Informacja o zmianach
do „Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez
Deutsche Bank Polska S.A.”
W związku z planowanym obecnie na dzień 09.11.2018 r. przeniesieniem wydzielonej części Deutsche
Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) „Tabela prowizji
za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.”
zostanie zastąpiona „Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za
czynności bankowe dla firm”.

Opis zmiany w zakresie
stawki

Rodzaj czynności/usługi

Obowiązujący do 11.11.2018 r.

Część II A i II B Obsługa rachunków bankowych
Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za
inne czynności wykonywane przez Deutsche
Bank Polska S,A

OBOWIĄZUJĄCY OD 12.11.2018 R. POD WARUNKIEM
ZAREJESTROWANIA PODZIAŁU DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. PRZEZ
WŁAŚCIWY SĄD W DNIU 9.11.2018 R. W PRZYPADKU ZMIANY TERMINU
REJESTRACJI, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ, TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE
ZMIAN ULEGNIE PRZESUNIĘCIU, O CZYM BANK POINFORMUJE
KLIENTA POPRZEZ UMIESZCZENIE INFORMACJI NA STRONIE
INTERNETOWEJ www.deutschebank.pl”
Załącznik nr 3 „Produkty i usługi wydane w
ramach działalności przejętej przez Santander
Bank Polska S.A. w dniu 12.11.2018 r.”; Rozdział
I. „Pakiety i Konta” Taryfy opłat i prowizji
pobieranych przez Santander Bank Polska S.A.
za czynności bankowe dla firm

1

Otwarcie rachunku bankowego

brak

usunięcie pozycji

1.1.

Otwarcie bankowego rachunku dla przedsiębiorcy

brak

usunięcie pozycji

2

Prowadzenie rachunku bankowego

2.1

Prowadzenie rachunku głównego w PLN

pkt 1 Prowadzenie rachunku głównego w PLN

bez zmian

2.2

Prowadzenie pierwszego rachunku w PLN i w
walutach obcych (dbNET Biznes tylko w PLN)

pkt 1 Prowadzenie pierwszego rachunku w PLN i w
walutach obcych

bez zmian

2.3

Średniomiesięczne saldo na rachunkach klienta,
którego utrzymanie wymagane jest do zwolnienia z
opłaty za prowadzenie rachunku głównego w PLN

pkt. 1 Średniomiesięczne saldo na rachunkach
klienta, którego utrzymanie wymagane jest do
zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku
głównego w PLN

bez zmian

2.4

Prowadzenie każdego kolejnego rachunku w PLN
lub w pozostałych walutach

pkt 1 Prowadzenie każdego kolejnego rachunku w
PLN lub w pozostałych walutach

bez zmian

2.5

Prowadzenie rachunku bieżącego przeznaczonego
do obsługi dotacji/dopłat*

pkt. 1 Prowadzenie rachunku bieżącego
przeznaczonego do obsługi dotacji/dopłat*

bez zmian

2.6

Prowadzenie Bankowego Rachunku
Inwestycyjnego

brak

usunięcie pozycji

2.7

Prowadzenie rachunku VAT

pkt. 1 Prowadzenie rachunku VAT

bez zmian

2.8

Opłata za zmianę Pakietu na niższy

pkt 11 Zmiana taryfy cenowej w jakiej konto jest
prowadzony
UWAGA:
Opłata pobierana raz w miesiącu za wszystkie konta, na których dokonano
zmiany taryfy w danym miesiącu.

zmiana stawki ze 150 zł
na bez opłat, dotyczy
wszystkich pakietów

UWAGA: *rachunek przeznaczony wyłącznie do
przechowywania środków pochodzących z dotacji
przyznanej z budżetu państwa na określone cele/ środków
pochodzących z programów finansowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i
dokonywania rozliczeń z wykorzystaniem tych środków.

pkt. 1 *rachunek przeznaczony wyłącznie do
przechowywania środków pochodzących z dotacji
przyznanej z budżetu państwa na określone cele/
środków pochodzących z programów
finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej i dokonywania rozliczeń
z wykorzystaniem tych środków.

bez zmian

3

brak

usunięcie pozycji

Dodatkowe Paczki operacji do rachunków*

3.1

Paczka operacji krajowych – 30 szt. poleceń
przelewów z rachunku firmowego do banku
krajowego złożonych za pośrednictwem systemu
db easyNET / db powerNET

brak

usunięcie pozycji

3.2

Paczka operacji europejskich – 5 szt. poleceń
przelewów europejskich wysyłanych złożonych za
pośrednictwem systemu db easyNET / db
powerNET

brak

usunięcie pozycji

brak

usunięcie pozycji

pkt 2 "Pakiet Assistance dla posiadacza rachunku"

bez zmian

UWAGA:
* Opłata za paczki doliczana jest do opłaty za prowadzenie
rachunku głównego pod warunkiem nie spełnienia przez
klienta warunku opisanego w punkcie II. 2.3 powyżej (t.j. w
przypadku niedochowania warunku utrzymania
średniomiesięcznego salda w wysokości uwzględniającej
kwoty doliczone do wymaganej wysokości salda z tytułu
wykupienia paczek operacji).
** Klient ma możliwość wybrania nieograniczonej liczby
paczek 3.1 oraz 3.2. Każda z wykupionych paczek operacji,
o których mowa w punkcie II. 3.1 i 3.2 poniżej, podwyższa
wymagane średniomiesięczne saldo na rachunkach
bieżących klienta wymagane do zwolnienia z opłaty za
prowadzenie rachunku głównego w PLN o 10 000 zł. W
przypadku niespełnienia przez klienta warunku utrzymania
salda powiększonego o saldo wynikające z dodatkowych
paczek operacji pobrane zostaną opłaty za prowadzenie
rachunku głównego w PLN oraz za dodatkowe paczki
operacji wybrane przez klienta.
4

Pakiety ubezpieczeń

4.1

Pakiet Assistance dla posiadacza rachunku dbNET
Biznes

5

Bankowość internetowa – db easyNET

5.1

Aktywacja i korzystanie

brak

usunięcie pozycji

5.2

Opłata za aktywację Karty TAN

brak

usunięcie pozycji

5.3

Opłata za korzystanie z Haseł SMS

brak

usunięcie pozycji

6

Bankowość internetowa – db powerNET

6.1

Korzystanie z systemu db powerNET – za każdego
użytkownika

brak

usunięcie pozycji

6.2

Wydanie użytkownikowi pierwszego Tokena USB

brak

usunięcie pozycji

6.3

Wydanie użytkownikowi kolejnego Tokena USB po
upływie jego ważności (wznowienie)

brak

usunięcie pozycji

6.4

Wydanie Tokena USB w miejsce utraconego,
uszkodzonego przez użytkownika

brak

usunięcie pozycji

6.5

Zastrzeżenia Tokena USB

brak

usunięcie pozycji

6.6

Wydanie Hasła startowego oraz informacji o
numerze ID użytkownika

brak

usunięcie pozycji

6.7

Aktywacja dostępu

brak

usunięcie pozycji

6.8

Nadanie / zmiana dostępów i uprawnień
użytkowników

brak

usunięcie pozycji

6.9

Przypisanie Tokena aplikacyjnego do użytkownika

brak

usunięcie pozycji

7

Wyciągi

pkt 10 Wyciąg z rachunku

7.1

Wyciągi papierowe

7.1.1

dzienne, drukowane po każdej zmianie salda,
odbierane w Oddziale

ppkt 2) Wyciąg papierowy odbierany w placówce
Santander Bank Polska S.A.

bez zmian

7.1.2

dzienne, drukowane po każdej zmianie salda,
wysyłane pocztą

ppkt 3) Wyciąg z rachunku wysyłany listem
zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej
zmianie salda

bez zmian

usunięcie pozycji

usunięcie pozycji

7.1.3

miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca,
odbierane w Oddziale

ppkt 2) Wyciąg papierowy odbierany w placówce
Santander Bank Polska S.A.

zmiana stawki z 10 zł na
4 zł w przypadku
wszystkich pakietów za
wyjątkiem Pakietu Net
Biznes

7.1.4

miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca,
wysyłane pocztą

ppkt 4) Wyciąg z rachunku wysyłany listem
zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

bez zmian

7.2

Wyciągi elektroniczne

7.2.1

dzienne, generowane po każdej zmianie salda,
dostępne za pośrednictwem db easyNET

7.2.2
7.2.3

bez zmian

miesięczne, generowane po zakończeniu miesiąca, ppkt 1) eWyciąg – udostępniany w formie
elektronicznej – w ramach usługi bankowości
dostępne za pośrednictwem db easyNET
elektronicznej
dzienne, dostępne za pośrednictwem db powerNET

bez zmian
bez zmian

7.2.4

miesięczne, dostępne za pośrednictwem db
powerNET

7.3

Wyciągi podwójne (papierowe i elektroniczne)

7.3.1

dzienne, drukowane po każdej zmianie salda,
ppkt 2) Wyciąg papierowy odbierany w placówce
odbierane w Oddziale i dostępne za pośrednictwem
Santander Bank Polska S.A.
db easyNET

bez zmian

7.3.2

dzienne, drukowane po każdej zmianie salda,
wysyłane pocztą i dostępne za pośrednictwem db
easyNET

bez zmian

7.3.3

miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca,
ppkt 2) Wyciąg papierowy odbierany w placówce
odbierane w Oddziale i dostępne za pośrednictwem
Santander Bank Polska S.A.
db easyNET

zmiana stawki z 10 zł na
4 zł w przypadku pakietu:
S,M, Firma, Pozostałe
pakiety, Konta Firma z
Przyszłością i Konta
Oszczędna Firma

7.3.4

miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca,
wysyłane pocztą i dostępne za pośrednictwem db
easyNET

ppkt 4) Wyciąg z rachunku wysyłany listem
zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

bez zmian

7.3.5

dzienne, odbierane w Oddziale i dostępne za
pośrednictwem db powerNET

ppkt 2) Wyciąg papierowy odbierany w placówce
Santander Bank Polska S.A.

bez zmian

7.3.6

dzienne, wysyłane pocztą i dostępne za
pośrednictwem db powerNET

ppkt 3) Wyciąg z rachunku wysyłany listem
zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej
zmianie salda

bez zmian

bez zmian

ppkt 3) Wyciąg z rachunku wysyłany listem
zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej
zmianie salda

7.3.7

miesięczne, odbierane w Oddziale i dostępne za
pośrednictwem db powerNET

ppkt 2) Wyciąg papierowy odbierany w placówce
Santander Bank Polska S.A.

zmiana stawki z 10 zł na
4 zł
dotyczy wszystkich
pakietów oraz Konta
Firma z Przyszłością i
Konta Oszczędna Firma

7.3.8

miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca,
wysyłane pocztą i dostępne za pośrednictwem db
powerNET

ppkt 4) Wyciąg z rachunku wysyłany listem
zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

bez zmian

ppkt 6) duplikat wyciągu

zmiana stawki z 15 zł na
5 zł dotyczy wszystkich
pakietów oraz konta
Firma z Przyszłością i
Oszczędna Firma

zmiana stawki z 5 zł na
10 zł dotyczy wszystkich
kont i pakietów

usunięcie pozycji

7.4

Sporządzenie odpisu wyciągu

7.5

Wyciągi w formacie MT940

7.5.1

Elektroniczne wyciągi dzienne MT940

ppkt 5) lit. a) w formie komunikatu SWIFT1): MT940
za jeden komunikat (stronę wyciągu)
1)
Opłata pobierana sumarycznie w pierwszym dniu
roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego za
komunikaty wysłane w poprzednim miesiącu
kalendarzowym, z datą waluty przypadającą w
ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego.

