Taryfa opłat i prowizji pobieranych
przez Santander Bank Polska S.A.
za czynności bankowe
dla klientów indywidualnych
Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych
Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.

Spis treści
POSTANOWIENIA OGÓLNE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Rozdział I. Rachunki płatnicze-konta osobiste  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Rozdział II. Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych  .  .  .  .  . 7
Rozdział III. Usługi Santander online  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Rozdział IV. Rachunki płatnicze – konta oszczędnościowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Rozdział V. Karty kredytowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Rozdział VI. Kredyty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Rozdział VII. Czynności w obrocie dewizowym .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Rozdział VIII. Pozostałe czynności .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Załącznik nr 1. Ubezpieczenia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

2

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych
Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.

Spis treści

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.	Santander Bank Polska S.A., zwany dalej
Bankiem lub SAN PL, pobiera opłaty
i prowizje zgodnie z niniejszą „Taryfą opłat
i prowizji pobieranych przez Santander Bank
Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów
indywidualnych”, zwaną dalej „Taryfą”.
2.	Definicje:

• placówka partnerska – placówka agencyjna

Banku działająca pod oznaczeniem „Placówka
Partnerska Santander Bank Polska”,

• placówka Santander Bank Polska S.A./ placówka
Banku – odpowiednio oddział Santander
Bank Polska S.A., placówka partnerska, inna
jednostka organizacyjna Santander Bank Polska
S.A obsługująca klientów,

• dzień roboczy – każdy dzień niebędący sobotą
lub dniem ustawowo wolnym od pracy,

• r achunek własny – rachunek, prowadzony
na podstawie Regulaminu kont dla klientów
indywidualnych dla tego samego Posiadacza,
• rachunek obcy – rachunek prowadzony na
podstawie Regulaminu kont dla klientów
indywidualnych niebędący rachunkiem
własnym.

• EOG – Europejski Obszar Gospodarczy,

obejmujący kraje Unii Europejskiej oraz
Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

3.	Postanowienia Taryfy, w tym określające
wyszczególnienie czynności oraz stawki opłat
i prowizji, stosuje się do zleceń płatniczych
dokonywanych zarówno między rachunkami
płatniczymi, jak i między rachunkami
niebędącymi rachunkami płatniczymi.
4.	Opłaty i prowizje ustalane są w złotych lub
w walutach obcych.
5. Tryb pobierania opłat i prowizji
Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych na
podstawie umowy ramowej pobierane okresowo,
są należne Santander Bank Polska S.A. jedynie za
okres obowiązywania umowy ramowej i podlegają:
a)	proporcjonalnemu zwrotowi – dla opłat
pobieranych z góry,

b)	proporcjonalnemu naliczeniu – dla opłat
pobieranych z dołu.
Bank wskazuje placówki Banku, w których opłaty
i prowizje za usługi świadczone przez Bank nie
mogą być uiszczone w formie gotówkowej w kasie
placówki Banku. Lista takich placówek znajduje
się pod adresem santander.pl w wyszukiwarce
placówek i bankomatów.
5.1. Rachunki bankowe
Opłaty i prowizje pobierane są w następujący
sposób:
a)	za prowadzenie rachunku płatniczego/
opłata za pakiet – ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego, z wyjątkiem Ekstrakonta
Concerto i Ekstrakonta Profil Zdobywcy,
w przypadku których jeżeli ostatni dzień
miesiąca kalendarzowego nie jest dniem
roboczym opłata pobierana jest w ostatnim dniu
roboczym poprzedzającym ten dzień, lub w dniu
zamknięcia konta,
b)	za polecenie przelewu (z wyjątkiem
krajowego przelewu w euro i przelewu
zagranicznego), wyciągi, wypłata gotówki
w placówce, wpłata gotówki w placówce,
polecenie zapłaty – cyklicznie ostatniego
dnia danego miesiąca kalendarzowego lub
w dniu zamknięcia konta pobierane są opłaty
sumaryczne za poszczególne transakcje
wykonane oraz wyciągi wysyłane w okresie
od pierwszego do ostatniego dnia danego
miesiąca kalendarzowego włącznie lub do dnia
zamknięcia konta włącznie,
c)	pozostałe opłaty pobierane są z rachunku
w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub
w innych terminach, wskazanych w niniejszej
Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych
opłatach i prowizjach lub w umowach
zawartych pomiędzy klientem a Santander Bank
Polska S.A.
W przypadku zamknięcia rachunku płatniczego,
za którego prowadzenie opłata jest uzależniona
od minimalnych wpływów (przy czym nie stanowi
wpływu okresowe dopisywanie przez Bank odsetek
do salda z tytułu oprocentowania konta oraz uznanie

konta kwotą nagrody z tytułu sprzedaży premiowej
prowadzonej przez Bank), opłata jest pobierana
proporcjonalnie, jeśli warunek minimalnych
wpływów nie zostanie spełniony w całości.
W przypadku zamknięcia rachunku Ekstrakonto
Rachunek Podstawowy, który jest prowadzony
w ramach pakietu: Profil Spokojny, Aktywny, Ambitny
lub Zdobywcy, opłata za pakiet jest pobierana
proporcjonalnie za okres obowiązywania umowy
rachunku. Zamknięcie rachunku Ekstrakonto
Rachunek Podstawowy prowadzonego w ramach
pakietu lub zmiana takiego rachunku na inny
rodzaj, oznacza, że za świadczenie poszczególnych
usług, za które dotychczas pobierana była opłata
za pakiet, Bank pobierze opłaty i prowizje zgodnie
z brzmieniem Taryfy dotyczącym tych usług.
5.2. Debetowe karty płatnicze do rachunków
płatniczych / inne instrumenty płatnicze
i czynności z nimi związane
Karty debetowe
Pobierane są:
a)	opłaty lub prowizje – w dniu wykonania lub
rozliczenia transakcji (nieodwołanej),
b) opłaty za kartę:
–	okresowo w cyklach miesięcznych – do 10tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego
(włącznie) następującego po miesiącu
kalendarzowym, którego dotyczą,
z zastrzeżeniem, że opłata nie jest pobierana
za miesiąc, w którym została podpisana
umowa,
–	opłata za obsługę kart debetowych VISA
Electron lub MasterCard Debit Standard
wydanych do konta NET jest pobierana 15
dnia każdego miesiąca, do pozostałych kont
20 dnia miesiąca,
–	opłata za obsługę karty debetowej World
MasterCard wydanej do konta NET jest
pobierana 6 dnia każdego miesiąca, do
pozostałych kont 10 dnia miesiąca,
–	okresowo w cyklu rocznym – w dniu
wydania karty lub 25-tego dnia miesiąca
kalendarzowego,

