydanie cesji praw wierzytelności 

 
                                         50 zł 

 
Zmiana przedmiotu kredytu/pożyczki, zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki, 
zwolnienie zabezpieczenia kredytu/pożyczki 

 
250 zł 

 
Wydanie zgody przez Kredytodawcę/Pożyczkodawcę, w tym na zmiany 
charakterystyki lub przeznaczenia pojazdu 

 
50 zł 

Wydanie zgody na użyczenie pojazdu osobie trzeciej 150 zł 
 
Udzielenie uprawnionym organom informacji o użytkowniku pojazdu, w 
szczególności gdy dopuścił się on wykroczenia lub popełnił przestępstwa 

 
 

50 zł 
 
Każdorazowa czynność przeciwegzekucyjna podejmowana w związku z zajęciem 
pojazdu przez wierzycieli Klienta 

 
 

250 zł 

Wydanie opinii o realizacji umowy kredytu/pożyczki na wniosek Klienta 50 zł 

Tabela Obowiązuje od 20/06/2020 
 

Informacja o wybranych kosztach postępowania sądowego i egzekucyjnego: 
 

1. Opłata stosunkowa w sprawach cywilnych o 
prawa majątkowe 

5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie 
mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł 

 
2. 

 
Opłata stosunkowa za egzekucję komorniczą 
świadczeń pieniężnych (cała opłata) 

15 % wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż 1/10 
i nie więcej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego 

3. Skarga na czynności komornika Opłata stała PLN 100 
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