Kredyt w rachunku płatniczym (Limit kredytowy w koncie osobistym)
Przeznaczenie
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bieżące potrzeby konsumpcyjne

Kredytobiorca

2

Posiadacz (Posiadacze wspólnego) rachunku płatniczego (konta osobistego)
z wyłączeniem „Rachunku spłat” przeznaczonego do spłaty udzielonych przez
Bank kredytów w Santander Bank Polska S.A.
Osoba fizyczna:
 zamieszkująca i uzyskująca dochody w Polsce,
 posiadająca stałe, udokumentowane źródło dochodów (warunek ten musi
spełnić przynajmniej jeden z Posiadaczy konta osobistego),
 posiadająca zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownych
terminach spłaty.
 korzystająca z konta osobistego zgodnie z Umową konta.

Kwota kredytu
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Podstawą do ustalenia kwoty limitu kredytowego jest okres korzystania z konta
osobistego oraz wysokość udokumentowanych miesięcznych dochodów netto.
Minimalna kwota limitu kredytowego wynosi 1.000,00 zł.
Maksymalna kwota limitu kredytowego nie może przekraczać sześciokrotności
dochodu netto Kredytobiorcy oraz nie może być wyższa od 120.000,00 zł,
a w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej uzyskujących
dochody z tytułu umowy o pracę nie może być wyższa od 150.000,00 zł
i uzależniona jest od:
- okresu posiadania konta osobistego w Santander Bank Polska S.A,
- zdolności kredytowej Kredytobiorcy (Kredytobiorców w
przypadku wspólnego konta),
- możliwości zapewnienia stałych wpływów na konto z tytułu udokumentowanych
dochodów w wysokości wymaganej przez Bank.

Okres kredytowania
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do 12 miesięcy
istnieje możliwość odnowienia limitu kredytowego

Stopa oprocentowania
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stopa zmienna

Wypłata kredytu
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pozostawienie do dyspozycji Kredytobiorcy

Spłata kredytu

7

spłata kredytu – zgodnie z zawartą umową kredytową

Zabezpieczenie
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1.
Bank może wymagać dodatkowego prawnego zabezpieczenia w formie:

zgody współmałżonka Kredytobiorcy
 weksla in blanco
 poręczenia cywilnego lub wekslowego
 innych
poszczególne formy zabezpieczenia mogą występować łącznie.
2.
W przypadku limitu kredytowego w kwocie od 100.000,00 zł Bank wymaga
prawnego zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco Kredytobiorcy.

W ymagane dokumenty
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Obowiązuje od
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dokument tożsamości
wniosek o kredyt dla ludności
informacja dotycząca proponowanego zabezpieczenia
dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Kredytobiorcy
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