–	w przypadku zastrzeżenia karty – w dniu
zastrzeżenia karty – w wysokości określonej na
podstawie ust. 5 lit. b) Taryfy, jeśli umowa ulega
rozwiązaniu albo w pełnej wysokości, jeśli Bank
wyda nową kartę w miejsce zastrzeżonej.
		W przypadku kart, dla których wysokość
opłaty za kartę zależy od spełnienia
określonego warunku, opłata nie zostanie
pobrana, jeśli warunek został spełniony do
momentu zastrzeżenia karty.
c)	opłaty za wznowienie karty – przy każdym
wznowieniu karty, w ciągu 14 dni od dnia
wznowienia karty, opłata za wznowienie nie
jest pobierana dla kart wymienionych w Części 2
Rozdział II Tabela 3.
d)	opłaty za pakiet – w dniu uruchomienia pakietu,
e)	opłaty lub prowizje za czynności inne
niż wskazane powyżej (pkt a – d) –
w dniu wykonania lub w dniu rozliczenia lub
w następnym dniu roboczym.
5.3 Karty kredytowe
Pobierane są:
a)	opłaty lub prowizje w dniu wykonania lub
rozliczenia transakcji (nieodwołanej),
b)	opłaty za kartę – okresowo w cyklach
miesięcznych:
–	w dniu wygenerowania pierwszego
zestawienia operacji po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego, w którym przypada
rocznica wydania karty; kolejne opłaty
pobierane są w dniu generowania kolejnych
zestawień operacji;
–	dla Kart 123 wydanych przed dniem
1 lipca 2017r. w miesiącu bezpośrednio
następującym po tym, w którym została
zawarta umowa; data obciążenia opłatą
zostanie wskazana w zestawieniu operacji;
kolejne opłaty miesięczne pobierane
są w tym samym dniu kalendarzowym
miesiąca co pierwsza opłata, w przypadku
dnia wolnego od pracy opłata zostanie
pobrana w dniu roboczym bezpośrednio
poprzedzającym ten dzień,
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c) opłaty za kartę – okresowo w cyklach rocznych:
–	z zastrzeżeniem punktu poniżej opłata
roczna pobierana jest po 3 miesiącach od dnia
wydania karty,
–	dla Kart Mastercard World Elite – w dniu
wygenerowania pierwszego zestawienia
operacji po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego, w którym przypada
rocznica wydania karty;
d)	opłaty za wznowienie karty – przy każdym
wznowieniu karty głównej, w ciągu 14 dni od
dnia wznowienia karty,
e)	opłaty lub prowizje za czynności inne niż
wskazane powyżej (pkt a-d) w dniu wykonania
lub w dniu rozliczenia, lub w następnym dniu
roboczym.
5.4. Usługi Santander online
Opłaty i prowizje za Powiadamianie SMS pobierane
są 5-tego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, którego dotyczą.
5.5. Karty kredytowe wymienione w części 2,
rozdział III tabela 1.
W przypadku zamiany karty kredytowej
MasterCard<30 przy wznowieniu dla osób po
30 roku życiu – opłata za zamianę karty nie jest
pobierana.
5.6. Ubezpieczenia
a)	Opłata miesięczna za Pakiet „Twoje
Bezpieczeństwo” liczona jest od salda
zadłużenia wykazanego na 28 dzień każdego
miesiąca i pobierana w tym dniu. W przypadku,
gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy,
opłata pobierana jest w ostatnim dniu roboczym
poprzedzającym ten dzień.
b) Opłata miesięczna za „Bezpieczne Pieniądze
Komfort” w wysokości wskazanej w niniejszej
Taryfie opłat i prowizji pobierana jest z ostatnim
dniem roboczym danego miesiąca trwania
ochrony ubezpieczeniowej z góry za kolejny
miesiąc.
c)	Niezapewnienie środków na rachunku
bankowym wskazanym do poboru opłaty za
ubezpieczenie w wysokości wystarczającej
do pobrania przez Santander Bank Polska S.A.
opłat określonych w części 2, rozdział VI,

będzie skutkowało brakiem lub zakończeniem
ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami
odpowiednich Warunków ubezpieczenia.
d)	Opłata za ochronę ubezpieczeniową w ramach
pakietu usług dodatkowych pobierana jest
miesięcznie, najpóźniej w ostatnim dniu
miesiąca za dany miesiąc.
e)	Pozostałe opłaty pobierane są z rachunku
wskazanego do poboru opłaty za ubezpieczenie
w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub
w innych terminach, wskazanych w niniejszej
Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych
opłatach i prowizjach lub w umowach zawartych
pomiędzy klientem a Santander Bank Polska S.A.
f)	Ubezpieczenie Hipoteka+:
–	dla Pakietów Życie 18+ oraz Życie 48+
podstawą opłaty jest wysokość salda
zadłużenia z tytułu umowy kredytu w dniu
obliczenia raty kredytu, której termin
płatności przypada w danym okresie
rozliczeniowym
–	dla Pakietu Praca podstawą opłaty jest
wysokość raty kredytu z tytułu umowy
kredytu, której termin płatności przypada
w danym okresie rozliczeniowym.
6. Opłaty i prowizje za czynności bankowe nie
są pobierane od:
a)	operacji związanej ze spłatą wierzytelności
Santander Bank Polska S.A. lub jego spółek
zależnych bez względu na jej formę (nie dotyczy
operacji dokonywanej z rachunku zawierającego
w nazwie słowa „konto oszczędnościowe” lub
„konto systematyczne”),
b)	wpłaty gotówki dokonywanej przez osobę
fizyczną na rachunek bankowy w przypadku,
gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku
wynika, iż opłatę uiszcza odbiorca należności,
c)	wpłaty gotówki dokonywanej przez klienta
Santander Bank Polska S.A. z tytułu zapłaty
podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli
zapłata podatku jest związana z usługami
świadczonymi przez Santander Bank Polska S.A.
7. Należne opłaty i prowizje pokrywa
zleceniodawca operacji bankowych, chyba że strony
danej operacji umówiły się inaczej lub w złożonej
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dyspozycji określono inaczej, a Santander Bank
Polska S.A. to aprobuje.
8. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają
zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.
9. W przypadku operacji wyrażonych w walutach
obcych, podstawą ustalania wysokości opłat
i prowizji jest:
a)	równowartość w złotych polskich kwoty
operacji – w przypadku opłat i prowizji
wyrażonych w złotych polskich,
b)	kwota operacji – w przypadku opłat i prowizji
oraz kosztów banków zagranicznych
wyrażonych w walutach obcych.
W przypadku opłat i prowizji wyrażonych
w złotych polskich przeliczenie następuje wg kursu
średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania
opłaty/prowizji, z wyjątkiem prowizji od operacji
związanych z:
–	czynnościami w obrocie dewizowym –
przeliczanych wg kursu średniego NBP z dnia
poprzedniego,
–	obsługą kredytów i gwarancji dewizowych
(z wyłączeniem gwarancji awizowanych,
pośrednich, potwierdzonych) – przeliczanych
po kursie kupna/sprzedaży dla dewiz
Santander Bank Polska S.A.,
–	skupem/sprzedażą walut w kasie Santander
Bank Polska S.A. – przeliczanych po kursie
kupna/sprzedaży dla pieniędzy Santander
Bank Polska S.A.,
–	realizacją w walucie obcej inkasa –
przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla
dewiz Santander Bank Polska S.A.
10. W przypadku kosztów banków zagranicznych
wyrażonych w innej walucie niż waluta, w której
zostaną pobrane, przeliczenie następuje wg kursu
średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania
kosztów, z wyjątkiem kosztów operacji związanych
z realizacją w walucie obcej inkasa, akredytyw
oraz gwarancji awizowanych, pośrednich,
potwierdzonych – przeliczanych po kursie
sprzedaży dla dewiz Santander Bank Polska S.A.
11. Santander Bank Polska S.A. nie będzie
zawiadamiał Klientów o takich zmianach
niniejszej Taryfy opłat i prowizji, które polegać

będą na wprowadzeniu nowych produktów lub
usług do oferty Santander Bank Polska S.A. lub
w przypadku zmian w zakresie produktów lub
usług, w przedmiocie których, klienta nie wiąże
z Santander Bank Polska S.A. umowa.
12. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania
zmian Taryfy. Bank może:
1)	podwyższyć wysokość określonej w Taryfie
opłaty lub prowizji lub wprowadzić nową opłatę
lub prowizję, w okresie obowiązywania umowy,
jeżeli podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden
z poniższych czynników:
a)	stopa procentowa kredytu lombardowego
NBP – o co najmniej 3% wartości tego
czynnika od ostatniej jego zmiany,
b)	stopa procentowa redyskonta weksli NBP –
o co najmniej 3% wartości tego czynnika od
ostatniej jego zmiany,
c)	stopa procentowa referencyjna NBP – o co
najmniej 3% wartości tego czynnika od
ostatniej jego zmiany,
d)	w ysokość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana
przez GUS – o co najmniej 3% wartości tego
czynnika w stosunku do analogicznego
miesiąca poprzedniego roku,
	lub jeżeli stopa inflacji (miesięczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych publikowany
przez GUS, w ujęciu odnoszącym się do
analogicznego miesiąca poprzedniego roku)
wynosi co najmniej 0,5 punktu procentowego.
	Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji nie
może przekroczyć trzykrotności w stosunku
do dotychczasowej wysokości. W przypadku
podwyższenia opłaty lub prowizji, których
wysokość do tej pory wynosiła:
– 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł,
– 0% – opłata lub prowizja w wyniku
podwyższenia nie może wynosić więcej niż
2%.
	W przypadku wprowadzenia nowej opłaty lub
prowizji jej wysokość nie może przekroczyć
200 zł lub 2%,
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lub

lub

hipoteczne niebędące w ofercie tabela 2 i tabela 3.