7.5.2

Elektroniczne wyciągi miesięczne MT940

brak

brak

ppkt 5) lit. b) w formie komunikatu SWIFT: MT941
lub MT9422)
2)
Miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do 1000
sztuk komunikatów (stron wyciągów) w miesiącu
kalendarzowym, pobierana za każdy typ
komunikatu (od każdego rachunku). Za każde
następne rozpoczęte 1000 sztuk komunikatów
(stron wyciągów) w danym miesiącu
kalendarzowym dodatkowo pobierana jest opłata w
wysokości 200 zł.

wprowadzenie nowej
usługi i stawki dla nowej
usługi 200 zł dla każdego
pakietu i konta

Część III A.B. Krajowe operacje rozliczeniowe

1

Operacje czekowe

pkt 9. Czeki w obrocie krajowym1) 2)
1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.
2)
Opłata za zamówienie blankietów czekowych i
wysłanie zamówionych blankietów pocztą
pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia
ppkt 1) Zamówienie blankietów czekowych (za
jeden blankiet)2)
2)
Opłata za zamówienie blankietów czekowych i
wysłanie zamówionych blankietów pocztą
pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia

zmiana stawki z 20 zł za
10 czeków na 1 zł za
jeden czek dla wszystkich
pakietów

1.1

Wydanie książeczki czekowej

1.2

Potwierdzenie czeku

ppkt 2) Potwierdzenie czeku

bez zmian

1.3

Przyjęcie do inkasa czeku wystawionego w złotych

ppkt 3) Inkaso czeków

zmiana stawki z 25 zł na
20 zł dla wszystkich
pakietów

1.4

Przyjęcie zastrzeżenia czeku (-ów)

brak

usunięcie pozycji

2

Polecenie przelewu

2.1

Liczba darmowych przelewów z rachunku
głównego do banku krajowego w PLN w systemie
ELIXIR złożonych za pośrednictwem systemu db
easyNET lub db powerNET

brak

usunięcie pozycji

2.2

Przelewy między rachunkami w DB Polska S.A.

pkt 4. ppkt 1) lit. a) Przelewy złożone w placówce
Santander Bank Polska S.A. na konto w Santander
Bank Polska S.A. 1) ( 1) opłaty nie pobiera się w
przypadku przelewów realizowanych na rachunki
kredytowe i lokaty terminowe)

bez zmian

ppkt 2) lit. a) Przelew złożony za pośrednictwem
usług bankowości elektronicznej na konto w
Santander Bank Polska S.A.
2.3

Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku
krajowego w systemie ELIXIR
ppkt 1) lit. b) Przelew złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A. na konto w innym
banku realizowany w systemie ELIXIR2) (2)usługa
niedostępna dla kont walutowych)
ppkt 2) lit. b) Przelew złożony za pośrednictwem
usług bankowości elektronicznej na konto w innym
banku realizowany w systemie: ELIXIR2) (2)usługa
niedostępna dla kont walutowych)

2.3.1

złożonego za pośrednictwem Oddziału

2.3.2

złożonego za pośrednictwem db easyNET

2.3.3

złożonego za pośrednictwem db powerNET

2.3.4

złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

2.4

Realizacja polecenia przelewu do US lub przelewu
do ZUS

2.4.1

złożonego za pośrednictwem Oddziału

2.4.2

złożonego za pośrednictwem db easyNET

2.4.3

złożonego za pośrednictwem db powerNET

ppkt 1) lit. b) Przelew złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A. na konto w innym
banku realizowany w systemie ELIXIR2) (2) usługa
niedostępna dla kont walutowych)
ppkt 2) lit. b) Przelew złożony za pośrednictwem
usług bankowości elektronicznej na konto w innym
banku realizowany w systemie ELIXIR2) (2) usługa
niedostępna dla kont walutowych)

2.4.4

złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

brak

2.5

Realizacja polecenia przelewu w systemie
SORBNET (wszystkie kanały dostępu):

brak

bez zmian

zmian stawki na bez opłat
dotyczy tylko pakietów:
S,L,M,XL
usunięcie pozycji

bez zmian

zmiana stawki z 2 zł na
1,5 zł tylko dla pakietu
Firma i Pozostałe Pakiety
usunięcie pozycji

2.5.1

dla kwot od 1 mln zł

ppkt 1) lit. c) Przelew złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A. na konto w innym
banku realizowany w systemie: SORBNET 2) (2)
usługa niedostępna dla kont walutowych)

bez zmian

ppkt 2) lit. b) Przelew złożony za pośrednictwem
usług bankowości elektronicznej na konto w innym
banku realizowany w systemie: SORBNET 2)
(2usługa niedostępna dla kont walutowych)
ppkt 1) lit. d) Przelew złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A. opłata dodatkowa za
przelew realizowany w systemie SORBNET o
wartości poniżej 1 mln zł

2.5.2

dla kwot poniżej 1 mln zł

2.6

Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w
Oddziale), pobierana dodatkowo do opłaty za
przelew nie dotyczy przelewów pomiędzy
rachunkami DB Polska S.A. oraz przelewów w
systemie SORBNET

ppkt 2) lit. c) Przelew złożony za pośrednictwem
usług bankowości elektronicznej opłata dodatkowa
za przelew realizowany w systemie SORBNET o
wartości poniżej 1 mln zł

bez zmian

brak

usunięcie pozycji

2.7

Realizacja polecenia przelewu na zlecenie organu
egzekucyjnego lub innej uprawnionej instytucji

brak

usunięcie pozycji; za te
polecenia przelewu
opłata będzie pobierana
jak za pkt.4 ppkt 1) lit b)
Przelew złożony w
placówce Santander
Bank Polska S.A. na
konto w innym banku
realizowany w systemie
ELIXIR 2) (2usługa
niedostępna dla kont
walutowych)"

2.8

Realizacja przez Bank polecenia przelewu
związanego z dyspozycją wypowiedzenia
umowy/rachunku bankowego (opłata nie jest
pobierana w przypadku, gdy saldo likwidowanego
rachunku jest mniejsze niż 20,00 zł)

brak

usunięcie pozycji

brak

ppkt 2) lit. b) Przelew złożony za pośrednictwem
usług bankowości elektronicznej na konto w innym
banku realizowany w systemie Expres ELIXIR 2)
(2usługa niedostępna dla kont walutowych)

wdrożenie nowej usługi

brak

ppkt 2) lit. b) Przelew złożony za pośrednictwem
usług bankowości elektronicznej na konto w innym
banku realizowany w systemie BlueCash2) (2usługa
niedostępna dla kont walutowych)

wdrożenie nowej usługi

brak

ppkt 2) lit. d) Przelew złożony za pośrednictwem
usług bankowości elektronicznej na konto w innym
banku realizowany w systemie Przelew242) (2usługa
niedostępna dla kont walutowych)

wdrożenie nowej usługi

pkt 7. Definiowanie, zmiana, usunięcie zlecenia
stałego realizowane w placówce Santander Bank
Polska S.A.

bez zmian

3

Zlecenia stałe

3.1

Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia stałe w
Oddziale, Internecie i Teleserwisie

3.2

Realizacja zlecenia stałego w PLN:

3.2.1

złożonego w Oddziale (nie pobiera się opłaty za
realizację zlecenia stałego pomiędzy rachunkami
DB Polska S.A.)

3.2.2

złożonego za pośrednictwem db easyNET

pkt 5. ppkt 1) Zlecenia stałe złożone w placówce
Santander Bank Polska S.A. realizacja zlecenia na
konto w Santander Bank Polska S.A.
pkt 5 ppkt 2) Zlecenia stałe złożone w placówce
Santander Bank Polska S.A. realizacja zlecenia na
konto w innym banku1) (1) usługa niedostępna dla
kont walutowych)
pkt 6. ppkt 1) "Zlecenia stałe złożone za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
realizacja zlecenia na konto w Santander Bank
Polska S.A."

bez zmian

bez zmian

3.2.3

złożonego za pośrednictwem db powerNET

pkt 6 ppkt 2) "Zlecenia stałe złożone za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
realizacja zlecenia na konto w innym banku1) (1)
usługa niedostępna dla kont walutowych)"

3.2.4

złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

brak

zmian stawki w
przypadku pakietów:
Firma i Pozostałe Pakiety
z 2 zł na 1 zł oraz ze 1 zł
na bez opłat dla
pakietów: S,M.
usunięcie pozycji

Polecenie zapłaty (pkt 8) 1) 2)
4

Polecenie zapłaty

4.1

Czynności bankowe dotyczące rachunku dłużnika

4.1.1

Obciążenie rachunku dłużnika kwotą wynikającą z
otrzymanego przez Bank polecenia zapłaty i
przekazanie środków pieniężnych do banku
wierzyciela

UWAGA:
1)
Usługa niedostępna dla kont walutowych.
2)
Opłaty wymienione w pkt 1) i 2) pobierane są od odbiorcy (wierzyciela),
opłaty wymienione w pkt 3), 4) pobierane są od płatnika (dłużnika).

