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Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności
wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA OSÓB FIZYCZNYCH - nieprowadzących
działalności gospodarczej.
W związku z planowanym obecnie na dzień 9.11.2018 r. przeniesieniem wydzielonej części Deutsche
Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) poniżej
wymienione regulacje:
a) Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche
Bank Polska S.A. - DLA OSÓB FIZYCZNYCH - nieprowadzących działalności gospodarczej,
zwana "Tabelą prowizji i opłat - dla osób fizycznych" obowiązująca od 8 sierpnia 2018 r.
b) Taryfa Opłat i Prowizji Kredyt gotówkowy obowiązuje od dnia 4 lipca 2017 r.,
c) Tabela Opłat i Prowizji Kredytu restrukturyzacyjnego na spłatę limitu obowiązuje od
5 września 2016 r,
d) Tabela Opłat i Prowizji Kredytu restrukturyzacyjnego obowiązuje od 1 września 2014 r.,
e) Taryfa Opłat i Prowizji dla Kart kredytowych Deutsche Bank Polska S.A. - obowiązuje od dnia
8 sierpnia 2018 r.
f) Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche
Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I
POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM - nieprowadzącym
działalności gospodarczej zwana dalej "Tabelą prowizji i opłat – Produkty hipoteczne dla
klientów indywidualnych" obowiązująca od 22 lipca 2017 r.
zostaną wycofane i zastąpione Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A.
za czynności bankowe dla klientów indywidulanych (zwana dalej „Taryfą”).
Powyższa zmiana nie ma zastosowania do opłat i prowizji pobieranych przez Deutsche Bank Polska
S.A. w związku z umowami kredytu i pożyczki zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walutach
innych niż złoty (w tym również tych udzielonych pierwotnie w obcej walucie i przewalutowanych na
złoty) jak również kredytów i pożyczek w złotych posiadających wspólne zabezpieczenie z pożyczkami
lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty, które pozostaną w
Deutsche Bank Polska S.A. Szczegółowe informacje dotyczące dalszej obsługi w tym zakresie wyżej
wskazani klienci otrzymają w odrębnej korespondencji.
W Taryfie w postanowieniach ogólnych istotnej zmianie ulegają zapisy dotyczące:
– 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:
– proporcjonalnemu zwrotowi – dla opłat pobieranych z góry,
– proporcjonalnemu naliczeniu – dla opłat pobieranych z dołu;
– opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, za polecenie przelewu, wyciągi, wypłata gotówki
w placówce, wpłata gotówki w placówce, polecenie zapłaty jest pobierana 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. Oznacza to, że opłaty za te czynności nie będą już pobierane po
każdej transakcji;
– wskazania placówek Santander Bank Polska S.A., w których opłaty i prowizje za usługi
świadczone przez Santander Bank Polska S.A. nie mogą być uiszczone w formie gotówkowej
w kasie placówki banku. Lista takich placówek znajduje się pod adresem www.santander.pl
w wyszukiwarce placówek i bankomatów;
– przesłanek dokonywania zmian w Taryfie z zastrzeżeniem, że nowe postanowienia
modyfikacyjne nie są wiążące wobec 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 hipoteczne niebędące w ofercie Tabela 2.

Obowiązujące obecnie Państwa opłaty i prowizje nie ulegną podwyższeniu.
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Opłaty i prowizje związane z posiadanymi przez Państwa produktami oraz świadczonymi usługami
ujęte zostały w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności
bankowe dla klientów indywidualnych, która będzie obowiązywała od 12.11.2018 r.

I. Rachunki bankowe
1. Obniżeniu ulegają:
–
–
–
–

stawki za realizację wszystkich zleceń stałych,
opłaty za wyciągi papierowe dla Konta NET,
opłata za przelew ELIXIR dla Konta Open,
opłaty za przelew do US i ZUS dla Konta Inwestor

2. Dotychczasowe konta (rachunki prowadzone w złotych) przyjmą następujące nazwy:

Dotychczasowa nazwa konta
1. Konto osobiste w pakiecie db Elite
2. Pomocnicze konto osobiste w pakiecie db Elite
3. Pomocniczy Rachunek Inwestycyjny w pakiecie db Elite
1. Konto osobiste w pakiecie dbNET
w tym Konto osobiste w pakiecie dbNET (w Promocji
dbNET PREMIUM)
2. Konto osobiste w pakiecie db Invest

Nowa nazwa konta
Konto Elite
Konto NET
w tym Konto NET (w Promocji
NET PREMIUM)

1. Konto osobiste w pakiecie db Smart
2. Konto osobiste w pakiecie db Junior

Konto Smart

Konto osobiste w pakiecie db Open

Konto Open

Konto osobiste w pakiecie db Life
1.
2.
3.
4.
5.