2)	adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty lub
prowizji określonej w Taryfie lub wprowadzić
do Taryfy nową adekwatną opłatę lub prowizję
w okresie obowiązywania umowy, jeżeli
podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden
z czynników:

5)	dokonywać zmian w Taryfie w okresie
obowiązywania umowy w przypadku:

13. Bank może uzgodnić indywidualnie z Klientem
zmianę wysokości opłaty lub prowizji lub
wprowadzenie nowej opłaty lub prowizji w okresie
obowiązywania umowy z pominięciem przesłanek
określonych powyżej.

a.	konieczności dostosowania brzmienia Taryfy
do wymogów wynikających z decyzji lub
zaleceń organów nadzorczych, organów
ochrony konsumentów lub z orzeczeń
sądowych,

a)	w ysokość kosztów operacji i usług
ponoszonych przez Bank związanych
z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja,
b)	w ysokość kosztów związanych z wdrożeniem
nowych przepisów prawa lub zmiany
przepisów istniejących lub decyzji, zaleceń
lub rekomendacji organów nadzorujących
działalność Banku, mających wpływ na
koszty ponoszone przez Bank związane
z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy
nowa lub podwyższona opłata lub prowizja.
	Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji
w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie
może przekroczyć trzykrotności w stosunku
do dotychczasowej wysokości. W przypadku
podwyższenia opłaty lub prowizji, których
wysokość do tej pory wynosiła:
– 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku
podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł,
– 0% – opłata lub prowizja w wyniku
podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%.
	Zmiany, o których mowa w pkt. 1) – 2) powyżej
mogą zostać dokonane nie częściej niż co
kwartał kalendarzowy,
lub
3)	obniżyć wysokość opłaty lub prowizji określonej
w Taryfie w okresie obowiązywania umowy, ze
względu na zmianę konkurencyjności na rynku
usług finansowych,
lub
4)	wprowadzić do Taryfy w okresie obowiązywania
umowy nową opłatę lub prowizję dotyczącą
nowej usługi lub produktu lub nowej
funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu,

b.	wprowadzenia nowych przepisów prawa lub
zmiany przepisów istniejących, wpływających
na zasady świadczenia usług przez Bank,
lub
6)	dokonywać zmian w Taryfie w okresie
obowiązywania umowy innych niż wskazane
w pkt. 1)–5) powyżej, jeżeli podwyższeniu
ulegnie przynajmniej jeden z poniższych
czynników:
a)	stopa procentowa kredytu lombardowego
NBP – o co najmniej 3% wartości tego
czynnika od ostatniej jego zmiany,
b)	stopa procentowa redyskonta weksli NBP –
o co najmniej 3% wartości tego czynnika od
ostatniej jego zmiany,
c)	stopa procentowa referencyjna NBP – o co
najmniej 3% wartości tego czynnika od
ostatniej jego zmiany,
d)	w ysokość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana
przez GUS – o co najmniej 3% wartości tego
czynnika w stosunku do analogicznego
miesiąca poprzedniego roku,
	lub jeżeli stopa inflacji (miesięczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych publikowany
przez GUS, w ujęciu odnoszącym się do
analogicznego miesiąca poprzedniego roku)
wynosi co najmniej 0,5 punktu procentowego.
12a. Bank nie stosuje przesłanek zmian w Taryfie,
o których mowa w ust. 13 w odniesieniu do umów
o świadczenie usług lub produktów określonych
w Części 2: (i) rozdział II tabela 3, (ii) rozdział
III tabela 2, (iii) rozdział V tabela 5, (iv) rozdział
V w zakresie dotyczącym: kredyty i pożyczki

odpowiedniej karty i prowizji za przewalutowanie
transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta
rachunku (o ile taka prowizja występuje) do
najbardziej aktualnego referencyjnego kursu
wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank
Centralny (EBC).

14. Za obsługę produktów i usług wymienionych
w Części 2 Usługi wycofane z oferty – w zakresie
nieuregulowanym w tej części – pobiera się opłaty
i prowizje wskazane w Części 1 Produkty i usługi
będące w bieżącej ofercie:
– w rozdziale VIII Pozostałe czynności,
–	w rozdziale III Usługi Santander online
– w zakresie czynności związanych
z Powiadamianiem SMS w ramach usług
Santander online, z wyłączeniem pakietu
Alerty24 Avocado.
15. W odniesieniu do Konta Podstawowego:
1)	Bank nie stosuje przesłanek zmiany Taryfy,
o których mowa w ust. 13 pkt. 1, 2 i 3
w stosunku do opłat lub prowizji za czynności
wyszczególnione w Taryfie,
2)	Bank może podwyższyć lub obniżyć
wysokość opłat lub prowizji za czynności
wyszczególnione w Taryfie w okresie
obowiązywania umowy w przypadku
podwyższenia lub obniżenia wysokości
opłat lub prowizji za analogiczne czynności
określone w Taryfie dla innych niż Konto
Podstawowe rachunków, przy czym
w wyniku takiej zmiany opłaty i prowizje
nie mogą być wyższe od opłat i prowizji
najczęściej stosowanych przez Bank przez
ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do tego
typu czynności.
16. Marża określająca opłaty za przeliczenie
waluty dla transakcji przeprowadzonych kartami
płatniczymi w krajach EOG w walutach tych
krajów: dla transakcji przeprowadzonych kartami
płatniczymi w walucie innej niż waluta rachunku,
w ciężar którego zostanie rozliczona transakcja,
łączne opłaty za przeliczenie waluty określa
marża wyrażona jako wartość procentowa kursu
zastosowanego przez Bank zgodnie z regulaminem
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Spis treści

CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE

Konto Jakie Chcę
Wyszczególnienie czynności

Rozdział I. Rachunki płatnicze-konta osobiste
1

TABELA 1
Konto Jakie Chcę
Wyszczególnienie czynności

1

2

Wiek
Posiadacza
konta – do 26
lat1

Wiek
Posiadacza
konta
– ukończone
26 lat2

3

4

0 zł

0 zł

1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

1.1

wpływ w danym miesiącu w wysokości 10 000 zł
i więcej

1.2

wpływ w danym miesiącu poniżej 10 000 zł

1.3

saldo równe 20 podstawowym jednostkom
monetarnym waluty rachunku albo wyższe 3

–

–

1.4

saldo poniżej 20 podstawowych jednostek
monetarnych waluty rachunku 3

–

–

2

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek
w Santander Bank Polska S.A.)

2.1

na rachunek obcy

–

–

Konto
Select

Konto24
walutowe

Konto Private
Banking
(otwierane od
12.11.2018 r. do
15.12.2019 r.
jako Konto Elite)

5

6

7

–

–

150 zł

0 zł

–

–

–

0 zł

–

–

8 zł 4

–

30 zł

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

5 zł

10 zł

8 zł

8 zł

0 zł

Przelew24

0 zł

0 zł

0 zł

–

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2.1.3
2.2

na rachunek własny

3

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony
przez dostawcę innego niż Santander Bank
Polska S.A. – przelew krajowy w złotych)

3.1

przelew ELIXIR

3.1.1

złożony za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

3.1.2

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.

5 zł

10 zł

8 zł

8 zł

0 zł

3.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

0 zł

0 zł

0 zł

–

0 zł

3.3

przelew SORBNET

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

0 zł

4

Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych
niż Polska5

4.1

polecenie przelewu SEPA oraz
polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż
polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz
w trybie ekspresowym

4.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

4.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

5 zł

10 zł

8 zł

8 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

4.2

uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A.

2

5

Zlecenie stałe

Konto
Select

Konto24
walutowe

Konto Private
Banking
(otwierane od
12.11.2018 r. do
15.12.2019 r.
jako Konto Elite)

4

5

6

7

Wiek
Posiadacza
konta – do 26
lat1

Wiek
Posiadacza
konta
– ukończone
26 lat2

3

5.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż
Santander Bank Polska S.A.

0 zł

0 zł

0 zł

–

0 zł

6

Polecenie zapłaty

0 zł

0 zł

0 zł

–

0 zł

7

Wypłata gotówki

7.1

w placówce Santander Bank Polska S.A.

5 zł

10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

7.2

w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

7.2.1

w bankomacie sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

0 zł

0 zł

–

0 zł

7.2.2

w bankomacie nienależącym do sieci Santander Bank
Polska S.A.

0 zł

0 zł

0 zł

–

0 zł

5 zł

10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

8

Wpłata gotówki w placówce Santander Bank
Polska S.A. przez posiadacza rachunku

9

Wyciąg z rachunku

9.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom
posiadającym usługę bankowości elektronicznej
(Santander internet/ mobile)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

9.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

9.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu
lub po każdej zmianie salda

5 zł

5 zł

0 zł

5 zł

0 zł

9.4

odbierany w placówce Banku (dotyczy dyspozycji
przyjętych do dnia 09.11.2018 r.)