ppkt 3) lit. a) Realizacja polecenia zapłaty z
rachunku płatnika na rachunek odbiorcy
prowadzony w Santander Bank Polska S.A.
ppkt 3) lit. b. Realizacja polecenia zapłaty z
rachunku płatnika na rachunek odbiorcy
prowadzony w inny banku

bez zmian

Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego
polecenia zapłaty z banku wierzyciela z powodu
braku środków na rachunku dłużnika
Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego
polecenia zapłaty z banku wierzyciela z powodów
innych niż wymienione w pkt. 4.1.2

ppkt 2) Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi)
komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty
przez bank płatnika - za każdy komunikat odmowy

4.1.4

Przyjęcie od dłużnika pojedynczego odwołania
polecenia zapłaty, jeżeli zostało założone w
terminie: - 56 dni kalendarzowych od dnia
dokonania obciążenia rachunku bankowego – w
przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie
prowadząca działalności gospodarczej - 5 dni
roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku
bankowego w przypadku pozostałych dłużników

ppkt 4) Odwołanie niewykonanego polecenia
zapłaty lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty

bez zmian

4.2

Czynności bankowe dotyczące rachunku
wierzyciela

4.2.1

Złożenie przez wierzyciela polecenia zapłaty

ppkt 1) Uznanie rachunku odbiorcy (wierzyciela) z
tytułu realizacji polecenia zapłaty

bez zmian

4.2.2

Realizacja przez Bank odwołania polecenia zapłaty
założonego przez dłużnika

ppkt 4) Odwołanie niewykonanego polecenia
zapłaty lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty

bez zmian

5

Usługa db-collect

Realizacja płatności w ramach usługi db-collect

Rozdział VIII Pozostałe opłaty i prowizje pkt 2 ppkt
4 Inne Elektroniczna Identyfikacja Należności realizacja płatności w ramach usługi
Uwaga: opłata pobierana do piątego dnia
następnego miesiąca.

bez zmian

Część IV. Rachunek db Oszczędna Firma

Rozdział I. Pakiety i Konta

4.1.2

4.1.3

5.1

bez zmian

bez zmian

1

Otwarcie oraz prowadzenie rachunku

1.1

Otwarcie rachunku

brak

usunięcie pozycji

1.2

Prowadzenie rachunku

pkt 1. Prowadzenie rachunku głównego w PLN

bez zmian

1.3

Zamknięcie rachunku

brak

usunięcie pozycji

2

Wpłaty na rachunek

2.1

Wpłata gotówkowa (wpłata wyłącznie w PLN, USD,
EUR, CHF, GBP – w pozostałych walutach wpłaty
gotówkowe nie są realizowane)

Rozdział II Obrót Gotówkowy pkt 1. ppkt 1) Wpłata
gotówki na konto w Santander Bank Polska S.A.
wpłata otwarta, realizowana przez posiadacza
konta w placówce Santander Bank Polska SA

bez zmian

pkt 1. ppkt 2) Wpłata otwarta, realizowana w
placówce Santander Bank Polska S.A. w imieniu
własnym wpłacającego, niebędącego posiadaczem
konta **
(**UWAGA: Opłata nie dotyczy wpłat na:
a) konta klientów indywidualnych:
oszczędnościowe, lokatę terminową, oraz na Konto
Wealth Management i Konto Private Banking,
b) rachunki powiernicze, lokaty terminowe oraz
konta depozytowe papierów wartościowych.)

bez zmian

2.2

Uznanie z rachunków prowadzonych w DB Polska
S.A.

brak

usunięcie pozycji

2.3

Uznanie z rachunków zewnętrznych

brak

usunięcie pozycji

3

Wypłaty z rachunku (wypłata gotówki wyłącznie
w PLN, USD, EUR, CHF, GBP – w pozostałych
walutach wypłaty gotówkowe nie są
realizowane)

3.1

Wypłata gotówkowa

pkt 3. ppkt 1) Wypłata gotówki w placówce
Santander Bank Polska S.A.

bez zmian

4

Polecenie przelewu

bez zmian

złożonego za pośrednictwem db easyNET lub db
powerNET, pierwszy przelew w miesiącu jest
realizowany bez opłat

pkt 4. ppkt 1) lit. a) Przelew złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A. na konto w Santander
Bank Polska S.A. 1) (1)opłaty nie pobiera się w
przypadku przelewów realizowanych na rachunki
kredytowe i lokaty terminowe)
pkt 4. ppkt 2) lit. a) Przelew złożony za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na
konto w Santander Bank Polska S.A."

złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

brak

usunięcie pozycji

- złożonego za pośrednictwem Oddziału

pkt 4. ppkt 1) lit. b) Przelew złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A. na konto w innym
banku realizowany w systemie ELIXIR2) (2)usługa
niedostępna dla kont walutowych)

bez zmian

- złożonego za pośrednictwem db easyNET lub db
powerNET

pkt 4. ppkt 2) lit. a) Przelew złożony za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na
bez zmian
konto w innym banku realizowany w systemie:
ELIXIR2) (2)usługa niedostępna dla kont walutowych)

- złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

brak

usunięcie pozycji

złożonego za pośrednictwem Oddziału

pkt 4. ppkt 1) lit. b) Przelew złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A. na konto w innym
banku realizowany w systemie ELIXIR2) (2)usługa
niedostępna dla kont walutowych

bez zmian

złożonego za pośrednictwem db easyNET lub db
powerNET

pkt 4. ppkt 2) lit. b) Przelew złożony za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na
bez zmian
konto w innym banku realizowany w systemie:
ELIXIR2) (2)usługa niedostępna dla kont walutowych)

złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

brak

usunięcie pozycji

pkt 4. ppkt 1) lit. c) Przelew złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A. na konto w innym
banku realizowany w systemie: SORBNET2)
(2)usługa niedostępna dla kont walutowych (usługa
nie dostępna dla kont walutowych)
pkt 4. ppkt 2) lit. b) Przelew złożony za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na
konto w innym banku realizowany w systemie:
SORBNET 2) (2)usługa niedostępna dla kont
walutowych)

bez zmian

Realizacja przelewu w obrębie rachunków
prowadzonych w DB Polska S.A.

złożonego za pośrednictwem Oddziału
4.1

Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku
krajowego w systemie ELIXIR

4.2

Realizacja polecenia przelewu do ZUS i US

4.3

Realizacja polecenia przelewu w systemie
SORBNET (wszystkie kanały dostępu):

4.4
dla kwot od 1 mln zł

pkt 4. ppkt 1) lit. d) Przelew złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A. opłata dodatkowa za
przelew realizowany w systemie SORBNET o
wartości poniżej 1 mln zł
dla kwot poniżej 1 mln zł

4.5

Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w
Oddziale), pobierana dodatkowo do opłaty za
przelew nie dotyczy przelewów w ramach DB
Polska S.A. oraz przelewów w systemie SORBNET

4.7

Realizacja polecenia przelewu na zlecenie organu
egzekucyjnego lub innej uprawnionej instytucji

4.8

Realizacja przez Bank polecenia przelewu
związanego z dyspozycją wypowiedzenia
umowy/rachunku bankowego (opłata nie jest
pobierana w przypadku, gdy saldo likwidowanego
rachunku jest mniejsze niż 20,00 zł)

5

Zlecenia stałe

5.1
5.2

pkt 4. ppkt 2) lit. c) "Przelew złożony za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
opłata dodatkowa za przelew realizowany w
systemie SORBNET o wartości poniżej 1 mln zł"

brak

bez zmian

usunięcie pozycji
usunięcie pozycji; za te
polecenia przelewu
opłata będzie pobierana
jak za pkt. 4 ppkt 1) lit b)
Przelew złożony w
placówce Santander
Bank Polska S.A. na
konto w innym banku
realizowany w systemie
ELIXIR 2) (2usługa
niedostępna dla kont
walutowych)"

brak

brak

usunięcie pozycji

Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia stałego w
Oddziale, Internecie i Teleserwisie

pkt 7. Definiowanie, zmiana, usunięcie zlecenia
stałego realizowane w placówce Santander Bank
Polska S.A.

bez zmian

Odwołanie zlecenia stałego

brak

usunięcie pozycji

Realizacja zlecenia stałego
pkt 5. ppkt 1) Zlecenia stałe złożone w placówce
Santander Bank Polska S.A. realizacja zlecenia na
konto w Santander Bank Polska S.A.

5.3

złożonego za pośrednictwem Oddziału
Uwaga: nie pobiera się opłaty za realizację zlecenia pkt 5. ppkt 2) Zlecenia stałe złożone w placówce
stałego pomiędzy rachunkami DB Polska S.A.
Santander Bank Polska S.A. realizacja zlecenia na
konto w innym banku1) (1) Uwaga: usługa
niedostępna dla kont walutowych)
pkt 6. ppkt 1) Zlecenia stałe złożone za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
realizacja zlecenia na konto w Santander Bank
Polska S.A.
złożonego za pośrednictwem db easyNET lub db
powerNET
pkt 6 ppkt 2) Zlecenia stałe złożone za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
realizacja zlecenia na konto w innym banku1) (1)
Uwaga: usługa niedostępna dla kont walutowych)
złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

brak
Polecenie zapłaty (pkt 8)

6

Polecenia zapłaty

6.1

Obciążenie rachunku dłużnika kwotą wynikającą z
otrzymanego przez Bank polecenia zapłaty i
przekazanie środków pieniężnych do banku
wierzyciela

6.2

Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego
polecenia zapłaty z banku wierzyciela z powodu
braku środków na rachunku dłużnika

bez zmian

bez zmian

bez zmian

usunięcie pozycji
1) 2)

UWAGA:
1)
Usługa niedostępna dla kont walutowych.
2)
Opłaty wymienione w pkt 1) i 2) pobierane są od odbiorcy (wierzyciela),
opłaty wymienione w pkt 3), 4) pobierane są od płatnika (dłużnika).

pkt 8. ppkt 3) lit. a) Realizacja polecenia zapłaty z
rachunku płatnika na rachunek odbiorcy
prowadzony: w Santander Bank Polska S.A.