Konto osobiste w pakiecie db Fokus
Konto osobiste w pakiecie db Inwestor
Konto osobiste w pakiecie db Konto
Konto osobiste w pakiecie db Start
Konto osobiste w pakiecie db Status

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pomocnicze konto osobiste w pakiecie dbNET
Pomocnicze konto osobiste w pakiecie db Invest
Pomocnicze konto osobiste w pakiecie db Life
Pomocnicze konto osobiste w pakiecie db Open
Pomocnicze konto osobiste w pakiecie Smart
Pomocnicze konto osobiste w pakiecie Junior
Pomocnicze konto osobiste w pakiecie Fokus
Pomocnicze konto osobiste w pakiecie db Inwestor
Pomocnicze konto osobiste w pakiecie db Konto
Pomocnicze konto osobiste w pakiecie db Start
Pomocnicze konto osobiste w pakiecie db Status
Pomocnicze konto osobiste w pakiecie dbNET Premium
Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie dbNET
Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie db Junior
Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie db Fokus
Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie db
Inwestor

Konto Life

Konto Inwestor

Konto pomocnicze
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17. Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie db Konto
18. Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie db Start
19. Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie db Status
3. Zmianie ulega nazwa „Regulaminu Promocji db NET PREMIUM na Regulamin Promocji NET
PREMIUM.
4. Dotychczasowe konta (rachunki prowadzone w walutach obcych przyjmą następujące nazwy:

Dotychczasowa nazwa konta

Nowa nazwa
konta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie dbNET
Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie db Open
Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie db Fokus
Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie db Inwestor
Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie db Konto
Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie db Start
Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie db Status
Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie dbNET
Premium

Konto walutowe
NET

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie db Life
Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie db Invest
Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie db Smart
Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie db Junior
Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie dbNET
Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie db Junior
Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie db Fokus
Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie db Inwestor
Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie db Konto
Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie db Start
Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie db Status

Konto walutowe
Invest

1. Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie db Elite
2. Pomocniczy rachunek inwestycyjny w pakiecie db Elite

Konto walutowe
Elite

Walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w pakiecie db Frank

Konto walutowe
FRANK

5. Opłaty i prowizje dla Konta Elite zostały zawarte w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej
ofercie Rozdział I Rachunki płatnicze – Konta Osobiste Tabela 1, co zostało szczegółowo
przywołane w poniższej tabeli.
Tabela 1

Wyszczególnienie czynności

Konto Elite

2

7

1
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

2

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

2.1

na rachunek obcy

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej

150 zł

Bez opłat
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Wyszczególnienie czynności

Konto Elite

2

7

1
(Santander internet/mobile)

2.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

2.1.3

Przelew24

Bez opłat

2.2

na rachunek własny

Bez opłat

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)

Bez opłat

3.1.2

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

3.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

Bez opłat

3.3

przelew SORBNET

Bez opłat

4

Zlecenie stałe

4.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

4.2

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

Bez opłat

5

Polecenie zapłaty

Bez opłat

6

Wypłata gotówki

6.1

w placówce Santander Bank Polska S.A.

6.2

w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

6.2.1

w bankomacie sieci Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

6.2.2

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

Bez opłat

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

Bez opłat

777

Bez opłat

8

Wyciąg z rachunku

8.1

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

Bez opłat

8.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

Bez opłat

8.3

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

Bez opłat

8.4

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

Bez opłat

8.5

duplikat wyciągu

Bez opłat

9

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

9.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej
(Santander internet/mobile)

Bez opłat

9.2

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

Bez opłat

9.3

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

Bez opłat
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6. Opłaty i prowizje w zakresie rozliczeń dewizowych dla Konta Elite znajdują się w Części 1.
Produkty i usług będące w bieżącej ofercie Rozdział VII Czynności w obrocie dewizowym, a dla
pozostałych kont przejętych przez Santander Bank Polska S.A. w części 2. Usługi wycofane
z oferty Rozdział VIII Czynności w obrocie dewizowym.
7. Od 10 listopada 2018 r. Bank nie będzie zawierać umów o Konta NET, Konta Smart, Konta Open,
Konta Life, Konta Inwestor, Konta pomocnicze oraz o Konta walutowe NET, Konta walutowe
Invest, Konta walutowe FRANK, Konta walutowe Elite.
8. Opłaty i prowizje dla Konta NET, Konta Life, Konta Open, Konta Inwestor, Konta pomocniczego,
Konta Smart znajdują się w Części 2. Usługi wycofane z oferty Rozdział I Rachunki płatniczekonta osobiste i pakiety niebędące w ofercie Tabela 8.
Tabela 8
Wyszczególnienie czynności

Konto NET

Konto Life

Konto
Open

Konto
Inwestor

Konto
pomocnicze

Konto
Smart

2

3

4

5

6

7

8

1

Prowadzenie rachunku płatniczego
(miesięcznie)

Bez opłat

25,00 zł

5,00 zł

12,00 zł

Bez opłat

Bez opłat

2

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

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

1

2.1 na rachunek obcy
złożone za pośrednictwem usługi
2.1.1 bankowości elektronicznej (Santander
internet/mobile)
2.1.2

złożone w placówce Santander Bank
Polska S.A.

2.1.3 Przelew24
2.2

na rachunek własny

3

Polecenie przelewu (na rachunek
w innym banku- przelew krajowy
w złotych)
3.1 przelew ELIXIR

złożone za pośrednictwem usługi
3.1.1 bankowości elektronicznej (Santander
internet/mobile)
3.1.2

złożony w placówce Santander Bank
Polska S.A.

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

3.2

przelew Express ELIXIR lub przelew
BlueCash

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3.3 przelew SORBNET
3.3.1

dla kwot od 1 mln zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

3.3.2

dla kwot poniżej 1 mln zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

4

Zlecenie stałe

4.1

na rachunek w Santander
Bank Polska S.A.

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

4.2

na rachunek prowadzony w
innym banku

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

5

Polecenie zapłaty

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

6

Wypłata gotówki
Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

6.1

w placówce Santander Bank
Polska S.A.