–

–

–

–

0 zł

9.5

duplikat wyciągu

5 zł

5 zł

0 zł

5 zł

0 zł

10

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
– historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty
miesiąc)

10.1

klienta posiadającego usługę bankowości
elektronicznej (Santander internet/ mobile)

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

0 zł

10.2

klienta nieposiadającego usługi bankowości
elektronicznej (Santander internet/ mobile),
gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca
kalendarzowego

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

10.3

klienta nieposiadającego usługi bankowości
elektronicznej (Santander internet/ mobile), gdy
historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni
miesiąc kalendarzowy

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

0 zł

1. W przypadku rachunku wspólnego, wiek każdego z Posiadaczy – do 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania opłaty.
2. W przypadku rachunku wspólnego, wiek przynajmniej jednego z Posiadaczy – ukończone 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania
opłaty.
3. Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się
jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do
przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.
4. Nie dotyczy rachunków, które zostały wskazane jako rachunki do spłaty w umowie kredytu/ pożyczki, udzielonej przez Bank osobom fizycznym. Zasada ta
obowiązuje do zakończenia umowy kredytu/ pożyczki.
5. Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 1 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale
VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.
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Spis treści

TABELA 2
Wyszczególnienie czynności
1

2

1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

2

Transakcje zlecane w placówce Santander Bank Polska S.A. lub składane za
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)
y polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.)
y na rachunek obcy
y na rachunek własny
y polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.)
– Przelew24
y polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander
Bank Polska S.A.– przelew krajowy w złotych)
y przelew ELIXIR
y przelew Express ELIXIR
y przelew BlueCash
y zlecenie stałe
y na rachunek w Santander Bank Polska S.A.
y na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.
y polecenie przelewu SEPA (wyłącznie na rachunek prowadzony w Polsce)
y polecenie przelewu w walucie obcej (na rachunek prowadzony w Polsce przez
dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A., z wyłączeniem euro)
y polecenie przelewu – przelew krajowy w euro inny niż polecenie przelewu SEPA, na
rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

2.1

pierwsze 5 dowolnych transakcji w miesiącu kalendarzowym

2.2

każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym

3

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.)

3.1

na rachunek obcy

Konto Podstawowe
3
0 zł

3.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

3.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

10 zł

3.1.3

Przelew24

0 zł

3.2

na rachunek własny

4

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander
Bank Polska S.A. – przelew krajowy w złotych)

4.1

przelew ELIXIR

8.2

0 zł

4.1.1

złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

4.1.2

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.

10 zł

4.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

0 zł

4.3

przelew SORBNET

35 zł

5

Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska1

5.1

polecenie przelewu SEPA oraz
polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie
zwykłym oraz w trybie ekspresowym

0 zł

5.2

uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A.

0 zł

6

Zlecenie stałe

6.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

0 zł

6.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

0 zł

7

Polecenie zapłaty

0 zł

8

Wypłata gotówki

8.1

w placówce Santander Bank Polska S.A.

Konto Podstawowe

2

3

w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

8.2.1

w bankomacie sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

8.2.2

w bankomacie nienależącym do sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

9

Wpłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A. przez posiadacza rachunku

10

Wyciąg z rachunku

10.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości
elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

10.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

0 zł

10.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

10.4

duplikat wyciągu

5 zł

11

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za
każdy rozpoczęty miesiąc)

11.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

10 zł

11.2

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile),
gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

11.3

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile),
gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

0 zł
zgodnie ze stawkami wskazanymi dla
danego typu transakcji

Wyszczególnienie czynności
1

0 zł

1. Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 5 Tabeli 2 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale
VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

Rozdział II. Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych
TABELA 1
Karta Dopasowana Mastercard/Visa

1

Wyszczególnienie czynności

Wiek posiadacza/
użytkownika*
karty – do 26 lat

Wiek posiadacza/
użytkownika*
karty – ukończone 26 lat

2

3

4

3 zł

3 zł

Obsługa karty debetowej
1

Opłata miesięczna za kartę, stała obowiązująca w dniu zawarcia umowy o kartę
albo opłata określona w pkt. 2 poniżej

2

Opłata miesięczna za kartę uzależniona od liczby transakcji:

2a

pobierana w przypadku wykonania (i nieodwołania) w miesiącu
kalendarzowym, którego dotyczy opłata co najmniej 5 transakcji
bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) 1

0 zł

0 zł

2b

pobierana w przypadku niewykonania w miesiącu kalendarzowym, którego
opłata dotyczy co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem
transakcji typu Quasi Cash) 1

5 zł

5 zł

3

Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej
w Placówce Santander Bank Polska S.A.

7 zł

7 zł

4

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku
(naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8%

2,8%

0 zł
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Wyszczególnienie czynności

Wiek posiadacza/
użytkownika*
karty – do 26 lat

Wiek posiadacza/
użytkownika*
karty – ukończone 26 lat

2

3

4

1

Spis treści

TABELA 2
MasterCard
Visa
Mobile
Select (do
debetowa/
30.06.2019 r.
Visa-Mobile
Visa VIP)
debetowa

Wyszczególnienie czynności

Transakcje gotówkowe
5

Wypłata gotówki w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

0 zł

6

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju, poza
pakietem

0 zł

5 zł

6a

w ramach usługi cash back

0 zł

1,50 zł

7

Pakiet wypłat gotówki w bankomatach w Polsce obejmuje również wypłaty
gotówki w terminalach i w ramach usługi cash back, miesięcznie

0 zł

7 zł

8

Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą (z wyłączeniem pkt
10), poza pakietem

0 zł

10 zł

9

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych:

9a

w EUR

0 zł

5 zł

9b

w walucie innej niż EUR

0 zł

10 zł

10

Pakiet wielowalutowy, miesięcznie
Obejmuje :
y wypłaty gotówki w bankomatach i terminalach za granicą,
y możliwość połączenia / odłączenia konta w EUR/ USD/ GBP **, co umożliwia
rozliczenie transakcji w ciężar tych kont

0 zł

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

11

9 zł

0 zł

1

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych

13
14

15

Opłata za wznowienie karty debetowej

0 zł

0 zł

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 14)

4% min. 10 zł

4% min. 10 zł

Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 10 zł

4% min. 10 zł

0 zł

15 zł

3

Visa Private
MasterCard Banking (do
Smartcard 14.12.2019 r.
Visa Elite)

4

5

6

7

Obsługa karty debetowej
1

Opłata miesięczna za kartę

0 zł

0 zł

0,8

0 zł

0 zł

2

Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek
Posiadacza w formie papierowej w placówce Santander
Bank Polska S.A.

0 zł

7 zł

2

7 zł

0 zł

3

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej
niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po
przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

4

Wypłata gotówki:

4a

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

0 zł

0,25

0 zł

0 zł

4b

w bankomatach i terminalach poza siecią Santander Bank
Polska S.A. w kraju i za granicą (z wyłączeniem pkt 6)

4c

w ramach usługi cash back

Transakcje gotówkowe

0 zł

4%

2,50

4%

0 zł

1,50 zł

–

–

1,50 zł

0 zł

5

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych

0 zł

4%

2,50

4%

0 zł

6

Pakiet wielowalutowy, miesięcznie obejmuje:
y wypłaty gotówki w bankomatach i terminalach za
granicą,
y możliwość połączenia / odłączenia konta w EUR/ USD/
GBP*, co umożliwia rozliczenie transakcji w ciężar tych kont

0 zł

–

–

–

0 zł

7

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Santander Bank
Polska S.A.