bez zmian

pkt 8. ppkt 3) lit. b) Realizacja polecenia zapłaty z
rachunku płatnika na rachunek odbiorcy
prowadzony: w innym banku
pkt 8. ppkt 2) "Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi)
komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty
przez bank płatnika - za każdy komunikat odmowy

bez zmian

6.3

Przyjęcie od dłużnika pojedynczego odwołania
polecenia zapłaty, jeżeli zostało założone w
terminie: - 56 dni kalendarzowych od dnia
dokonania obciążenia rachunku bankowego – w
przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie
prowadząca działalności gospodarczej - 5 dni
roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku
bankowego w przypadku pozostałych dłużników
Usługi nieuwzględnione w części dotyczącej
Rachunku db Oszczędna Firma i możliwe do
zrealizowania przez Bank realizowane są na
zasadach określonych w pozostałych częściach
Tabeli Prowizji i Opłat zgodnie z warunkami
cenowymi w pakiecie dbS
Część V. Rachunek db Firma z Przyszłością
200/350/700/1000

pkt 8. ppkt 4) Odwołanie niewykonanego polecenia
zapłaty lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty

bez zmian

brak

Rozdział I. Pakiety i Konta

1

Otwarcie oraz prowadzenie rachunku

1.1

Otwarcie rachunku

brak

usunięcie pozycji

Prowadzenie rachunku

pkt 1 Prowadzenie rachunku głównego w PLN

bez zmian

db Firma z Przyszłością 200

Konto Firma z przyszłością 200/350/700/1000

bez zmian

db Firma z Przyszłością 350

Konto Firma z przyszłością 200/350/700/1000

bez zmian

db Firma z Przyszłością 700

Konto Firma z przyszłością 200/350/700/1000

bez zmian

db Firma z Przyszłością 1000

Konto Firma z przyszłością 200/350/700/1000

bez zmian

1.3

Zamknięcie rachunku

brak

usunięcie pozycji

2

Wpłaty na rachunek
Rozdział II Obrót Gotówkowy pkt 1. ppkt 1) Wpłata
gotówki na konto w Santander Bank Polska S.A.
wpłata otwarta, realizowana przez posiadacza
konta w placówce Santander Bank Polska S.A.

bez zmian

1.2

2.1

Wpłata gotówkowa (wpłata wyłacznie w PLN, USD,
EUR, CHF, GBP – w pozostałych walutach wpłaty
gotówkowe nie są realizowane)

ppkt 2) Wpłata gotówki na konto w Santander Bank
Polska S.A. wpłata otwarta, realizowana w
placówce Santander Bank Polska S.A. w imieniu
własnym wpłacającego, niebędącego posiadaczem
konta** (**UWAGA: Opłata nie dotyczy wpłat na:

bez zmian

a) konta klientów indywidualnych: oszczędnościowe, lokatę
terminową, oraz na Konto Wealth Management i Konto Private
Banking,
b) rachunki powiernicze, lokaty terminowe oraz konta depozytowe
papierów wartościowych.)

2.2

Uznanie z rachunków prowadzonych w DB Polska
S.A.

brak

usunięcie pozycji

2.3

Uznanie z rachunków zewnętrznych

brak

usunięcie pozycji

3

Wpłaty gotówkowe we wpłatomatach sieci
Euronet

3.1

Na rachunek przedsiębiorcy prowadzony w DB
Polska S.A. powiązany z kartą debetową wydaną
do tego rachunku

pkt 1. ppkt 3. Wpłata we wpłatomacie sieci
Santander Bank Polska S.A.(dotyczy wpłat w PLN)

bez zmian

4

Wypłaty z rachunku (wypłata gotówki wyłącznie
w PLN, USD, EUR, CHF, GBP – w pozostałych
walutach wypłaty gotówkowe nie są
realizowane)

4.1

Wypłata gotówkowa

pkt 3. ppkt 1) Wypłata gotówki wypłata gotówki w
placówce Santander Bank Polska S.A.

bez zmian

5

Polecenie przelewu

Rozdział I Pakiety i Konta pkt 4. ppkt 1) lit. a)
"Przelew złożony w placówce Santander Bank
Polska S.A. na konto w Santander Bank Polska
S.A. 1) (1) opłaty nie pobiera się w przypadku
przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i
lokaty terminowe)

bez zmian

Prowizja za realizację przelewu w obrębie
rachunków prowadzonych w DB Polska S.A.
5.1
złożonego za pośrednictwem Oddziału

złożonego za pośrednictwem db easyNET lub db
powerNET, pierwszy przelew w miesiącu jest
realizowany bez opłat

pkt 4. ppkt 2) lit. a) Przelew złożony za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na
konto w Santander Bank Polska S.A."

złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

brak

usunięcie pozycji

Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku
krajowego w systemie ELIXIR

złożonego za pośrednictwem Oddziału
5.2
złożonego za pośrednictwem db easyNET lub db
powerNET
złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

pkt 4. ppkt 1) lit. b) Przelew złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A. na konto w innym
banku realizowany w systemie ELIXIR2) (2)usługa
niedostępna dla kont walutowych)
pkt 4. ppkt 2) lit. b) Przelew złożony za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na
konto w innym banku realizowany w systemie:
ELIXIR2) (2) usługa niedostępna dla kont
walutowych)

bez zmian

bez zmian

brak

usunięcie pozycji

złożonego za pośrednictwem Oddziału

pkt 4. ppkt 1) lit. b) Przelew złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A. na konto w innym
banku realizowany w systemie ELIXIR 2) (2) usługa
niedostępna dla kont walutowych)

bez zmian

złożonego za pośrednictwem db easyNET lub db
powerNET

pkt 4. ppkt 2) lit. b) Przelew złożony za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na
konto w innym banku realizowany w systemie
ELIXIR 2) (2) usługa niedostępna dla kont
walutowych)

bez zmian

złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

brak

usunięcie pozycji

Realizacja polecenia przelewu do ZUS i US

5.3

Realizacja polecenia przelewu w systemie
SORBNET (wszystkie kanały dostępu):
pkt 4. ppkt 1) lit. c) Przelew złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A. na konto w innym
banku realizowany w systemie: SORBNET 2) (2)
usługa nie dostępna dla kont walutowych)
dla kwot od 1 mln zł

bez zmian
pkt 4. ppkt 2) lit. b) Przelew złożony za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na
konto w innym banku realizowany w systemie:
SORBNET 2) (2) usługa nie dostępna dla kont
walutowych)

5.4

dla kwot poniżej 1 mln zł

pkt 4. ppkt 1) lit. d) Przelew złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A. opłata dodatkowa za
przelew realizowany w systemie SORBNET o
wartości poniżej 1 mln zł

bez zmian

pkt 4. ppkt 2) lit. c) Przelew złożony za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
opłata dodatkowa za przelew realizowany w
systemie SORBNET o wartości poniżej 1 mln zł
5.5

Dyspozycja przelewu z przyszłą datą realizacji
złożonego za pośrednictwem Oddziału

złożonego za pośrednictwem db easyNET lub db
powerNET

brak

usunięcie pozycji

brak

Składając przelew za
pośrednictwem usług
bankowości
elektronicznej na konto w
innym banku realizowany
w systemie: ELIXIR
możliwe jest wskazanie
przyszłej daty jego
realizacji. Stawka opłaty
za ten przelew jest taka
sama jak za dyspozycja
przelewu z przyszłą datą.

5.6

złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

brak

usunięcie pozycji

Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w
Oddziale), pobierana dodatkowo do opłaty za
przelew (nie dotyczy przelewów w obrębie
rachunków prowadzonych w DB Polska S.A.)

brak

usunięcie pozycji

5.7

Realizacja polecenia przelewu na zlecenie organu
egzekucyjnego lub innej uprawnionej instytucji

brak

usunięcie pozycji; za te
polecenia przelewu
opłata będzie pobierana
jak za pkt. 4 ppkt 1) lit b)
Przelew złożony w
placówce Santander
Bank Polska S.A. na
konto w innym banku
realizowany w systemie
ELIXIR 2) (2usługa
niedostępna dla kont
walutowych)"

5.8

Realizacja przez Bank polecenia przelewu
związanego z dyspozycją wypowiedzenia
umowy/rachunku bankowego (opłata nie jest
pobierana w przypadku, gdy saldo likwidowanego
rachunku jest mniejsze niż 20,00 zł)

brak

usunięcie pozycji

6

Zlecenia stałe

6.1

Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia stałego w
Oddziale, Internecie i Teleserwisie

pkt 7. Definiowanie, zmiana, usunięcie zlecenia
stałego realizowane w placówce Santander Bank
Polska S.A.

bez zmian

6.3

Odwołanie zlecenia stałego

brak

usunięcie pozycji

Realizacja zlecenia stałego
pkt 5. ppkt 1) Zlecenia stałe złożone w placówce
Santander Bank Polska S.A. realizacja zlecenia na
konto w Santander Bank Polska S.A.

6.4

złożonego za pośrednictwem Oddziału
Uwaga: nie pobiera się opłaty za realizację zlecenia pkt 5. ppkt 2) Zlecenia stałe złożone w placówce
stałego pomiędzy rachunkami DB Polska S.A.
Santander Bank Polska S.A. realizacja zlecenia na
konto w innym banku1) (1) usługa niedostępna dla
rachunków walutowych)
pkt 6. ppkt 1) Zlecenia stałe złożone za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
realizacja zlecenia na konto w Santander Bank
Polska S.A.
złożonego za pośrednictwem db easyNET lub db
powerNET
pkt 6. ppkt 2) Zlecenia stałe złożone za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
realizacja zlecenia na konto w innym banku1)
(1)usługa niedostępna dla rachunków walutowych)
złożonego za pośrednictwem Teleserwisu

brak

bez zmian

bez zmian

bez zmian

usunięcie pozycji

Polecenie zapłaty (pkt 8) 1) 2)
7

Polecenia zapłaty

7.1

Obciążenie rachunku dłużnika kwotą wynikającą z
otrzymanego przez Bank polecenia zapłaty i
przekazanie środków pieniężnych do banku
wierzyciela

7.2

7.3

Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego
polecenia zapłaty z banku wierzyciela z powodu
braku środków na rachunku dłużnika
Przyjęcie od dłużnika pojedynczego odwołania
polecenia zapłaty, jeżeli zostało założone w
terminie: - 56 dni kalendarzowych od dnia
dokonania obciążenia rachunku bankowego – w
przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie
prowadząca działalności gospodarczej - 5 dni
roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku
bankowego w przypadku pozostałych dłużników

UWAGA:
1)
Usługa niedostępna dla kont walutowych.
2)
Opłaty wymienione w pkt 1) i 2) pobierane są od odbiorcy (wierzyciela),
opłaty wymienione w pkt 3), 4) pobierane są od płatnika (dłużnika).

ppkt 3) lit. a) Realizacja polecenia zapłaty z
rachunku płatnika na rachunek odbiorcy
prowadzony: w Santander Bank Polska S.A.
ppkt 3) lit. b) Realizacja polecenia zapłaty z
rachunku płatnika na rachunek odbiorcy
prowadzony: w innym banku
ppkt 2) Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi)
komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty
przez bank płatnika - za każdy komunikat odmowy

ppkt 4) Odwołanie niewykonanego polecenia
zapłaty lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty

bez zmian

bez zmian

bez zmian

8

Pakiety ubezpieczeń dostępne dla Posiadaczy
rachunku db Firma z Przyszłością

8.1

db Inwestuj w Przyszłość Pasja Oszczędzania II

pkt 3 db Inwestuj w Przyszłość Pasja Oszczędzania
II

Usługi nieuwzględnione w części dotyczącej
Rachunku db Oszczędna Firma i możliwe do
zrealizowania przez Bank realizowane są na
zasadach określonych w pozostałych częściach
Tabeli Prowizji i Opłat zgodnie z warunkami
cenowymi w pakiecie dbS

brak

Część VI A.B. Operacje gotówkowe

Rozdział II Obrót Gotówkowy

1

Wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku

pkt 1. Wpłata gotówki na konto w Santander Bank
Polska S.A.

