
Tabela Opłat i Prowizji (1) dla Faktoringu Odwrotnego oraz Pożyczki Stockowej dla  
Dealerów samochodowych Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
TOiP/FPDS/1.1/2022

I DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA OPŁATA/PROWIZJA

1 Uruchomienie Finansowania - prowizja przygotowawcza Od 0 do 2% od kwoty przyznanego Finansowania w skali roku

2 Prowizja od uruchomienia Transzy 0 PLN

3 Prowizja rekompensacyjna od niewykorzystanej przyznanej kwoty 
Finansowania Od 0 do 0,5% w skali roku

4 Zmiany Umowy wymagające aneksu 100 PLN

5

Opłata za obsługę dyspozycji uruchomienia Transzy niezarejestrowanej 
przy użyciu aplikacji systemowej (zgodnie z Regulaminem świadczenia 
usług drogą elektroniczną dla Dealerów Samochodowych korzystających 
z finansowania w formie Faktoringu Odwrotnego oraz Pożyczki 
Stockowej w Santander Consumer Multirent sp. z o.o.)

20 PLN (2)

6 Pisemne wyjaśnienie dotyczące oceny Zdolności Regulowania 
Zobowiązań na wniosek Dealera 0,5% od kwoty Finansowania, min. 1000 PLN

7 Ubezpieczenie przedmiotu zabezpieczenia przez SCM w przypadku, gdy 
Dealer nie dokonał ubezpieczenia w wymaganym terminie Według kosztów rzeczywiście poniesionych przez SCM 

8 Brak pisemnego zawiadomienia SCM w wymaganym terminie o zawarciu 
lub wznowieniu ubezpieczenia wraz z dokonaną cesją na rzecz SCM 10 PLN za każdy rozpoczęty miesiąc

9 Telefoniczne wezwanie do zapłaty 10 PLN

10 Wysłanie wezwania do zapłaty 69 PLN

11 Działania zewnętrznej firmy windykacyjnej na zlecenie SCM, inne aniżeli 
określone w pkt 12

Koszt poniesiony rzeczywiście przez SCM i bezpośrednio w związku 
z realizacją działań przez zewnętrzną firmę windykacyjną, nie więcej niż 15% 
kwoty wymagalnej z tytułu Umowy zleconej do windykacji zewnętrznej firmie 
windykacyjnej

12 Koszty windykacji obejmujące: wycenę pojazdu, opłatę za parkowanie, 
koszty transportu, sprzedaży pojazdu podczas aukcji Według kosztów rzeczywiście poniesionych przez SCM

13 Nie wykonanie / nie ukończenie samokontroli stocku przez Dealera 200 PLN

14 Zlecenie przez SCM fizycznej kontroli stocku w wyniku niewykonania/
nieukończenia samokontroli stocku przez Dealera 200 PLN + 20 PLN za pojazd

II INNE USŁUGI OPŁATA/PROWIZJA

1 Wydanie opinii o obsłudze finansowania / zaświadczenia 25 PLN

2 Wydanie zgody SCM / upoważnienia / potwierdzenia przelewu / duplikatu 
dokumentu 25 PLN

3 Usługi nietypowe, nieobjęte niniejszą Tabelą 25 PLN, lecz nie mniej niż poniesione koszty

4 Wydanie aktualnego odpisu KRS SCM 30 PLN

5 Wydanie pełnego odpisu KRS SCM 60 PLN

6 Udzielenie pisemnej informacji Dealerowi, związanej z jego nieuzasad-
nionym roszczeniem 25 PLN

(1)  Kwoty należnych opłat lub prowizji są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień naliczenia opłaty lub prowizji (nie 
dotyczy sytuacji, w których dana opłata lub prowizja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT).

(2)  Opłata pobierana w przypadku transz uruchamianych w celu sfinansowania/zrefinansowania zakupu Stoku Samochodów. Opłata dotyczy Dealerów, którzy zawarli 
umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.