6.2

w bankomacie autoryzowana
kodem BLIK
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7

Wyszczególnienie czynności

Konto NET

Konto Life

Konto
Open

Konto
Inwestor

Konto
pomocnicze

Konto
Smart

2

3

4

5

6

7

8

6.2.1

w bankomacie sieci
Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

6.2.2

w bankomacie nie należącym
do sieci Santander Bank
Polska S.A.

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

8.1

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

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

8.2

wysyłany listem zwykłym raz w
miesiącu lub rzadziej

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

8.3

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

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

8.4

odbierany w placówce Santander
Bank Polska S.A. (dotyczy
dyspozycji przyjętych do dnia
9.11.2018 r.)

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

klienta
posiadającego
usługę
9.1 bankowości elektronicznej (Santander
internet/mobile)

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

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

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

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

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

7.

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

8.

Wyciąg z rachunku

duplikat wyciągu

8.5

Sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych - historii
obrotów na rachunku (za każde
rozpoczęte 12 miesięcy)
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9. Opłaty i prowizje dla Konta walutowego NET, Konta walutowego Invest, Konta walutowego
FRANK, Konta walutowego Elite znajdują się w Części 2. Usługi wycofane z oferty Rozdział I
Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety niebędące w ofercie Tabela 9.
Tabela 9

1

Wyszczególnienie czynności

Konto walutowe
NET

Konto walutowe
Invest

Konto walutowe
FRANK

Konto walutowe
Elite

2

3

4

5

6

8,00 zł

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

1

Prowadzenie rachunku płatniczego
(miesięcznie)

2

Polecenie przelewu wewnętrznego
(na rachunek w Santander Bank Polska
S.A.)
2.1
2.1.1

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

Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
przez Deutsche Bank Polska S.A. – dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

1

2.1.2

Wyszczególnienie czynności

Konto walutowe
NET

Konto walutowe
Invest

Konto walutowe
FRANK

Konto walutowe
Elite

2

3

4

5

6

złożone w placówce Santander
Bank Polska S.A.

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Bez opłat

dla kwot od 1 mln zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

Bez opłat

dla kwot poniżej 1 mln zł

2.2

na rachunek własny

3

Polecenie przelewu (na rachunek
w innym banku – przelew krajowy
w złotych)
3.1

8

przelew ELIXIR złożony w placówce
Santander Bank Polska S.A.

3.2 przelew SORBNET
3.2.1

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

Bez opłat

4

Wypłata gotówki w placówce
Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

5

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

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

6

Wyciąg z rachunku
6.1

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

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

6.2

wysyłany listem zwykłym raz w
miesiącu lub rzadziej

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

6.3

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

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Bez opłat

6.4

odbierany w placówce Santander
Bank Polska S.A. (dotyczy
dyspozycji przyjętych do dnia
9.11.2018 r.)

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Bez opłat

klienta
posiadającego
usługę
7.1 bankowości elektronicznej (Santander
internet/mobile)

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

Bez opłat

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

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

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

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

Bez opłat

3.2.2

6.5
7

duplikat wyciągu
Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych - historii obrotów na
rachunku (za każde rozpoczęte 12
miesięcy)

10. Ponadto:
1) Będziecie Państwo mogli nadal korzystać z wyciągów elektronicznych i papierowych
jednocześnie. Natomiast w Taryfie zostały usunięte pozycje odnoszące się do wyciągów
podwójnych. Za każdy z wyciągów będzie pobierana opłata zgodnie z Taryfą;
2) Konto osobiste, które Państwo posiadają obecnie będzie mogło zostać zmienione tylko na
rachunki płatnicze będące w bieżącej ofercie;
3) „Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych” w rozumieniu wykazu usług
reprezentatywnych zawarty w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca
2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym
(dalej zwany „Wykazem Usług Reprezentatywnych”) będzie spełniane poprzez historię
rachunku;

Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
przez Deutsche Bank Polska S.A. – dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
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4) W zakresie dyspozycji dotyczących przelewów nastąpią następujące zmiany:
a) polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek własny będzie bezpłatne;
b) opłata za polecenie przelewu do US lub do ZUS będzie uwzględniona w pozycji za przelew
ELIXIR;
c) nie będzie pobierana dodatkowa opłata za realizację przelewu w trybie natychmiastowym
(w Oddziale Santander Bank Polska S.A.), związana z wykonaniem przelewu przez
pracownika Oddziału w obecności klienta;
d) nie będzie świadczona usługa przyjmowania w Oddziale Santander Bank Polska S.A.
przelewu z odroczoną datą płatności bez wprowadzenia dyspozycji do systemu. Zlecenie
przelewu z odroczoną datą płatności można zlecić w usługach bankowości elektronicznej;
5) Santander Bank Polska S.A. nie będzie realizował zleceń stałych ze zmienną kwotą oraz
zleceń stałych z przewalutowaniem;
6) Santander Bank Polska S.A. nie będzie pobierał opłaty za przyjęcie od dłużnika pojedynczego
odwołania polecenia zapłaty, które są składane w terminach określonych w Regulaminie kont
dla klientów indywidualnych;
7) Pozycja „Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym, sporządzenie różnego
rodzaju zaświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów na życzenie klienta lub
upoważnionego zleceniodawcy” zastępuje wcześniej stosowane pozycje za m.in.
sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym, wydanie zaświadczenia o posiadaniu
rachunku lub stanu rachunku, sporządzenie opinii bankowej, sporządzenie różnego rodzaju
odpisów, kopii i innych dokumentów na życzenie klienta. Wcześniej stosowane opłaty zostały
ujednolicone do stawki 20,00 zł, (a w przypadku opłaty za wydanie zaświadczenia
o posiadanym rachunku płatniczym wynosi 20,00 zł za pierwszy rachunek + 10,00 zł za każdy
następny rachunek), za wyjątkiem Konta Elite i Konta walutowego Elite dla których usługa jest
świadczona bezpłatnie;
8) Wprowadzono nowe usługi:
– przelewy natychmiastowe Express ELIXIR i BlueCash – stawka 5,00 zł (dla Konta Elite – bez
opłat);
– Przelew24 – stawka 0,50 zł (dla Konta Elite – bez opłat);
– wypłata gotówki w bankomacie autoryzowana kodem BLIK – bez opłat;
– wpłata gotówki w placówce na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander
Bank Polska S.A. – stawka 1%; min. 20,00 zł;
– dla płatności krajowych wykonanie czynności niestandardowych tj. zlecenie anulowania
transakcji, poszukiwania środków nieotrzymanych przez odbiorcę, zwrotu środków,
zapytanie o datę zaksięgowania środków w banku odbiorcy 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. –
stawka 25,00 zł;
– wpłata gotówki w bilonie w walutach obcych (opłata dodatkowa) – stawka 60%;
– wysłanie monitu dotyczącego zobowiązań wynikających z umowy o najem kasety/skrytki
sejfowej, deklaracji przechowywania depozytu rzeczowego:
– wysyłane listem zwykłym - według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie
więcej niż 1,75 zł;
– wysyłane listem poleconym - według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie
więcej niż 4,20 zł;
– wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - według rzeczywiście
poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60 zł.