1.1

Na rachunki osób fizycznych prowadzone w DB
Polska S.A. (wpłata wyłącznie w PLN, USD, EUR,
CHF, GBP – w pozostałych walutach wpłaty
gotówkowe nie są realizowane).

brak

usunięcie pozycji

ppkt 1) Wpłata gotówki na konto w Santander Bank
Polska S.A. wpłata otwarta, realizowana przez
posiadacza konta w placówce Santander Bank
Polska S.A.

bez zmian

1.2

bez zmian

ppkt 2) Wpłata gotówki na konto w Santander Bank
Polska S.A. wpłata otwarta, realizowana w
Na rachunki dla przedsiębiorców prowadzone w DB placówce Santander Bank Polska S.A. w imieniu
własnym wpłacającego, niebędącego posiadaczem
Polska S.A. (wpłata wyłącznie w PLN, USD, EUR,
konta **
CHF, GBP – w pozostałych walutach wpłaty
zmiana w przypadku
gotówkowe nie są realizowane).
pakietu Net biznes (**UWAGA: Opłata nie dotyczy wpłat na:
wszystkie operacje
płatne, usunięcie limitu 5
a) konta klientów indywidualnych:
operacji bez opłaty
oszczędnościowe, lokatę terminową, oraz na Konto
Wealth Management i Konto Private Banking,
b) rachunki powiernicze, lokaty terminowe oraz
konta depozytowe papierów wartościowych.)

1.3

Na rachunek dla przedsiębiorcy prowadzony w DB
Polska S.A. w formie pakietów zamkniętych (wpłata ppkt 4) lit. a) Wpłata gotówki na konto w Santander
wyłącznie w PLN, USD, EUR, CHF, GBP – w
Bank Polska S.A. wpłata zamknięta w kasie
pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są
placówki Santander Bank Polska S.A.
realizowane).

bez zmian

1.4

Wystawienie protokołu wystąpienia różnic
kasowych (ilościowych/jakościowych) we wpłacie
zamkniętej w oddziale

brak

usunięcie pozycji

1.5

W monetach w ilości powyżej 50 sztuk (opłata
dodatkowa do pkt 1.1-1.4)

pkt 2. ppkt 2) Opłaty i prowizje dodatkowe
dotyczące wpłat gotówki wpłata bilonu w złotych
powyżej 50 sztuk (prowizja liczona jest od kwoty
wpłaty w bilonie)

Zmiana stawki z 0,6%
min 20 zł na 5% min 10 zł

2

Wpłaty gotówkowe we wpłatomatach sieci Euronet

2.1

Na rachunek przedsiębiorcy prowadzony w DB
Polska SA powiązany z kartą debetową wydana do
tego rachunku

pkt 3. Wpłata we wpłatomacie sieci Santander Bank
bez zmian
Polska S.A.(dotyczy wpłat w PLN)

3

Wpłaty gotówkowe w PLN w pakietach
zamkniętych z dostarczaniem ich przez Klienta do
liczarni

3.1

Na rachunek przedsiębiorcy

pkt 1. ppkt 4) lit. c. Wpłata gotówki na konto w
Santander Bank Polska S.A. wpłata zamknięta w
Centrum Obsługi Gotówki - wpłaty w PLN

bez zmian

3.2

W monetach w ilości powyżej 50 sztuk (opłata
dodatkowa do pkt. 2.1)

pkt 2. ppkt 2) Opłaty i prowizje dodatkowe
dotyczące wpłat gotówki wpłata bilonu w złotych
powyżej 50 sztuk (prowizja liczona jest od kwoty
wpłaty w bilonie)

Zmiana stawki z 1,2% na
5% min 10 zł

3.3

Wystawienie protokołu wystąpienia różnic
kasowych (ilościowych/jakościowych) we wpłacie
zamkniętej w liczarni

brak

usunięcie pozycji

UWAGA: * pierwsze 5 wpłat w miesiącu na
rachunek główny w PLN - 0,00 zł

pkt. 1. *UWAGA: pierwsze 5 wpłat w miesiącu na
rachunek główny w PLN - 0,00 zł

bez zmian

bez zmian

usunięcie pozycji

4

Wpłaty gotówkowe w USD, EUR, CHF, GBP w
pakietach zamkniętych z dostarczaniem ich przez
Klienta do liczarni

4.1

Na rachunek przedsiębiorcy

pkt 1. ppkt 4) lit. d) Wpłata gotówki na konto w
Santander Bank Polska S.A. wpłata zamknięta w
Centrum Obsługi Gotówki - wpłaty w walutach
obcych

4.2

Wystawienie protokołu wystąpienia różnic
kasowych (ilościowych/jakościowych) we wpłacie
zamkniętej w liczarni

brak

5

Wypłata z rachunku (wypłata wyłącznie w PLN,
USD, EUR, CHF, GBP – w pozostałych walutach
wypłaty gotówkowe nie są realizowane) w Oddziale

pkt 3. Wypłata gotówki

5.1

Wypłata z rachunku bankowego

ppkt 1) Wypłata gotówki w placówce Santander
Bank Polska S.A.

bez zmian

5.2

Awaryjna wypłata gotówki w kwocie powyżej
ustalonego dla danego Oddziału limitu wypłaty
gotówkowej podlegającej wcześniejszemu
zgłoszeniu (wypłata z wszystkich typów
rachunków)**

brak

usunięcie pozycji

5.3

Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówki,
podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu z
wszystkich typów rachunków bankowych

ppkt 2) Niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w
uzgodnionym terminie (od kwoty niepodjętej)

zmiana stawki dla
wszystkich pakietów i
kont z 0,5% na 0,3% min.
100 zł

UWAGA: * pierwsze 5 wypłat w miesiącu z
rachunku głównego w PLN - 0,00 zł ** wypłaty
przewyższające w danym dniu dzienny limit wypłat
w oddziale dla klienta wymagają uprzedniego
zgłoszenia w jednostce Banku, w której ma
nastąpić wypłata co najmniej na dwa dni robocze
przed terminem wypłaty. Dzienny limit wypłat w
oddziale prowadzącym obsługę walut obcych
wynosi 25 000,00 zł lub równowartość tej kwoty w
walutach obcych (USD, EUR, CHF, GBP) , dla
pozostałych 5 000,00 zł.

ppkt. 1 *Pierwsze 5 wypłat w miesiącu z rachunku
głównego w PLN - 0,00 zł

usunięcie pozycji w
zakresie opisu
związanego z awaryjną
wypłatą gotówki

5

Wypłaty gotówkowe w PLN w pakietach
zamkniętych z dostarczeniem ich z liczarni do
Klienta

5.1.

Wypłata gotówki w PLN w pakietach zamkniętych
dostarczanych z liczarni do Klienta

ppkt 3) Wypłata zamknięta – usługi związane z
konwojowaniem wartości pieniężnych

indywidualne stawki
klientów nie zmienią się,
zmieni się zapis w Taryfie
z 0,4% min. 150 zł na wg
umowy.

brak

pkt 1. ppkt 4) lit. b) Wpłata gotówki na konto w
Santander Bank Polska S.A. wpłata zamknięta w
skarbcu nocnym Santander Bank Polska S.A.

wdrożenie nowej usługi
stawka: 0,4% min. 10 zł

brak

pkt 1. ppkt 4) lit. e) Wpłata gotówki na konto w
Santander Bank Polska S.A. wpłata zamknięta
wpłata pocztowa zamknięta

wdrożenie nowej usługi
stawka: wg umowy

brak

pkt 1. ppkt 4) lit. f) Wpłata gotówki na konto w
Santander Bank Polska S.A. wpłata zamknięta
usługi związane z konwojowaniem wartości
pieniężnych

wdrożenie nowej usługi
stawka: wg umowy

brak

pkt 2. Opłaty i prowizje dodatkowe dotyczące wpłat
gotówki

brak

ppkt 1) Wpłata bilonu w walutach wymienialnych

wdrożenie nowej usługi
stawka: 60% przy
walutach

brak

ppkt. 3) Skarbiec nocny – wydanie karty
magnetycznej/ klucza do skarbca

wdrożenie nowej usługi
stawka: cena zakupu
+10%

brak

ppkt 4) Wpłata zamknięta przygotowana niezgodnie
z zapisami umowy/ deklaracji (np. niepoprawne
przygotowanie bezpiecznej koperty, wpłata
nieuporządkowana)

wdrożenie nowej usługi
stawka: 50 zł

Nowe usługi dla obrotu gotówkowego

pkt 4. Skup/sprzedaż walut wymienialnych

brak

1

UWAGA:
1) Santander Bank Polska S.A. nie prowadzi skupu / sprzedaży
walut wymienialnych w bilonie oraz skupu / wymiany banknotów
walut obcych zakwalifikowanych jako zniszczone.
2) Prowizji nie pobiera się w przypadku skupu / sprzedaży
dokonywanej przy wpłatach i wypłatach na/z rachunki/ów
bankowe/ych prowadzone/nych w Santander Bank Polska S.A.
oraz przy wpłatach związanych z zakupem i wypłatach związanych
z odkupieniem jednostek uczestnictwa
w Funduszach Inwestycyjnych Arka.
3) W przypadku jednoczesnego skupu jednej waluty wymienialnej i
sprzedaży innej waluty wymienialnej prowizję pobiera się tylko raz – za
skup waluty

brak

Rozdział VIII Pozostałe prowizje i opłaty pkt 5.
Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o
innych nominałach (dotyczy wyłącznie złotych
polskich, prowizja liczona jest od kwoty wymiany)