0 zł

0 zł

–

0 zł

0 zł

8

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

0 zł

0

0 zł

0 zł

9

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem
pkt 10)

4%
min. 10 zł

4%
min. 10 zł

4%
min. 2,50

4%
min. 10 zł

4%
min. 10 zł

10

Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych

4%
min. 10 zł

4%
min. 10 zł

4%
min. 2,50

4%
min. 10 zł

4%
min. 10 zł

11

Opłata za wznowienie karty debetowej

3

–

0 zł

12

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

0 zł

7 zł

2

7 zł

0 zł

13

Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie
miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

0 zł

2 zł

0,50

2 zł

0 zł

14

Wejście do salonów lotniskowych Lounge Key

–

–

–

–

125 zł 1

15

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

–

–

–

–

700 zł

16

Awaryjne wydanie karty za granicą

–

–

–

–

700 zł

Transakcje bezgotówkowe
12

2

MasterCard
walutowa
w EUR / GBP/
USD stawki
w walucie karty

Transakcje bezgotówkowe

Wydanie karty płatniczej

Inne czynności związane z kartą debetową
16

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

7 zł

7 zł

17

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie lub wygenerowanie
miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

2 zł

2 zł

1. Do warunku zwolnienia z opłaty za kartę Dopasowaną Mastercard i Dopasowaną Visa wliczane są również transakcje wykonane kartą mobilną (MasterCard
Mobile debetowa lub Visa-Mobile debetowa), tej samej organizacji płatniczej, do tego samego rachunku i dla tego samego użytkownika, co karta, której dotyczy
zwolnienie.
* Wiek posiadacza/ użytkownika weryfikowany jest:
– w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
– w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
– w przypadku pozostałych opłat – w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty
Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.
** Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, § 7 Pakiety.

Wydanie karty płatniczej
15 zł

–

Inne czynności związane z kartą debetową

*	Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, § 7 Pakiety.
1.	Opłata za wejście do salonu lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Rachunek obciążany jest opłatą do końca miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym skorzystano z wejścia do salonu lotniskowego.
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Tabela 3

Spis treści

Rozdział III. Usługi Santander online
Wyszczególnienie czynności

Karta Podstawowa

2

3

1

Obsługa karty debetowej

Wyszczególnienie czynności

Stawka

2

3

1

1

Opłata miesięczna za kartę

0 zł

1

Powiadamianie SMS w ramach usługi Alerty24 1,2

2

Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce
Santander Bank Polska S.A.

0 zł

1.1

korzystanie z pakietu MAXI

1.2

wysłanie alertu w formie Powiadamiania SMS w ramach pakietu MINI

3

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od
wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku):

3a

w kraju

3b

w pozostałych krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

0 zł

9 zł
0,30 zł

1. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.
2. Opłata nie dotyczy: Konta Private Banking, Konta Elite, karty kredytowej Mastercard World Elite.

2,8%

Transakcje gotówkowe
4

Wypłata gotówki w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

5

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju:

5a

pierwsze 5 wypłat w miesiącu

0 zł

5b

6. i każda następna wypłata w miesiącu

5 zł

6

Wypłata gotówki w terminalach w kraju

7

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

8

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych w EUR:

8a

pierwsze 5 wypłat w miesiącu

0 zł

8b

6. i każda następna wypłata w miesiącu

5 zł

9

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych w walucie innej niż EUR

10

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

Rozdział IV. Rachunki płatnicze – konta oszczędnościowe
TABELA 1

0 zł
1,50 zł

Wyszczególnienie czynności

1

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych

0 zł

12

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt. 13)

0 zł

13

Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

Wydanie karty płatniczej
14

Opłata za wznowienie karty debetowej

15

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

7 zł

16

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie lub wygenerowanie miniwyciagu (listy
10 ostatnich transakcji) w bankomatach

2 zł

0 zł
Inne czynności związane z kartą debetową

mobilne
Konto
oszczędnościowe

Konto
oszczędnościowe
Private
Banking

Konto
oszczędnościowe
w walutach
obcych 2

2

3

4

5

6

7

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1 zł

2

Transakcje :
Polecenie przelewu wewnętrznego,
Polecenie przelewu wewnętrznego – Przelew24,
Polecenie przelewu:
y przelew ELIXIR 1,
y przelew Express ELIXIR 1,
y przelew BlueCash 1,
Polecenie zapłaty,
Wypłata gotówki w placówce Banku,
Polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu
– przelew zagraniczny w EUR, inny niż polecenie
przelewu SEPA, do krajów EOG innych niż Polska. 3

2.1

Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2.2

każda kolejna transakcja w miesiącu
kalendarzowym

10 zł

10 zł

10 zł

20 zł

10 zł 4

3

Zlecenie stałe

3.1

na rachunek w Santander Banku Polska S.A.

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

3.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego
niż Santander Bank Polska S.A.

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

–

4

Polecenie przelewu – przelew SORBNET 1

35 zł

20 zł

35 zł

35 zł

–

5

Wyciąg z rachunku

5.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom
posiadającym usługę bankowości elektronicznej
(Santander internet/mobile)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub
rzadziej

0 zł

11

Konto
systematyczne

1

3% min. 10 zł

Transakcje bezgotówkowe

Konto Max
oszczędnościowe

9
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Konto Max
oszczędnościowe

Wyszczególnienie czynności

1

2

Konto
systematyczne

mobilne
Konto
oszczędnościowe

Konto
oszczędnościowe
Private
Banking

Konto
oszczędnościowe
w walutach
obcych 2

3

4

5

6

7

5.2a

klientom nie posiadającym usługi bankowości
elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5.2b

klientom posiadającym usługę bankowości
elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz
w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5.4

duplikat wyciągu

5 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

6

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
– historia obrotów na rachunku (za każdy
rozpoczęty miesiąc)

6.1

klienta posiadającego usługę bankowości
elektronicznej (Santander internet/mobile)

10 zł

0 zł

10 zł

10 zł

10 zł

6.2

klienta nie posiadającego usługi bankowości
elektronicznej (Santander internet/mobile),
gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca
kalendarzowego

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

6.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości
elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy
historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni
miesiąc kalendarzowy

10 zł

0 zł

10 zł

10 zł

Rozdział V. Karty kredytowe
(Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz
Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo
zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej
dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych).
Do wszystkich kart głównych wymienionych w poniższej Tabeli klient może zawrzeć umowę o wydanie odpowiedniej karty mobilnej: Visa-Mobile kredytowa/
MasterCard Mobile kredytowa. Opłata roczna i opłata miesięczna za te karty nie jest pobierana, a wysokość pozostałych opłat i prowizji jest analogiczna jak dla
karty głównej (o ile dana funkcjonalność jest dostępna dla karty mobilnej).

Wyszczególnienie czynności

1

1

1.1

2

3

4

5

Karta kredytowa
123

Mastercard World
Elite 12

6

7

Opłata roczna za kartę w pierwszym roku 9

karta główna

90 zł

125 zł 13
210 zł 14

500 zł

120 zł
Dotyczy kart, dla
których została
podjęta pozytywna
decyzja o ich
wydaniu od 1 lipca
2017 roku

Wyszczególnienie czynności

1

2

ZWOLNIENIA 1

1.2

karta dodatkowa

2

Opłata miesięczna za kartę w pierwszym roku 9

Visa Silver
„Akcja
World
Visa
Pajacyk”,
MasterCard Platinum
MasterCard
Silver
3

4

5

1500 zł

2.1

karta główna

Karta kredytowa
123
6

Opłata z pkt 1.1. nie jest pobierana pod warunkiem
wykonania (i nieodwołania) minimum 10 transakcji daną
kartą w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej
decyzji o wydaniu karty.

0zł

0 zł

Mastercard World
Elite 12
7

Opłata z pkt. 1.1 i 3.1
nie jest pobierana pod
warunkiem wykonania
(i nieodwołania) płatności
bezgotówkowych
na kwotę minimum
90 000 zł:
– w ciągu 12 miesięcy od
dnia podjęcia pozytywnej
decyzji o wydaniu karty
(dotyczy pkt 1.1),
– w ciągu kolejnych 12
miesięcy liczonych od
zakończenia miesiąca
kalendarzowego,
w którym przypada
rocznica wydania karty
(dotyczy pkt 3.1).

0 zł

0 zł

0 zł

–

10 zł

1. Przelew krajowy w złotych.
2. Z konta nie można realizować: polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrznego – Przelew24, polecenia zapłaty.
3. Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 2 niniejszej tabeli, znajdują się w Części 1, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie –
rozdział VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.
4. W
 yjątkiem są wypłaty gotówki w placówce Banku, za które Bank nie pobiera opłaty także za kolejne transakcje w miesiącu kalendarzowym.

Visa Silver
„Akcja
World
Visa
Pajacyk”,
MasterCard Platinum
MasterCard
Silver

Spis treści

–

–

–

10 zł
Dotyczy kart, dla
których została
podjęta pozytywna
decyzja o ich
wydaniu przed
1 lipca 2017 roku

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2.2

karta dodatkowa

3.