II. Karty płatnicze do rachunków
1.

Najważniejsze zmiany to:
–
–

2.

0 zł za wypłaty realizowane w sieci bankomatów Santander Bank Polska S.A.
0 zł za wpłaty realizowane w sieci wpłatomatów Santander Bank Polska S.A.

Dotychczasowe produkty przyjmą następujące nazwy:
– karta debetowa IQ World MasterCard przyjmuje nazwę karta debetowa World MasterCard

Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
przez Deutsche Bank Polska S.A. – dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

3.
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Opłaty i prowizje dla kart Visa Electron EMV, World MasterCard i MasterCard Debit Standard
znajdują się w Części 2. Usługi wycofane z oferty Rozdział II Debetowe karty płatnicze i inne
instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych niebędące w ofercie Tabela 3.

Tabela 3
(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.)

Karta wydana do
Lp.

Rodzaj czynności/usługi

Konta
NET

Konta
Smart

1.

Karta VISA Electron EMV / World Mastercard

1.1

Wznowienie karty na kolejny
okres1

1.2

Obsługa karty4
Opłata pobierana w przypadku
niedokonania przez Klienta przy
użyciu karty transakcji
bezgotówkowych na łączną
kwotę min. 700 zł w ciągu
miesiąca kalendarzowego.

Konta Open

Konta Life

Konta
Elite

Konta
Inwestor

bez opłat

10,00 zł

bez opłat

2% min.8,00
zł

Bez opłat

10,00 zł

bez opłat

10,00 zł

Wypłata gotówki:
w bankomatach sieci Santander
Bank Polska S.A.
w bankomatach sieci EURONET
(na terenie Polski)
w ramach usługi cash back

1.3

w sieci bankomatów grupy
Deutsche Bank na świecie, Bank
of America (Stany Zjednoczone],
Scotiabank [Kanada, Chile,
Meksyk], BNP Paribas [Francja],
Westpac [Australia, Nowa
Zelandia], Barclays [Wielka
Brytania, Kenia, Mauritius,
Tanzania, Zimbabwe]
w bankomatach innych banków i
oddziałach tych banków w
Polsce
w bankomatach innych banków i
oddziałach tych banków
zagranicą

bez opłat

3,00 zł /
bez opłat 5

2% min.8,00 zł

3,00 zł

1.4

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

bez opłat

1.5

Przewalutowanie transakcji
wykonanych w walucie innej niż
PLN kartą Visa Electron. Prowizja
zwiększa kwotę obciążenia
rachunku.4

3,00%

1.6

Sprawdzenie dostępnych
środków w bankomatach3

2. Karta MasterCard Debit Standard
2.1 Wznowienie karty na kolejny
okres1
2.2 Obsługa karty4

5,00 zł

bez opłat
8,00 zł

bez opłat

8,00 zł

bez opłat

8,00 zł

Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
przez Deutsche Bank Polska S.A. – dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Opłata pobierana w przypadku
niedokonania przez Klienta przy
użyciu karty transakcji
bezgotówkowych na łączną kwotę
min. 500 zł w ciągu miesiąca
kalendarzowego.
2.3 Wypłata gotówki 2
w bankomatach sieci Santander
Bank Polska S.A.
w bankomatach sieci
EURONET (na
terenie Polski)
w ramach usługi cash back
w bankomatach sieci bankomatów
grupy Deutsche Bank na świecie,
Bank of America (Stany
Zjednoczone], Scotiabank [Kanada,
Chile, Meksyk], BNP Paribas
[Francja], Westpac [Australia,
Nowa Zelandia], Barclays [Wielka
Brytania, Kenia, Mauritius,
Tanzania, Zimbabwe]
w bankomatach innych banków i
3,00 zł /
oddziałach tych banków w Polsce
bez opłat 5
w bankomatach innych banków i
oddziałach tych banków zagranicą
2.4 Wpłata gotówki we wpłatomatach
sieci Santander Bank Polska S.A.3
2.5 Sprawdzenie dostępnych środków
w bankomatach
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bez opłat

bez opłat

2% min.8,00 zł

3,00 zł

bez opłat

2% min.8,00
zł

bez opłat
5,00 zł

1. Usługa ta stanowi usługę „wydanie karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
2. Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych, usługa ta może stanowić również usługę
„Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych” w przypadku jeżeli wypłata gotówki będzie
dokonana w Europejskim Obszarze Gospodarczym (obejmuje kraje Unii Europejskie oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię)
z wyłączeniem Polski .
3. Usługa ta stanowi usługę „wpłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
4. Usługa ta stanowi usługę „obsługi karty debetowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
5. Dotyczy kart wydanych w ramach pakietu Invest