Część VII A.B. Karty płatnicze

Rozdział III Karty Płatnicze

Karta VISA Business Electron EMV
(mikroprocesor)

Karta VISA Business Electron EMV
(mikroprocesor)

wdrożenie nowej usługi
stawka: 0,3%

wdrożenie nowej usługi
stawka: 5% min. 10 zł

1.1

Wydanie karty (karta Visa Business Electron nie
jest wydawana do rachunku db Oszczędna
Firma/db Firma z Przyszłością)

brak

usunięcie pozycji

1.2

Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej
z uwzględnieniem postanowień pkt. 1.9 i 1.10

brak

usunięcie pozycji

1.3

Wznowienie karty na kolejny okres

pkt. 1.1 Wznowienie karty na kolejny okres*
* karty są wznawiane na produkty z bieżącej oferty
Santander Bank Polska S.A.

bez zmian

1.4

Obsługa karty

pkt.1.2 Obsługa karty

1.5

Transakcje bezgotówkowe

pkt. 1.3 Transakcje bezgotówkowe

1.6

Wypłata gotówki:

pkt.1.4 Wypłata gotówki:

1.6.1

bez zmian
bez zmian

ppkt. 1.4.1 ww bankomatach sieci Santander Bank
Polska S.A.

wprowadzenie sieci
Santander Bank Polska
S.A. dla której będą
obowiązywać stawki takie
same jak dla sieci
Deutsche Bank Polska
S.A. oraz EURONET

ppkt. 1.4.1 w bankomatach sieci EURONET

bez zmian

- w bankomatach DB Polska S.A. oraz w sieci
EURONET

1.6.2

- w bankomatach innych banków i oddziałach tych
banków w Polsce

pkt, 1.4.2w bankomatach innych banków i
oddziałach tych banków w Polsce.

bez zmian

1.6.3

- w bankomatach innych banków i oddziałach tych
banków za granicą

pkt.1.4.3 w bankomatach innych banków i
oddziałach tych banków za granicą

bez zmian

1.7

Przewalutowanie transakcji wykonanych w walucie
innej niż PLN. Prowizja zwiększa kwotę obciążenia
rachunku.

pkt.1.5 Przewalutowanie transakcji wykonanych w
walucie innej niż PLN. Prowizja zwiększa kwotę
obciążenia rachunku.

bez zmian

1.8

1.9

1.10
1.11

Zmiana na wniosek Klienta dziennego limitu
transakcji bezgotówkowych oraz / lub gotówkowych brak
w Oddziale
Wydanie karty w trybie ekspresowym w kraju
(doręczanie kurierem na adres korespondencyjny
brak
Klienta)
Wydanie karty w trybie ekspresowym za granicę
(doręczanie kurierem na adres korespondencyjny
brak
Klienta)
Nadanie lub zmiana kodu PIN w IVR:

usunięcie pozycji

usunięcie pozycji

usunięcie pozycji

brak

usunięcie pozycji

1.11.1 - pierwsze nadanie kodu PIN

brak

usunięcie pozycji

1.11.2 - zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza) bez opłaty

brak

usunięcie pozycji

1.11.3 - zmiana kodu PIN w IVR (każda kolejna)

brak

usunięcie pozycji

UWAGA: * w przypadku wykonania przy użyciu
karty VISA Business Electron min. jednej transakcji
finansowej w ciągu miesiąca kalendarzowego,
opłata za kartę nie jest pobierana

UWAGA: ** w przypadku wykonania przy użyciu
karty VISA Business Electron min. jednej transakcji
finansowej w ciągu miesiąca kalendarzowego,
opłata za kartę nie jest pobierana.

bez zmian

2

Karta MasterCard Business Silver

Karta MasterCard Business Silver

bez zmian

2.1

Wydanie karty

brak

usunięcie pozycji

2.2

Wydanie nowej karty w miejsce karty zgłoszonej
jako zniszczona, skradziona lub zagubiona

brak

usunięcie pozycji

2.3

Opłata roczna za kartę

pkt. 2.1. Opłata roczna za kartę

bez zmian

2.4

Wznowienie karty na kolejny okres

pkt. 2.2. Wznowienie karty na kolejny okres*
* karty są wznawiane na produkty z bieżącej oferty
Santander Bank Polska S.A

bez zmian

2.5

Transakcje bezgotówkowe

pkt. 2.3 Transakcje bezgotówkowe

bez zmian

2.6

Wypłata gotówki w bankomacie

pkt. 2.4 Wypłata gotówki w bankomacie

bez zmian

2.7

Zmiana na wniosek Klienta miesięcznego limitu
wydatków

brak

usunięcie pozycji

2.8

Awaryjna wypłata gotówki za granicą

brak

usunięcie pozycji

2.9

Wydanie karty zastępczej za granicą

brak

usunięcie pozycji

brak

Opłata za usługę będzie
pobierana według
aktualnej taryfy
Santander Bank Polska
S.A. z uwagi na to, że
karty nowe/ wznawiane/
wydane w miejsce
utraconych będą kartami
z aktualnej oferty
Santander Bank Polska
S.A.

2.10

Opłata za przesłanie karty w trybie ekspresowym w
kraju (kurierem)

2.11

Opłata za przesłanie karty w trybie ekspresowym
za granicę (kurierem)

brak

Opłata za usługę będzie
pobierana według
aktualnej taryfy
Santander bank Polska
S.A. z uwagi na to, że
karty nowe/ wznawiane/
wydane w miejsce
utraconych będą kartami
z aktualnej oferty
Santander Bank Polska
S.A.

2.12

Przekroczenie limitu na karcie

pkt. 2.5 Przekroczenie limitu na karcie

bez zmian

2.13

Wysłanie monitu

pkt. 2.6 Wysłanie monitu

bez zmian

2.14

Nadanie kodu PIN w IVR

brak

usunięcie pozycji

2.15

Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza w okresie
ważności karty)

brak

2.16

Zmiana kodu PIN w IVR (kolejne)

brak

2.17

Miesięczny wyciąg z karty (zbiorczy i szczegółowe)

2.18

Pakiet ubezpieczeń do karty (nie dotyczy kart
wydanych lub wznowionych od dnia 01.10.2016r.)

3

Karta MasterCard Business Gold

Karta MasterCard Business Gold

bez zmian

3.1

Wydanie karty

brak

usunięcie pozycji

3.2

Wydanie nowej karty w miejsce karty zgłoszonej
jako zniszczona, skradziona lub zagubiona

brak

usunięcie pozycji

3.3

Opłata roczna za kartę

pkt. 3.1. Opłata roczna za kartę

bez zmian

usunięcie pozycji

pkt. 2.7 Miesięczny wyciąg z karty (zbiorczy i
szczegółowe)
pkt. 2.8 Pakiet ubezpieczeń do karty (nie dotyczy
kart wydanych lub wznowionych od dnia
01.10.2016r.)

pkt.3.2. Wznowienie karty na kolejny okres*
*KARTY PŁATNICZE SĄ WZNAWIANE NA PRODUKTY Z
BIEŻĄCEJ OFERTY SANTANDER BANK POLSKA S.A.

usunięcie pozycji
bez zmian
bez zmian

3.4

Wznowienie karty na kolejny okres

bez zmian

3.5

Transakcje bezgotówkowe

pkt. 3.3. Transakcje bezgotówkowe

bez zmian

3.6

Wypłata gotówki w bankomacie

pkt. 3.4 Wypłata gotówki w bankomacie

bez zmian

3.7

Zmiana na wniosek Klienta miesięcznego limitu
wydatków

brak

usunięcie pozycji

3.8

Awaryjna wypłata gotówki za granicą

brak

usunięcie pozycji

3.9

Wydanie karty zastępczej za granicą

brak

usunięcie pozycji

3.10

Opłata za przesłanie karty w trybie ekspresowym w
kraju (kurierem)

brak

usunięcie pozycji

3.11

Opłata za przesłanie karty w trybie ekspresowym
za granicę (kurierem)

brak

usunięcie pozycji

3.12

Przekroczenie limitu na karcie

pkt. 3.5 Przekroczenie limitu na karcie

bez zmian

3.13

Wysłanie monitu

pkt. 3.6 Wysłanie monitu

bez zmian

3.14

Nadanie kodu PIN w IVR

brak

usunięcie pozycji

3.15

Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza w okresie
ważności karty)

brak

usunięcie pozycji

3.16

Zmiana kodu PIN w IVR (kolejne)

brak

usunięcie pozycji

3.17

Miesięczny wyciąg z karty (zbiorczy i szczegółowe)

3.18

Pakiet ubezpieczeń do karty (nie dotyczy kart
wydanych lub wznowionych od dnia 01.10.2016r.)
Część VIII A.B. Przelewy dewizowe

pkt. 3.7 Miesięczny wyciąg z karty (zbiorczy i
szczegółowe)
pkt. 3.8 Pakiet ubezpieczeń do karty (nie dotyczy
kart wydanych lub wznowionych od dnia
01.10.2016r.)

bez zmian
bez zmian

Rozdział IV Czynności w obrocie dewizowym

1

Przelewy wychodzące

1.1

Przelewy wysyłane, kierowane poza obszar EOG
złożone w Oddziale Banku lub za pośrednictwem
Teleserwisu

pkt.1. ppkt 2) lit. b) Polecenia wypłaty wychodzące:
złożone w placówce w Santander Bank Polska
S.A.- pozostałe

bez zmian

1.2

Przelewy wysyłane, kierowane poza obszar EOG
złożone za pośrednictwem systemu db easyNET
lub db powerNET

pkt.1. ppkt 2) lit. a) Polecenia wypłaty wychodzące
złożone za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej- pozostałe

bez zmian

1.3

Przelewy kierowane do kraju EOG , w walucie
jednego z tych krajów złożone w Oddziale Banku
lub za pośrednictwem Teleserwisu

pkt.1. ppkt 2) lit. b) Polecenia wypłaty wychodzące:
złożone w placówce w Santander Bank Polska
S.A.- pozostałe

bez zmian

1.4

Przelewy kierowane do kraju EOG, w walucie
jednego z tych krajów złożone za pośrednictwem
systemu db easyNET lub db powerNET

pkt.1. ppkt 2) lit. a) Polecenia wypłaty wychodzące:
złożone za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej- pozostałe

bez zmian

1.5

Przelewy europejskie wysyłane
1) Przelew europejski jest dostępny wyłącznie w
systemie db easyNET i db powerNET

pkt.1. ppkt 2) lit. a) Polecenia wypłaty wychodzące:
złożone za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej - SEPA