Opłata roczna za kartę w kolejnych latach 9

3.1

karta główna

–

–

–

–

1500 zł

3.2

karta dodatkowa

–

–

–

–

0 zł

4

Opłata miesięczna za kartę w kolejnych latach 9

4.1

karta główna

7,50 zł

10 zł 13
17,50 zł 14

42 zł

10 zł

–

4.2

karta dodatkowa

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

–

ZWOLNIENIA 1

Opłata z pkt 2.1 i 4.1 nie jest pobierana pod warunkiem
wykonania (i nieodwołania) w poprzednim miesięcznym
cyklu rozliczeniowym minimum 10 transakcji daną kartą

5

Wypłata gotówki w kraju i za granicą 7

4%;
min. 10 zł

4%;
min.10 zł

4%;
min. 10 zł

4%;
min. 10 zł

0 zł

6

Wykonanie transakcji bezgotówkowej
w punktach oznaczonych jako: kasyna,
kasyna internetowe, gry losowe, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory

4%;
min. 10 zł

4%;
min.10 zł

4%;
min. 10 zł

4%;
min. 10 zł

4%;
min 10 zł

7

Przewalutowanie transakcji zagranicznej
wykonanej w walucie innej niż PLN
(naliczana od wartości transakcji po
przewalutowaniu na walutę Konta Karty) 9

2,8%

0%

2,0%

2,8%

0%

8

Przelew z rachunku karty kredytowej
złożony za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej (Santander
internet/mobile) – od kwoty przelewu 2,6

4%;
min. 10 zł

4%;
min.10 zł

4%;
min. 10 zł

4%;
min. 10 zł

4%;
min 10 zł

9

Zmiana typu karty na wniosek klienta

9 zł

9 zł

9 zł

9 zł

–
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Wyszczególnienie czynności

1

2

Visa Silver
„Akcja
World
Visa
Pajacyk”,
MasterCard Platinum
MasterCard
Silver
3

4

5

Rozdział VI. Kredyty
Karta kredytowa
123

Mastercard World
Elite 12

6

7

10

Zestawienie operacji

10a

dla karty głównej

10b

dla karty dodatkowej 8

11

Uruchomienie usługi Ratio

12

Wejście do salonów lotniskowych Priority Pass

12a

Karta główna

–

–

125 zł 3

–

–

12b

Karta dodatkowa

–

–

125 zł 4

–

–

13

Wejście do salonów lotniskowych Lounge Key

13.1

Karta główna

13.2 Karta dodatkowa

0 zł

0 zł

0 zł

Spis treści

0 zł

KREDYTY HIPOTECZNE

1

0 zł

2 zł

2 zł

0 zł

2 zł

0 zł

1%;
min. 5 zł

1%;
min. 5 zł

1%;
min. 5 zł

1%;
min. 5 zł

1%;
min 5 zł

–

–

–

–

125 zł 10

–

–

–

–

125 zł 11

14

Sprawdzenie w bankomacie kwoty
dostępnych środków

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

15

Zmiana daty generowania zestawień operacji

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

0 zł

16

Opłata za wznowienie karty 5

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

0 zł

17

Awaryjne wydanie gotówki za granicą

–

–

–

–

700 zł

18

Awaryjne wydanie karty za granicą

–

–

–

–

700 zł

1.	Do warunku zwolnienia z opłaty wliczane są również transakcje wykonane kartami dodatkowymi oraz „MasterCard Mobile kredytowa/Visa-Mobile kredytowa”.
2.	Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu złożenia wniosku o kartę kredytową jest bezpłatne (pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji
kredytowej).
3.	Opłata za wejście do salonu lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Zwolnione z opłaty są cztery pierwsze wejścia w danym roku
kalendarzowym.
4.	Opłata za wejście do salonu lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby.
5.	Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
6.	Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” lub „polecenia przelewu wewnętrznego” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
7.	Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
8.	Usługa ta stanowi usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych w odniesieniu do zestawienia
operacji dla karty dodatkowej.
9.	Usługa ta stanowi „obsługę karty kredytowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
10.	Opłata za wejście do salonu lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza. Zwolnionych z opłaty jest
20 pierwszych wejść liczonych od każdej osoby, w tym również gości Posiadacza, w danym roku kalendarzowym. Rachunek karty kredytowej obciążany jest
opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do salonu lotniskowego.
11.	Opłata za wejście do salonu lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby w tym również gości Użytkownika. Zwolnione z opłaty są 4
pierwsze wejścia liczone od każdej osoby, w tym również gości Użytkownika, w danym roku kalendarzowym. Rachunek karty kredytowej obciążany jest
opłatą w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wejście do salonu lotniskowego.
12.	Karta Mastercard World Elite jest dostępna wyłącznie na zaproszenie Banku.
13.	Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna decyzja o ich wydaniu do 30.06.2019 r. oraz kart, dla których nastąpiła zmiana typu karty na wniosek
klienta złożony do 30.06.2019 r.
14.	Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna decyzja o ich wydaniu po 30.06.2019 r. oraz kart, dla których nastąpiła zmiana typu karty na wniosek
klienta złożony po 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

2

3

1

Udzielenie kredytu (od kwoty kredytu/pożyczki, z wyłączeniem części tej kwoty
przeznaczonej na opłacenie prowizji za udzielenie kredytu/pożyczki – w przypadku
kredytowania prowizji)

1.1

kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna

1.2

kredyt mieszkaniowy z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym
od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanej kredytem komercyjnym
w Santander Bank Polska S.A.

2

Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty)
Dotyczy kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie procentowej
z dopłatami do oprocentowania, mieszkaniowego z dotacją NFOŚiGW na częściową
spłatę kapitału kredytu, mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych, konsolidacyjnego,
inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum

0 zł
lub wysokość stawki
określona w umowie

3

Zmiana stałej stopy procentowej na zmienną (od kwoty pozostałej do spłaty)
kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie procentowej z dopłatami
do oprocentowania, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business
Locum

3%
lub wysokość stawki
określona w umowie

4

Udzielenie promesy do kredytu hipotecznego
Jeżeli klient uzyskał kredyt, a wcześniej korzystał z promesy kredytowej to kwota
zapłaconej przez klienta opłaty za udzielenie promesy jest zwracana na konto osobiste
klienta w Santander Bank Polska S.A.

200 zł

5

Przewalutowanie kredytu (od kwoty podlegającej przewalutowaniu)
Prowizji nie pobiera się w przypadku przewalutowania kredytu mieszkaniowego,
konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, kredytu Busines Locum
z waluty obcej na złote polskie

6

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:

6a

aneksu w zakresie szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania
kursu wymiany walut oraz dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych
i przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie
kredytu

6b

aneksu w zakresie zwiększenia kwoty hipoteki w związku z objęciem zabezpieczeniem
tą hipoteką nowej wierzytelności Santander Bank Polska S.A.

0 zł

6c

aneksu do umowy lub umowy ugody – pozostałe przypadki nie wymienione w pkt 6a i 6b

200 zł

6d

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie
wypowiedzenia umowy kredytowej)

100 zł

7

Wykonanie usługi fotoinspekcji, weryfikującej stan prac budowlanych

150 zł

8

Weryfikacja wartości nieruchomości (jeśli w danym przypadku wymagana jest wycena
nieruchomości):

8a

Lokale mieszkalne / działki

450 zł

8b

Domy

800 zł

9

Prowizja za udostępnienie usługi „Kredyt nie droższy niż”

maks. 3%
3,5%

1%

0 zł

maks. 3% za każdy rok udostępnienia Usługi
(obliczana od kwoty kredytu/pożyczki
pozostałego/ej do spłaty)
Wysokość prowizji uzależniona jest od:
okresu udostępnienia usługi „Kredyt nie
droższy niż” oraz poziomu Maksymalnego
Limitu WIBOR 3M

11

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych
Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.

KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM – LIMIT KREDYTOWY W KONCIE OSOBISTYM

Rozdział VII. Czynności w obrocie dewizowym 2

Tabela 1
Dotyczy rachunków płatniczych wymienionych w części 1, rozdział I oraz w części 2, rozdział I, tabela 1, 2, 3,
4, 5, 7.

Stawki nie dotyczą rachunków określonych w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie,
w Tabelach 7 i 8. Stawki dla tych rachunków znajdują się w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale VIII Czynności w obrocie dewizowym.