4. Nie ulegają zmianie terminy pobierania opłat 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,
– karty debetowej World MasterCard wydanej do konta NET jest pobierana 6 dnia każdego
miesiąca, do pozostałych kont 10 dnia miesiąca.
5. Ponadto:
1) wycofana została dodatkowo płatna usługa zmiany na wniosek Klienta dziennego limitu
transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych w Oddziale Santander Bank Polska S.A. Klient
może samodzielnie zmienić limity w usługach Santander online pod warunkiem zawarcia
umowy usług Santander online dla klientów indywidualnych;
2) Klient samodzielnie nada PIN w usługach Santander online pod warunkiem zawarcia umowy
usług Santander online dla klientów indywidualnych;
3) wycofane zostały usługi „Awaryjne wydanie karty” i „Awaryjna wypłata gotówki za granicą”.
III.

Lokaty terminowe i konta oszczędnościowe

1. Najważniejsze zmiany to:
a. rezygnacja z opłat za przelewy za wypłaty z lokat terminowych,
b. uproszczenie opłat za transakcje z kont oszczędnościowych:
– jedna tabela dla wszystkich kont oszczędnościowych;
– opłata za najczęściej dokonywane transakcje pobierana jest niezależnie od miejsca i formy
zlecenia transakcji;

Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
przez Deutsche Bank Polska S.A. – dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
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c. nowe nazwy dla Kont oszczędnościowych:
Dotychczasowa nazwa rachunku

Nowa nazwa rachunku

db Konto Oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe Pro

db Konto oszczędnościowe 24h (za wyjątkiem kont
otwieranych w Pakiecie z Kontem Osobistym dbNET po 1
grudnia 2011)

Konto oszczędnościowe Pro

db Konto oszczędnościowe 24h (otwierane w Pakiecie z
Kontem Osobistym dbNET od 1 grudnia 2011)

Konto oszczędnościowe 24h

db Konto Oszczędnościowe Plus

Konto oszczędnościowe Plus

db Konto Oszczędnościowe 500 Plus

Konto oszczędnościowe 500 Plus

d. zmiana sposobu pobierania opłat (w tym oplata za transakcje z kont oszczędnościowych są
pobierane ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego) – co zostało opisane
szczegółowo w postanowieniach ogólnych do Taryfy.
2. Opłaty i prowizje dla kont oszczędnościowych znajdują się w Części 2. Usługi wycofane z oferty
Rozdział IV Rachunki płatnicze – Konta oszczędnościowe niebędące w ofercie Tabela 2.
Tabela 2

Wyszczególnienie czynności

Konto oszczędnościowe Pro, Konto
oszczędnościowe 24h, Konto oszczędnościowe
Plus, Konto oszczędnościowe 500 Plus

2

4

1
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

2

Transakcje :
Polecenie przelewu wewnętrznego,
Polecenie przelewu wewnętrznego – Przelew24,
Polecenie przelewu:
- przelew ELIXIR1,
- przelew Express ELIXIR1,
- przelew BlueCash1,
Polecenie zapłaty,
Wypłata gotówki w placówce Banku.
2.1

Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym

2.2

każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym

3.

Zlecenie stałe3

4

Polecenie przelewu - przelew SORBNET

5

Wyciąg z rachunku

5.2

Bez opłat
10,00 zł
10,00 zł

1

5.1

Bez opłat

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

20,00 zł

Bez opłat

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

5.2a

klientom nieposiadającym usługi bankowości
elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

5.2b

klientom posiadającym usługę bankowości
elektronicznej (Santander internet/mobile)

Bez opłat

5.3
5.4

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

Bez opłat

duplikat wyciągu

Bez opłat

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

6
6.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej

Bez opłat

Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
przez Deutsche Bank Polska S.A. – dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
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Wyszczególnienie czynności

Konto oszczędnościowe Pro, Konto
oszczędnościowe 24h, Konto oszczędnościowe
Plus, Konto oszczędnościowe 500 Plus

2

4

1

(Santander internet/mobile)
6.2

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

Bez opłat

6.3

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

Bez opłat

1. Przelew krajowy w złotych.
2. Z konta nie można realizować polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrznego – Przelew24, polecenia zapłaty.
3. Na rachunki prowadzone przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

3. Ponadto:
1) wprowadzono nowe usługi: przelew Express ELIXIR, przelew BlueCash, Przelew24;
2) w zakresie wyciągów, Klienci, którzy dotychczas korzystali z wyciągów będą je otrzymywać na
dotychczasowych zasadach;
3) eWyciąg to nazwa wyciągu w usługach Santander online dla klientów indywidualnych.
Korzystanie z usług Santander online wymaga zawarcia Umowy usług Santander online dla
klientów indywidualnych.
4) wyciąg za listopad 2018 r. będzie składał się z dwóch części, uwzględniających operacje
wykonane przed i po przejęciu przez Santander Bank Polska S.A.
5) Santander Bank Polska S.A. spełnia wymogi informacyjne wynikające z ustawy o usługach
płatniczych oraz wymogi sporządzania zestawienia transakcji płatniczych w rozumieniu
Wykazu Usług Reprezentatywnych poprzez historię rachunku – dostępną w usługach
Santander online dla klientów indywidualnych lub w placówce bankowej, bezpłatnie za ostatni
miesiąc dla tych klientów, którzy nie mają dostępu do usług zdalnych.