Zmiana stawki na „bez
opłat” dotyczy tylko
pakietów: S,L,M,XL

1.5_1

Brak Pozycji ( usługi)

pkt.1. ppkt 2) lit. b) Polecenia wypłaty wychodzące:
złożone w placówce w Santander Bank Polska
S.A.- SEPA

wdrożenie nowej usługi

1.6

Prowizja za koszty innych banków - dotyczy zleceń
z pkt.1.1 lub 1.2.

pkt.1. ppkt 3) lit. b) Opłaty i prowizje dodatkowe do
poleceń wypłaty wychodzących zryczałtowana
opłata, gdy koszty banków trzecich ponosi płatnik
(zleceniodawca)-opcja kosztowa OUR

bez zmian

1.7

Dodatkowa opłata za realizację zleceń z pkt.
1.1.,1.2.,1.3. lub 1.4. z zerową datą waluty w
walucie EUR lub USD Uwaga: Środki będą
dostępne dla banku odbiorcy w dniu realizacji
zlecenia. Uwaga: a) w informacjach dodatkowych
lub szczegółach zlecenia należy umieścić
informację „zerowa data waluty” b) zlecenie
musi być złożone przed godziną 12.00. c) jeżeli
warunki z pkt. a) lub b) lub a) i b) łącznie nie
zostaną spełnione to zlecenie zostanie
zrealizowane z jednodniową datą waluty bez
pobierania dodatkowej prowizji.

pkt.1. ppkt 3) lit. a) Opłaty i prowizje dodatkowe do
poleceń wypłaty wychodzących wysyłane polecenia
wypłaty w trybie ekspresowym -w tym polecenie
wypłaty TARGET - zlecenie złożone w placówce
Santander Bank Polska S.A.¹) lub za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej ²͗)
Uwaga:
1) W placówce Santander Bank Polska S.A. w
trybie pilnym i ekspresowym mogą być realizowane
płatności w walutach EUR, USD, GBP, PLN.
2) W usługach bankowości elektronicznej w trybie
pilnym i ekspresowym mogą być realizowane
płatności w walutach EUR, USD, GBP, PLN, CAD,
CHF, CZK, DKK, HUF, MXN, NOK, RON, SEK,
TRY, o ile funkcjonalność danej usługi bankowości
elektronicznej to przewiduje.

bez zmian

1.8

Realizacja w trybie pilnym
Uwaga: opłata dodatkowa do zleceń 1.1.,1.2.,1.3.
lub 1.4. składanych w formie papierowej za
realizację zlecenia w dniu przyjęcia.

brak

usunięcie pozycji

1.8_1

Brak Pozycji ( istniejąca funkcjonalność : płatności
w walutach EOG do krajów EOG oraz waluta USD
- standardowo w trybie zwykłym realizowane sa z
datą d+1)

pkt.1. ppkt 3) lit. a) Opłaty i prowizje dodatkowe do
poleceń wypłaty wychodzących wysyłane polecenia
wypłaty w trybie pilnym -zlecenie złożone w
placówce Santander Bank Polska S.A.¹) lub za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej ²͗)
Uwaga:
1) W placówce Santander Bank Polska S.A. w
trybie pilnym i ekspresowym mogą być realizowane
płatności w walutach EUR, USD, GBP, PLN.
2) W usługach bankowości elektronicznej w trybie
pilnym i ekspresowym mogą być realizowane
płatności w walutach EUR, USD, GBP, PLN, CAD,
CHF, CZK, DKK, HUF, MXN, NOK, RON, SEK,
TRY, o ile funkcjonalność danej usługi bankowości
elektronicznej to przewiduje.

1.9

Anulowanie niezrealizowanego przelewu
zagranicznego na wniosek zleceniodawcy

pkt.1. ppkt 8) Polecenia wypłaty odwołanie
polecenia wypłaty wychodzącego niewysłanego z
Santander Bank Polska S.A.

2

Przelewy przychodzące

2.1

Przelewy otrzymane spoza obszaru EOG

pkt.1. ppkt 1) lit. b) Polecenia wypłaty przychodzące
na rachunek w Santander Bank Polska S.A. bez zmian
pozostałe

2.2

Przelewy otrzymane z obszaru EOG w walucie
jednego z tych krajów

pkt.1. ppkt 1) lit. b) Polecenia wypłaty przychodzące
na rachunek w Santander Bank Polska S.A.bez zmian
pozostałe

2.3

Przelewy europejskie otrzymane4)

pkt1. ppkt 1) lit. a) Polecenia wypłaty przychodzące
na rachunek w Santander Bank Polska S.A. -SEPA

bez zmian

3

Czeki bankierskie

3.1

Wystawienie czeku

brak

usunięcie pozycji

3.2

Wysłanie czeku przez Bank na adres beneficjenta

brak

usunięcie pozycji

4

Inkaso czeków

4.1

Inkaso czeków z wystawienia zagranicznego

brak

usunięcie pozycji

5

Inne czynności związane z usługami
wymienionymi w Części VIIIA i VIIIB
wykonywanymi na indywidualne zlecenie
Klienta:

5.1

Anulowanie polecenia wypłaty lub zmiana instrukcji
do polecenia wypłaty

5.2

Wykonanie dyspozycji reklamacyjnej, w tym
poszukiwanie płatności w bankach zagranicznych

pkt. 1. ppkt 7) Czynności niestandardowe
dotyczące poleceń wypłaty - zlecenie potwierdzenia
uznania konta odbiorcy poleceniem wypłaty
wysłanym z Santander Bank Polska S.A. zmiany
szczegółów polecenia wypłaty wysłanego z
Santander Bank Polska S.A., anulowania polecenia
wypłaty wysłanego z Santander Bank Polska S.A.
pkt. 1. ppkt 7) "Czynności niestandardowe
dotyczące poleceń wypłaty - zlecenie potwierdzenia
uznania konta odbiorcy poleceniem wypłaty
wysłanym z Santander Bank Polska S.A., zmiany
szczegółów polecenia wypłaty wysłanego z
Santander Bank Polska S.A., anulowania polecenia
wypłaty wysłanego z Santander Bank Polska S.A.
UWAGA: Opłata pobierana jest za każdą czynność
wskazaną w pkt. 7) bez względu na skuteczność
wykonania dyspozycji przez inne banki

wdrożenie nowej usługi

bez zmian

bez zmian

zmiana stawki z 60 zł
plus koszty banków
zagranicznych na 50 zł
plus koszty banków
trzecich

ppkt 9. Zwrot polecenia wypłaty wysłanego z
Santander Bank Polska S.A. wykonany przez bank
trzeci
5.4

Wysłanie na zlecenie klienta innego komunikatu
SWIFT

brak

5.5

Wydanie kopii komunikatu SWIFT zrealizowanego
wychodzącego zlecenia zagranicznego

pk.1. ppkt 5) Wydanie kopii polecenia wypłaty –
komunikatu SWIFT (za każdy komunikat)

usunięcie pozycji; usługa
realizowana w ramach
innych czynności
zmiana stawki z 20 zł na
15 zł dla wszystkich
pakietów i kont

Brak pozycji w TOiP / brak usługi

pkt 1. ppkt 4) Elektroniczne potwierdzenie
polecenia wypłaty:
a) zawarcie i aktywacja umowy
b) potwierdzenie polecenia wypłaty (za sztukę)

wdrożenie nowej usługi

5.7

Brak pozycji w TOiP / brak usługi

pkt1. ppkt 6) Usługa dotycząca realizacji
przychodzących komunikatów MT101:
a) zawarcie umowy o realizację komunikatów
MT101 („Umowa MT101”) i aktywacja usługi
b) w przypadku braku w Umowie MT101 zapisów
dotyczących prowizji za realizację komunikatów
MT101:
- przelew ELIXIR
- przelew SORBNET
- polecenia wypłaty

wdrożenie nowej usługi

1

Część IX Operacje dokumentowe

Rozdział V Transakcje dokumentowe

zmiana nazwy rozdziału
pozostałe pozycje i
stawki bez zmian

Część X. Produkty Kredytowe

Rozdział VII Produkty Kredytowe

1

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

brak

1.1.

Rozpatrzenie wniosku o kredyt lub poręczenie

brak

1.2.

Rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy
o kredyt lub poręczenie

brak

2

Prowizja przygotowawcza

pkt 1. Prowizja przygotowawcza

2.1.

Przyznanie, przedłużenie lub zwiększenie kwoty
kredytu lub poręczenia; za wyjątkiem pkt.: 2.2

pkt 1.1. Przedłużenie lub zwiększenie kwoty
kredytu lub poręczenia; za wyjątkiem pkt.: 1.2

2.2.

Przyznanie, przedłużenie lub zwiększenie kwoty
kredytu w BRI

pkt 1.2. Przedłużenie lub zwiększenie kwoty kredytu
bez zmian
w BRI

2.3.

Przyznanie, przedłużenie lub zwiększenie kwoty w
linii wielozadaniowej

pkt 1.3. Przedłużenie lub zwiększenie kwoty w linii
wielozadaniowej

3

Prowizja od uruchomienia kredytu

pkt 2. Prowizja od uruchomienia kredytu

3.1.

Prowizja od uruchomienia kredytu/gwarancji w
ramach linii wielozadaniowej

pkt 2.1. Prowizja od uruchomienia
kredytu/gwarancji w ramach linii wielozadaniowej

4

Prowizja za gotowość

pkt 3. Prowizja za gotowość

4.1.