Wyszczególnienie czynności
1

Wyszczególnienie czynności

Kredyt w Koncie
Select, Koncie 24 VIP

Kredyt
w Ekstrakoncie:
Profil Aktywny,
Ambitny, Zdobywcy,
Kredyt w Koncie:
Private Banking, Elite

2

3

4

5

0,5%; min. 50 zł

0 zł

1%; min. 50 zł

1

Spis treści

Kredyt
w pozostałych
kontach

1

Udzielenie kredytu

2

Udzielenie kredytu za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej (Santander internet/mobile)

3

Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia)

4

Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia)
za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
(Santander internet/mobile)

5

Odnowienie (od kwoty odnowienia)

6

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek
kredytobiorcy w trybie:

6a

aneksu do umowy

30 zł

30 zł

30 zł

6b

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty
wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia
umowy kredytowej)

0 zł

–

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0,5%; min. 50 zł

0 zł

1,5%; min. 50 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1%, min. 50 zł

0 zł

1%, min. 50 zł

1

Zlecenia płatnicze na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż
Santander Bank Polska S.A.

1.1

Polecenie przelewu SEPA (z wyłączeniem zleceń płatniczych w EUR do
krajów EOG innych niż Polska)

1.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
(Santander internet/ mobile)

1.1.2

złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3

1.3.1.1

1

1.3.1.2

Wyszczególnienie czynności

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy
na spłatę zadłużeń
w Santander
Bank Polska S.A.
(restrukturyzacja)

2

3

4

9,99%; min. 50 zł

50 zł

4%; min. 16 zł

4%; min. 16 zł

1

Udzielenie kredytu

2

Spłata całości lub części kredytu o stopie stałej przed terminem (od kwoty
wcześniejszej spłaty) udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie powyżej
80 000 zł

3

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:

3a

aneksu do umowy

30 zł

30 zł

3b

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji
(w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej)

0 zł

0 zł

Stawka
3

4

Konto Private Banking
(otwarte od 12.11.2018 r.
do 15.12.2019 r. jako
Konto Elite)

1.3.1

POZOSTAŁE KREDYTY

2

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2

0 zł

0,25%;
min. 28,50 zł; max. 200 zł 1

0 zł

0,2%;
min. 20 zł; max. 200 zł 1

0 zł

0,25%;
min. 28,50 zł; max. 200 zł 1

0 zł

0,2%;
min. 20 zł; max. 200 zł 1

0 zł

0,25%;
min. 28,50 zł; max. 200 zł 1

0 zł

0,2%;
min. 20 zł; max. 200 zł 1

0 zł

0,25%;
min. 28,50 zł; max. 200 zł 1

0 zł

0,1%;
min. 4,75 zł; max. 90 zł 1

0 zł

0,2%;
min. 9,50 zł; max. 180 zł 1

50 zł

0,3%
min. 20 zł max. 180 zł 1

50 zł

40 zł 1

40zł

Polecenie przelewu w walucie obcej (na rachunek prowadzony w Polsce
przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. z wyłączeniem EUR)
złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
(Santander internet/ mobile)
złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.
Polecenie przelewu
przelew krajowy w EUR inny niż polecenie przelewu SEPA na rachunek
prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż Santander Bank
Polska S.A.
złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
(Santander internet/ mobile)
złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.
Przelew zagraniczny inny niż polecenie przelewu SEPA na rachunek
prowadzony za granicą (z wyłączeniem zleceń płatniczych w EUR do krajów
EOG innych niż Polska)
złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander
internet/ mobile)
złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.

1.4

Opłaty i prowizje dodatkowe do zleceń płatniczych (z wyłączeniem zleceń
płatniczych w EUR do krajów EOG innych niż Polska)

1.4.1

w trybie pilnym (dostępny dla zlecenia w walutach: EUR – kierowanego na
rachunek prowadzony w kraju poza EOG, USD, GBP, PLN) – zlecenie złożone
za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/
mobile) lub w oddziale Santander Bank Polska S.A.

1.4.2

w trybie ekspresowym (dostępny dla zlecenia w walutach: EUR, USD, GBP,
PLN) – zlecenie złożone:

1.4.2.1

za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/
mobile)

1.4.2.2

w oddziale Santander Bank Polska S.A.

1.4.3

8 zł 1

z opcją kosztową OUR (zryczałtowana opłata, gdy koszty banków
pośredniczących i banku odbiorcy ponosi zleceniodawca)
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Wyszczególnienie czynności
1

2

Rozdział VIII. Pozostałe czynności

Stawka
3

4

Konto Private Banking
(otwarte od 12.11.2018 r.
do 15.12.2019 r. jako
Konto Elite)
1.5

Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zleceń płatniczych wymienionych
w pkt 1.1, 1.2, 1.3

1.6

Czynności niestandardowe dotyczące zleceń płatniczych wymienionych
w pkt 1.1, 1.2, 1.3

15 zł 1

15 zł

wykonywanych w EUR, w PLN lub w walucie kraju należącego do EOG, gdy
dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca w danej
transakcji płatniczej znajdują się na terytorium kraju należącego do EOG
– zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej wysłanej z Santander
Bank Polska S.A., odzyskanie środków z transakcji płatniczej wysłanej
z Santander Bank Polska S.A. Opłata pobierana jest za każdą czynność

50 zł
+ koszty banków
trzecich 1

50 zł
+ koszty banków
trzecich

pozostałych – zlecenie potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy na
podstawie transakcji płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A.,
zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej wysłanej z Santander
Bank Polska S.A., zlecenie zwrotu transakcji płatniczej wysyłanej
z Santander Bank Polska S.A. Opłata pobierana jest za każdą czynność

50 zł
+ koszty banków
trzecich 1

50 zł
+ koszty banków
trzecich

1.7

Odwołanie transakcji płatniczej wymienionej w pkt 1.1, 1.2, 1.3, która nie
została wysłana z Santander Bank Polska S.A.

25 zł 1

20zł

1.8

Zwrot transakcji płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A.
wykonany przez bank trzeci

50 zł
+ koszty banków
trzecich 1

50 zł
+ koszty banków
trzecich

2

Uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A. na podstawie zlecenia
płatniczego otrzymanego od dostawcy innego niż Santander Bank
Polska S.A.

2.1

Na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego w dowolnej walucie
z zagranicy (z wyłączeniem zlecenia płatniczego w EUR z kraju EOG innego
niż Polska) lub walucie obcej od innego dostawcy w Polsce

1.6.1

1.6.2

2.1.1

SEPA

5 zł 1

2.1.2

w innym systemie niż SEPA obsługującym płatności w obrocie dewizowym

10 zł 1

0 zł

35 zł 1

30 zł

2.2

Na podstawie zlecenia płatniczego z tytułu zagranicznego świadczenia
emerytalnego lub rentowego

0 zł

Uwaga do pkt. 2: opłata nie jest pobierana, jeśli zlecenie płatnicze zawiera
opcję kosztową OUR
Uwaga do pkt 2.2: w przypadku uznania, o którym mowa w pkt. 2.2, nie
pobiera się opłat z pkt. 2.1
2.3

Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zlecenia płatniczego, na podstawie
którego nastąpiło uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A.

Spis treści

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH

15 zł

Klienci, którzy przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z Santander Bank Polska S.A. byli Klientami byłego Kredyt Banku S.A. i którzy wskazali rachunek bankowy
do spłat kredytów/pożyczek przed dniem 27.10.2014 r. – nie dotyczą ich opłaty wskazane w pkt 2 niniejszego rozdziału w przypadku uznania rachunku wskazanego
w umowie kredytu/pożyczki lub w aneksie do umowy jako rachunek, z którego dokonywana jest spłata kredytu/pożyczki. Zasada ta obowiązuje do zakończenia
umowy kredytu/pożyczki.
1.	Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8) nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla
posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.
2.	Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale I Rachunki
płatnicze-konta osobiste oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe a także w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki
płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie oraz Rozdziale IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie.

Stawka

2

3

1

Wpłata gotówki w placówce:

1.1

na rachunek płatniczy-konto osobiste, prowadzony w Santander Bank Polska S.A.,
dokonywana przez osobę nie będącą posiadaczem tego rachunku

0,5% min.10 zł

1.2

na rachunek bankowy podmiotu gospodarczego prowadzony w Santander Bank
Polska S.A.