IV. Karty kredytowe
1. Obniżeniu ulegnie:
– prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej do 0 zł zamiast 5,00 zł,
– opłata za usługę „Powiadomienie SMS” do 0 zł zamiast 1 zł,
2. Dotychczasowe nazwy kart kredytowych przyjmą nowe brzmienie:
Karta db kredyt przyjmuje nazwę: kredyt (BIN 536412)
Karta Deutsche Bank Silver przyjmuje nazwę: Silver (BIN 525632)
Karta Deutsche Bank Gold przyjmuje nazwę: Gold (BIN 534160)
Karta IQ World MasterCard przyjmuje nazwę: World (BIN 536388)
Karta Deutsche Bank Platinum przyjmuje nazwę: Platinum (BIN 552044)
Karta Deutsche Bank Premium Club Silver przyjmuje nazwę: Premium Club Silver (BIN 545380)
Karta Deutsche Bank Premium Club Gold przyjmuje nazwę: Gold (545580)
3. Opłaty i prowizja dla kart kredytowych znajdują się w części 2 Usługi wycofane z oferty Rozdział III
Karty Kredytowe Niebędące w ofercie Tabela 2.
Tabela

2

(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
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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.)
kredyt
Wyszczególnie (BIN
nie czynności 53641
2)

Silver (BIN
525632)

Gold (BIN
534160)

Platinum (BIN
552044)

World
(BIN 536388)

Premium Club Premium Club
Silver
Gold
(BIN 545380) (BIN 545580)

Opłata za
wydanie Karty
głównej1
(pierwszy rok
korzystania)

45 zł

79 zł

200 zł

300 zł

200 zł

79 zł

200 zł

Opłata za
wydanie Karty
dodatkowej1
(pierwszy rok
korzystania)

45 zł

30 zł

80 zł

150 zł

80 zł

30 zł

80 zł

nie dotyczy

Opłata nie jest
naliczana, jeżeli
Klient wykona
co najmniej jedną
Transakcję w
terminie jednego
miesiąca od dnia
aktywacji Karty.

Opłata nie jest
naliczana,
jeżeli Klient
wykona
co najmniej
jedną
Transakcję w
terminie
jednego
miesiąca od
dnia aktywacji
Karty.

Opłata nie jest
naliczana,
jeżeli Klient
wykona
co najmniej
jedną
Transakcję w
terminie
jednego
miesiąca od
dnia aktywacji
Karty.

Opłata nie jest Opłata nie jest
naliczana,
naliczana,
jeżeli Klient
jeżeli Klient
Warunki
wykona
wykona
zniesienia
co najmniej
co najmniej
nie
opłaty za
jedną
jedną
dotycz
wydanie Karty
Transakcję w Transakcję w
y
(pierwszy rok
terminie
terminie
korzystania)
jednego
jednego
miesiąca od
miesiąca od
dnia aktywacji dnia aktywacji
Karty.
Karty.
Opłata roczna
za Kartę
główną
(w kolejnych
latach
korzystania z
Karty)

25 zł

79 zł

200 zł

600 zł

200 zł

79 zł

200 zł

Opłata roczna
za Kartę
dodatkową
(w kolejnych
latach
korzystania z
Karty)

25 zł

30 zł

80 zł

150 zł

80 zł

30 zł

80 zł

Opłata za Kartę
główną albo
Kartę
dodatkową nie
Warunki
jest naliczana,
zniesienia
jeżeli w roku
opłaty rocznej
poprzedzający
nie
za Kartę
m suma
dotycz
(w kolejnych
Transakcji
y
latach
bezgotówkowy
korzystania z
ch i
Karty)
gotówkowych
dokonanych tą
Kartą wyniesie
co najmniej
12.000 zł.

Opłata za
Kartę główną
albo Kartę
dodatkową nie
jest naliczana,
jeżeli w roku
poprzedzający
m suma
Transakcji
bezgotówkowy
ch i
gotówkowych
dokonanych tą
Kartą wyniesie
co najmniej
24.000 zł.

Opłata za Kartę
główną albo Kartę
dodatkową nie jest
naliczana, jeżeli w
roku
poprzedzającym
suma Transakcji
bezgotówkowych i
gotówkowych
dokonanych tą
Kartą wyniesie co
najmniej 48.000 zł.

Opłata za
Kartę główną
albo Kartę
Opłata za Kartę
dodatkową nie
główną albo Kartę
jest naliczana,
dodatkową nie jest
jeżeli w roku
naliczana, jeżeli w
poprzedzający
roku poprzedzającym
m suma
suma Transakcji
Transakcji
bezgotówkowych i
bezgotówkow
gotówkowych
ych i
dokonanych tą Kartą
gotówkowych
wyniesie co najmniej
dokonanych tą
30.000 zł.
Kartą wyniesie
co najmniej
12.000 zł.