Prowizja za gotowość pobierana od kwoty
niewykorzystania postawionego do dyspozycji
kredytu
– dotyczy odnawialnych linii kredytowych (kredyt w
rachunku bieżącym, linia debetowa, kredyt
obrotowy odnawialny)

pkt 3.1. Prowizja za gotowość pobierana od kwoty
niewykorzystania postawionego do dyspozycji
kredytu
– dotyczy odnawialnych linii kredytowych (kredyt w
rachunku bieżącym, linia debetowa)

bez zmian

5

Prowizja modyfikacyjna – za zmianę warunków
kredytu/ poręczenia/ gwarancji na wniosek
klienta (Aneks do umowy)

pkt 4. Prowizja modyfikacyjna – za zmianę
warunków kredytu/ poręczenia/ gwarancji na
wniosek klienta (Aneks do umowy)

bez zmian

5.1.

Zmiana waluty kredytu (przewalutowanie)

pkt 4.1. Zmiana waluty kredytu (przewalutowanie)

bez zmian

5.6

dla nowo zawieranych
umów o kredyt stawki
opłat i prowizji będą
obowiązywać z aktualnej
oferty Santander Bank
Polska S.A.

bez zmian

bez zmian

bez zmian

5.2.

Pozostałe zmiany warunków umowy

pkt 4.2 Pozostałe zmiany warunków umowy

bez zmian

6

Prowizja Rekompensacyjna

pkt 5 Prowizja Rekompensacyjna

bez zmian

6.1.

Przedterminowa spłata kredytu
Uwaga: nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym,
linii debetowej, kredytu obrotowego odnawialnego,
oraz kredytu na zakup papierów wartościowych z
wyłączeniem sytuacji gdy klient wypowie umowę
kredytu

pkt 5.1. Przedterminowa spłata kredytu
Uwaga: nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym,
linii debetowej, kredytu obrotowego odnawialnego,
oraz kredytu na zakup papierów wartościowych z
wyłączeniem sytuacji gdy klient wypowie umowę
kredytu

bez zmian

6.2.

Wypowiedzenie umowy kredytu – dotyczy
odnawialnych linii kredytowych (kredyt w rachunku
bieżącym, linia debetowa, kredyt obrotowy
odnawialny)

pkt 5.2 Wypowiedzenie umowy kredytu – dotyczy
odnawialnych linii kredytowych (kredyt w rachunku
bieżącym, linia debetowa, kredyt obrotowy
odnawialny)

bez zmian

7

Pozostałe czynności

pkt 6 Pozostałe czynności

bez zmian

7.1.

Korzystanie z poręczenia lub awalu

pkt. 6.1 Korzystanie z poręczenia lub awalu

bez zmian

7.2.

Wydanie promesy (przyrzeczenia)

brak

usunięcie pozycji

7.3.

Wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia z
tytułu udzielonych kredytów, lub innych tytu łów na
wniosek Klienta będącego stroną umowy *)
*) dotyczy umów zawartych do 9.11.2018 r.

pkt 6.2 Wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia
z tytułu udzielonych kredytów, lub innych tytułów na
wniosek Klienta będącego stroną umowy *)
(*)dotyczy umów zawartych do 9.11.2018 r.)

bez zmian

7.4.

Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub
poręczyciela odpisu umowy

pkt 6.3 Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub
poręczyciela odpisu umowy.

bez zmian

Część XI Gwarancje

Rozdział VI Gwarancje Bankowe

Zmiana opisu rozdziału.
Pozostałe opisy
czynności i stawki nie
ulegają zmianie.

Część XII Pozostałe prowizje i opłaty

Rozdział VIII Pozostałe prowizje i opłaty

1

Związane z obsługą rachunku

pkt 1. Związane z obsługą rachunku

1.2

Informacja o saldzie i operacjach na rachunku
poprzez Internet i Teleserwis

brak

usunięcie pozycji

1.3

Przyjęcie dyspozycji blokady środków celem
zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonych
przez DB Polska S.A.

pkt 1.1 Przyjęcie dyspozycji blokady środków celem
zabezpieczenia kredytu lub pożyczki

bez zmian

1.4

Przyjęcie dyspozycji blokady środków na określone
cele, inne niż w pkt. 1.3

pkt 1.2 Przyjęcie dyspozycji blokady środków na
określone cele, inne niż w pkt. 1.1

bez zmian

1.5

Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunku, związanych z zabezpieczeniem
należności Banku (udzielenie kredytu, pożyczki)

pkt 1.3 Cesja środków pieniężnych zgromadzonych
na rachunku, związanych z zabezpieczeniem
należności Banku (udzielenie kredytu, pożyczki)

bez zmian

1.6

Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunku, związanych z celem innym niż
wymieniony w pkt. 1.5

pkt. 1.4 Cesja środków pieniężnych zgromadzonych
na rachunku, związanych z celem innym niż
bez zmian
wymieniony w pkt. 1.3

1.7

Aktualizacja karty wzorów podpisów

brak

usunięcie pozycji

1.8

Potwierdzenie dokonania transakcji

pkt.1.5 Sporządzenie na wniosek klienta
potwierdzenia realizacji jednej transakcji
Uwaga:
1) Opłata nie jest pobierana za potwierdzenie
realizacji transakcji dokonanej w placówce
Santander Bank Polska S.A., gdy potwierdzenie
jest odbierane bezpośrednio po wykonaniu tej
transakcji.
2) Opłaty za potwierdzenia zamówione za
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
pobierane są 5-go dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym zamówienie
zostało złożone.

1.9

Złożenie wniosku o zapytanie do centralnej
informacji o rachunkach

brak

Usunięcie pozycji

1.10

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku
bankowym
Uwaga: za każde rozpoczęte 20 pozycji

pkt. 1.6 Sporządzenie historii obrotów na rachunku
bankowym (za każdy rozpoczęty miesiąc)

zmiana stawki z 25 zł
+50,00% za poprzedni
rok na 20 zł

1.11

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub
stanu rachunku

pkt. 1.7 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu
rachunku lub stanu rachunku

bez zmian

1.11

Sporządzenie opinii bankowej

pkt. 1.8 Sporządzenie opinii bankowej

bez zmian

1.13

Wydanie potwierdzenia zgodności podpisu z
wzorem na karcie wzorów podpisów.

pkt. 1.9 Wydanie potwierdzenia zgodności podpisu
z wzorem na karcie wzorów podpisów.

bez zmian

1.14

Wydanie zaświadczenia uprawniającego do
wywozu wartości dewizowych za granicę

brak

usunięcie pozycji

bez zmian

Udzielenie pisemnej informacji o stanie zadłużenia,
stanie rachunku bankowego, itp. Na wniosek
organów uprawnionych przez ustawę
a) w przypadku udzielenia informacji wymagającej
sprawdzenia ewidencji księgowej w jednej
jednostce organizacyjnej DB Polska S.A.
b) w przypadku udzielenia informacji dotyczącej
sprawdzenia ewidencji księgowej w więcej niż
jednej jednostce organizacyjnej DB Polska S.A.
c) w przypadku udzielenia informacji na zlecenie
innych banków

brak

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu
mającego moc takiego dokumentu oraz ich części
(opłaty pobierane są z rachunku)

pkt. 1.10 Realizacja tytułu wykonawczego lub
dokumentu mającego moc takiego dokumentu oraz
ich części (opłaty pobierane są z rachunku)

bez zmian

1.1---- Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od chwili
------7 otwarcia na wniosek Klienta

brak

usunięcie pozycji

2

Inne

Inne

2.1

Przyjęcie zlecenia zastrzeżenia rachunku,
dokumentu tożsamości, itp

pkt. 2.1. Zastrzeżenie / odwołanie zastrzeżenia w
Systemie DZ blankietów czekowych, czeków,
dokumentów, rachunków i innych (niezależnie od
ilości zastrzeganych dokumentów)

zmiana stawki z 40 zł na
20 zł

2.2

Sporządzenia i przesłanie wezwania do zapłaty lub
upomnień (np. z tytułu braku spłat zadłużenia,
powstania salda debetowego, itp.)

pkt 2.2. Wysłanie Monitu

bez zmian

2.3

Sporządzenie/wydanie potwierdzenia o stanie
zobowiązań lub należności Klienta wobec DB
Polska S.A. Na potrzeby firm audytorskich lub
biegłych rewidentów upoważnionych przez Klienta

pkt 2.3. Sporządzenie/wydanie potwierdzenia o
stanie zobowiązań lub należności Klienta na
potrzeby firm audytorskich lub biegłych rewidentów
upoważnionych przez Klienta

bez zmian

2.4

Wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do
materiałów zarchiwizowanych

brak

usunięcie pozycji

2.5

Przedstawienie weksla do inkasa

pkt. 2.4 Przedstawienie weksla do inkasa

bez zmian

2.6

Realizacja płatności z tytułu inkasa weksla

pkt 2.5 Realizacja płatności z tytułu inkasa weksla

bez zmian

2.7

Zgłoszenie weksla do protestu w razie
niezapłacenia weksla

pkt 2.6. Zgłoszenie weksla do protestu w razie
niezapłacenia weksla

bez zmian

1.15

1.16

usunięcie pozycji

usunięcie pozycji

usunięcie pozycji
usunięcie pozycji

2.8

2.9

2.10

2.11

3

Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla
nieruchomości * przeznaczonej na cele mieszkalne.
* - nieruchomość w rozumieniu przepisów
wewnętrznych obowiązujących każdorazowo w
Banku.
Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla
nieruchomości innej niż wskazana w pkt 2.8
powyżej
Opłata za inspekcję nieruchomości dla
nieruchomości komercyjnej/ nieruchomości
medycznej* poprzedzającą udzielenie
kredytu/pożyczki.
*- nieruchomość komercyjna/nieruchomość
medyczna w rozumieniu przepisów wewnętrznych
obowiązujących każdorazowo w Banku.
Opłata za inspekcję nieruchomości innej niż
wskazana w pkt 2.8 powyżej, stanowiącą podstawę
do dokonania aktualizacji wartości przedmiotu
zabezpieczenia.

brak

usunięcie pozycji

brak

usunięcie pozycji

brak

usunięcie pozycji

brak

usunięcie pozycji

Usługi nieuwzględnione w niniejszej tabeli, a
możliwe do zrealizowania przez Bank

pkt. 3 Inne usługi nieprzewidziane w Taryfie
opłat i prowizji lub szczególnie pracochłonne

Zmiana opisu z
"wysokość opłat i
prowizji ustala Dyrektor
placówki w
porozumieniu z
Departamentem
Sprzedaży Sieci
Oddziałów lub
Dyrektorem
Departamentu Centrum
Finansowego dla Firm”
na "wg umowy"

Część XIII Godziny graniczne przyjmowania
przelewów do realizacji w tym samym dniu
roboczym

brak

usunięcie pozycji