0,5%; min. 10 zł

1.3

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

1.4

w placówkach partnerskich dla kwoty wpłaty do 1000 zł włącznie na rachunek bankowy
w złotych podmiotu gospodarczego prowadzony w Santander Bank Polska S.A. lub na
rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

Ustalana przez placówkę partnerską
od 4 zł do 10 zł

1.5

w placówkach partnerskich dla kwoty wpłaty powyżej 1000 zł na rachunek bankowy
w złotych podmiotu gospodarczego prowadzony w Santander Bank Polska S.A. lub na
rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

Ustalana przez placówkę partnerską
od 0,2% do 0,5%

2

Wpłata gotówki w bilonie w walutach obcych (opłata dodatkowa). Opłata nie dotyczy
spłat rat kredytów/pożyczek denominowanych w CHF, EUR i USD w walucie, w której
kredyt/pożyczka jest denominowany/-a oraz wpłat z tytułu należnych Bankowi prowizji
i opłat określonych w walutach obcych.

3

Odzyskanie środków dotyczące wpłaty gotówki, polecenia przelewu (z wyjątkiem
przelewu krajowego w euro oraz przelewu zagranicznego), zlecenia stałego na
rachunek w Santander Bank Polska S.A. lub na rachunek prowadzony w Polsce przez
dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

25 zł 1

4

Uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A. na podstawie zlecenia płatniczego
z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego otrzymanego
w złotych polskich w systemie obsługującym rozliczenia krajowe

35 zł 1; 2

1%; min. 20 zł

60%

1. Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.
2. Opłata za uznanie rachunku wskazanego w Części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 oraz dla posiadaczy Konta Elite otwartego
do 10.11.2018 r. wynosi 30 zł.

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYSTAWIANIEM ZAŚWIADCZEŃ I POTWIERDZEŃ
1

15 zł 1

Wyszczególnienie czynności
1

Wyszczególnienie czynności

Stawka

2

3

1

Sporządzenie potwierdzenia realizacji jednej transakcji

1.1

potwierdzenie zamówione w placówce Santander Bank Polska S.A., dotyczące transakcji
dokonanej kartą płatniczą / innym instrumentem płatniczym bądź transakcji dokonanej
za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) innej
niż potwierdzenie przelewów na rachunki ZUS oraz organów podatkowych

1.2

potwierdzenie zamówione w placówce Santander Bank Polska S.A. a dotyczące
transakcji dokonanej w oddziale Santander Bank Polska S.A., gdy potwierdzenie
odbierane jest bezpośrednio po realizacji transakcji

1.3

pozostałe potwierdzenia zamówione za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej (Santander internet/mobile)

5 zł 1; 2

1.4

pozostałe potwierdzenia zamówione w placówce Santander Bank Polska S.A.

5 zł 1; 2

2

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym, sporządzenie różnego
rodzaju zaświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów na życzenie klienta lub
upoważnionego zleceniodawcy.

1 zł 1; 2

0 zł 1

50 zł 1; 2; 3; 4

1.	Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.
2.	Opłata nie dotyczy Posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.
3.	Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w Części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 20 zł,
a w przypadku opłaty za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym wynosi 20 zł za pierwszy rachunek + 10 zł za każdy następny rachunek.
4.	Opłata nie dotyczy kredytów wymienionych w części 2 rozdział V tabela 5.
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Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych
Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.

Spis treści

CZYNNOŚCI MONITORINGOWE

Wyszczególnienie czynności

Wyszczególnienie czynności
1

2

1.1

Wysłanie monitu dotyczącego dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczeń do
kredytów/pożyczek hipotecznych

1.1a

wysłanie pierwszego monitu

1

Stawka
3

0 zł

1.1b

wysłanie kolejnego monitu listem zwykłym

według rzeczywiście poniesionych przez
Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł

1.1c

wysłanie kolejnego monitu listem poleconym

według rzeczywiście poniesionych przez
Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł

1.1d

wysłanie kolejnego monitu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

według rzeczywiście poniesionych przez
Bank kosztów, nie więcej niż 6,60 zł

2

Wysłanie monitu dotyczącego zobowiązań wynikających z umowy o najem kasety/
skrytki sejfowej, deklaracji przechowywania depozytu rzeczowego

2.1

wysyłane listem zwykłym

według rzeczywiście poniesionych przez
Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł

2.2

wysyłane listem poleconym

według rzeczywiście poniesionych przez
Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł

2.3

wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

według rzeczywiście poniesionych przez
Bank kosztów, nie więcej niż 6,60 zł

W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy telefonicznej, w związku
z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczy monit, Bank zwróci Klientowi koszty bezpośrednio związane z wykonaniem przez Klienta
powyższych czynności.
Ad 1. Opłaty za poszczególne czynności wskazane w Taryfie naliczane będą w odstępach czasowych nie krótszych niż 3 dniowe, po bezskutecznym zastosowaniu
poprzedniej czynności, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty.
Ad. 1. Nie dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 31.03.2013 r. w placówkach Banku lub przy udziale jednostek
centralnych Banku, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z Santander Bank Polska S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi byłego Kredyt
Banku S.A.

2

Stawka
3

6

Cesja środków (za każdą czynność)

7

Cofnięcie zgody udzielonej Odbiorcy na inicjowanie transakcji bezgotówkowych
powtarzalnych przy użyciu karty płatniczej

8

Pozostałe czynności nie przewidziane w Taryfie opłat i prowizji

9

Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych z Centralnej Informacji

20 zł 2; 5
35 zł 1
wg umowy z klientem
30 zł

1.	Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta <20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.
2.	Opłata nie jest pobierana od posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. i Konta walutowego Elite.
3.	Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 2%;
min. 1 zł.
4.	Opłata dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 wynosi 20 zł,
dla równowartości transakcji w walucie krajowej nie przekraczającej 500 zł.
5.	Opłata nie dotyczy cesji środków związanych z zabezpieczeniem należności Banku dla posiadaczy rachunków wskazanych w części 2 rozdział I tabela 7 oraz
tabela 8 z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w części 2 rozdział IV, tabela 2.
6.	Opłata nie jest pobierana od posiadaczy rachunków prowadzonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. 9 listopada 2018 r.

Załącznik nr 1. Ubezpieczenia
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej określone są w odpowiednich dla danego
ubezpieczenia Warunkach ubezpieczenia.
Wyszczególnienie czynności

Stawka

2

3

1

Ubezpieczenia dla posiadaczy kart debetowych

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
Wyszczególnienie czynności

Stawka

2

3

1

1

Najem kasety / skrytki sejfowej, przechowywanie depozytu rzeczowego

1a

miesięcznie – opłata pobierana z góry

50 zł

1b

rocznie – opłata pobierana z góry

400 zł

2

Skup / sprzedaż walut obcych
W przypadku jednoczesnego skupu jednej waluty obcej i sprzedaży innej waluty obcej
prowizję pobiera się tylko raz – za skup waluty, od wartości w złotych. Santander Bank
Polska S.A. nie prowadzi skupu / sprzedaży walut wymienialnych w bilonie oraz skupu
banknotów walut obcych zakwalifikowanych jako zniszczone.

0,3% 2; 4

3

Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach (dotyczy wyłącznie
złotych)

3a

do 5 szt.

3b

od 6 do 50 szt.

0,2%; min. 5 zł 2; 3

3c

powyżej 50 szt.

0,5%; min. 10 zł 2; 3

4

Zapis lub zmiana dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (za każdy rachunek)

5

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym

5a

z tytułu zabezpieczenia umów między Posiadaczem rachunku a Santander Bank
Polska S.A.

5b

Pozostałe

1

Pakiet Ubezpieczeń Finansowych – opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia

1.1

do karty płatniczej Visa Select (do 30.06.2019 r. Visa VIP)

0 zł

1.2

do karty płatniczej Visa Private Banking (do 14.12.2019 Visa Elite)

0 zł

Ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych
2

Ubezpieczenie „Podróżne World” dla kart World MasterCard

0 zł

3

Ubezpieczenie „Bezpieczne Pieniądze Platinum” dla kart Platinum

0 zł

4

Pakiet „Assistance Platinum” dla kart Platinum

0 zł

5

Ubezpieczenie „Podróżne Platinum” dla kart Platinum

0 zł

6

Ubezpieczenie Podróżne World dla posiadaczy i użytkowników kart World Elite MasterCard

0 zł

7

Pakiet Assistance dla Posiadaczy i Użytkowników kart World Elite MasterCard

0 zł

0 zł

7 zł 1; 6

0 zł 1
20 zł 1; 6
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