Opłata za
Kartę główną
albo Kartę
dodatkową nie
jest naliczana,
jeżeli w roku
poprzedzający
m suma
Transakcji
bezgotówkow
ych i
gotówkowych
dokonanych tą
Kartą wyniesie
co najmniej
24.000 zł.

Opłata za
wydanie
nowej Karty
w miejsce
zastrzeżonej
(zagubionej,
zniszczonej)1

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

Prowizja za
dokonanie
transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł
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Premium Club Premium Club
Silver
Gold
(BIN 545380) (BIN 545580)

bezgotówkowe
j w punktach
oznaczonych
jako: kasyna,
kasyna
internetowe,
gry losowe,
zakłady
bukmacherski
e, loterie i
totalizatory
Prowizja za
Transakcję
bezgotówkow
ą

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Prowizja za
przelew z
Rachunku
Karty2

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Przewalutowa
nie transakcji
zagranicznej
dokonanej w
walucie innej
niż PLN
(naliczana od
wartości
transakcji po
przewalutowa
niu na walutę
Konta Karty)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

4 % min. 10 zł

4 % min.10 zł

Prowizja za
Transakcję
gotówkową3

4%
min. 10 4 % min. 10 zł 4 % min. 10 zł
zł

Prowizja za
uruchomienie
usługi Ratio

nie
dotycz
y

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za
nadanie Kodu
PIN

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za
zmianę Kodu
PIN po raz
pierwszy

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za
zmianę Kodu
PIN po raz
kolejny

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za
zmianę
Limitów
Transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za
podwyższenie
Limitu
Kredytowego
Rachunku
Karty

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za
zmianę typu
karty na
wniosek
klienta

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za
zmianę Cyklu
rozliczeniowe

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

4 % min. 10 zł 4 % min. 10 zł
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Premium Club Premium Club
Silver
Gold
(BIN 545380) (BIN 545580)

go (daty
generowania
zestawień
operacji)
Opłata za
przesyłanie
zestawienia
operacji w
formie
papierowej4

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za
przesłanie
zestawienia
operacji dla
karty
dodatkowej

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za
przesłanie
kopii
zestawienia
operacji4

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

Opłata za
wystawienie
opinii
bankowej lub
zaświadczenia
związanego z
umową
o Kartę5

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

Opłata za
przesłanie
kopii
potwierdzenia
wykonania
Transakcji

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

Sprawdzenie
w bankomacie
kwoty
dostępnych
środków

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za
usługę
„Powiadomien
ie SMS”6

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Opłata za
wznowienie
karty

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Pakiet
bezpieczeńst
nie
wa
dotycz
(ubezpieczeni
y
e grupowe)

nie dotyczy

nie dotyczy

bezpłatnie

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Pakiet
„assistance”

nie
dotycz
y

4,99 zł
miesięcznie

4,99 zł
miesięcznie

bezpłatnie

4,99 zł miesięcznie

4,99 zł
miesięcznie

4,99 zł
miesięcznie

Program
Concierge

nie
dotycz
y

nie dotyczy

1,5 zł
miesięcznie

bezpłatnie dla
bezpłatnie dla
Posiadacza/Użytk Posiadacza/Użytkow
ownika
nika

nie dotyczy

1,5 zł
miesięcznie

Usługi w
ramach
Programu
„Priority
Pass”

nie
dotycz
y

nie dotyczy

nie dotyczy

bezpłatnie dla
Posiadacza/Użytko
wnika7

nie dotyczy

nie dotyczy

1.

nie dotyczy

Usługa ta stanowi usługę „wydania karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych
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Usługa ta stanowi usługę „polecenia przelewu” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
Usługa ta może stanowić, w odpowiednich przypadkach, usługę „sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych”
w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
Usługa ta stanowi usługę „wydania zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym” w rozumieniu Wykazu Usług
Reprezentatywnych.
Usługa ta stanowi usługę „powiadamiania SMS” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
Maksymalnie 3 razy w każdym roku kalendarzowym; w pozostałych przypadkach korzystania z usługi przez
Posiadacza/Użytkownika Karty naliczana jest opłata w wysokości 24 EUR. Opłata 24 EUR pobierana jest każdorazowo za
każdą zaproszoną osobę towarzyszącą, która nie okaże karty Priority Pass.

4. Od 7 listopada 2018 r. Deutsche Bank Polska S.A. nie będzie zawierać nowych umów ramowych
o karty kredytowe Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Gold, IQ World MasterCard, Deutsche
Bank Platinum, Deutsche Bank Premium Club Silver, Deutsche Bank Premium Club Gold oraz
indywidualnych umów ubezpieczenia w zakresie posiadanych Kart. Nie będzie także przyjmował
nowych dyspozycji dotyczących usług: Wygodna spłata, Wakacje od spłaty oraz udostępniał
nowych pakietów usług dodatkowych takich jak: Pakiet Assistance, Concierge oraz Priority Pass.
5. Ponadto:
1) Santander Bank Polska S.A. umożliwi realizowanie przelewów z rachunku Karty w ramach
usług Santander online pod warunkiem zawarcia umowy usług Santander online dla klientów
indywidualnych. Za przelewy z rachunku Karty Bank nie będzie pobierał opłat;
2) Santander Bank Polska S.A. udostępni bez opłat usługę RATIO umożliwiającą rozłożenie
zadłużenia na rachunku karty kredytowej na dogodne raty;
3) W ramach usług Santander online zostanie udostępniona możliwość zmiany limitów dla
i transakcji Karty kredytowej. Czynność ta pozostanie bez opłat;
4) Zmianie ulegnie nazwa „Zestawienia transakcji” na „Zestawienie operacji”;
5) Santander Bank Polska S.A. udostępni możliwość złożenia wniosku o zmianę typu Karty
w ramach usług Santander online pod warunkiem zawarcia umowy usług Santander online dla
klientów indywidualnych. Za tę czynność Bank nie będzie pobierał opłat;
6) W sieci bankomatów Santander Bank Polska S.A zostanie udostępniona bez opłat możliwość
sprawdzenia kwoty dostępnych środków;
7) Wycofane zostało dodatkowo płatne: wydanie karty kredytowej w trybie ekspresowym w kraju
i za granicą, awaryjne wydanie karty zastępczej (za granicą) oraz awaryjna wypłata gotówki
(za granicą).

V. Kredyty
1. Kredyty i pożyczki
Opłaty i prowizje związane z obsługą kredytów gotówkowych, restrukturyzacyjnych, limitów
kredytowych w rachunku, pożyczek lombardowych, pożyczek Premium, pożyczek
konsumpcyjnych i kredytów w formie linii kredytowej w rachunku BRI udzielonych przez Deutsche
Bank Polska S.A. znajdują się w części 2 Usługi wycofane z oferty Rozdział V Kredyty i pożyczki
niebędące w ofercie Tabela 5.
Tabela 5
Kredyty udzielone w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r.
L.p.

Rodzaj czynności/usługi

Uwagi

Stawka

1.

Kredyt gotówkowy, Kredyt restrukturyzacyjny, Kredyt restrukturyzacyjny na spłatę limitu:

1.1

Opłata za wystawienie opinii o kredycie

20 zł

1.2

Opłata za wystawienie opinii o współpracy Klienta z Bankiem
(dotyczy więcej niż jednego produktu kredytowego)1

20 zł

1.3

Opłata za wystawienie zaświadczenia dotyczącego:
- stanu zadłużenia na dzień sporządzenia zaświadczenia,
- stanu zadłużenia na wskazany dzień,

Jednorazowo za każdy
dokument

20 zł
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Stawka

- stanu zadłużenia na dzień płatności kolejnej raty
wynikającej z harmonogramu spłat,
- wysokości zapłaconych odsetek, kapitału,
- niezalegania z płatnościami,
- potwierdzenia wpływu środków na spłatę kredytu.
1.4

Opłata za historię spłat

50 zł

1.5

Opłata za zaświadczenie potwierdzające całkowitą spłatę
kredytu

bez opłat

1.6

Opłata za zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Banku

bez opłat

1.7

Opłata za inne zaświadczenie niewymienione powyżej

50 zł

1.8

Opłata za aneks do umowy kredytu

20 zł

1.9

Prowizja za wcześniejszą całkowitą i częściową spłatę
kredytu

1%2

2.

Pozostałe kredyty i pożyczki (z wyłączeniem kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego, pożyczki
hipotecznej, kredytu mieszkaniowego z dotacją NFOŚiGW, kredytu mieszkaniowego z programem
„Mieszkanie dla Młodych” oraz kredytu mieszkaniowego „Rodzina na Swoim”
Zwiększenie limitu kredytowego w ramach konta osobistego3
Uwaga: Prowizję pobiera się od kwoty zwiększenia

2.1

- w pakietach: Start, Konto, NET, Koneser, Open
- w pakietach: Fokus, Inwestor i Life

jednorazowo,
od kwoty zwiększenia

2.2

- w pakietach: Start, Konto, NET, Koneser, Open

jednorazowo,
od kwoty limitu
kredytowego

bez opłaty

- w pakietach: Status, Elite i Invest

2.3

2.4

2% min. 20 zł
1% min. 20 zł

- w pakietach: Fokus, Inwestor i Life
Przedterminowa spłata całości lub części kredytu /pożyczki
Uwaga:
- prowizja od wcześniejszej spłaty nie jest pobierana w
odniesieniu do umów o kredyt konsumencki
- nie dotyczy kredytu na zakup papierów wartościowych,
pożyczki w linii odnawialnej oraz limitu kredytowego w koncie
osobistym

1% min. 20 zł
bez opłaty

- w pakietach: Status, Elite i Invest
Odnowienie limitu kredytowego przyznanego na czas
określony 12-mcy lub administrowanie limitem kredytowym
przyznanym na czas nieokreślony
Uwaga: Prowizję za administrowanie pobiera się z góry za
każdy rozpoczęty rok, począwszy od drugiego roku
korzystania z limitu.

2% min. 20 zł

jednorazowo,
od kwoty spłaty

1%

Zmiana waluty kredytu/pożyczki

jednorazowo od kwoty
kredytu/pożyczki, która
podlega przewalutowaniu

1%

2.5

Zmiana systemu spłat kredytu/pożyczki

jednorazowo od pozostałej
do spłaty kwoty
kredytu/pożyczki

1%

2.6

Prolongata terminu spłaty kredytu lub pożyczki

jednorazowo, z góry od
prolongowanej kwoty
kredytu lub raty

0,5%

2.7

Zmiana na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy rachunku
do spłaty kredytu/pożyczki na rachunek w walucie w jakiej
udzielony został kredyt/pożyczka

jednorazowo

bez opłaty

2.8

Inne zmiany warunków umowy kredytu, pożyczki na wniosek
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

jednorazowo, od każdego
aneksu

30 zł

Pozostałe czynności

2.9

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy opinii
o kredycie, pożyczce, przyznanym limicie lub współpracy
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z Bankiem (dotyczy więcej niż
jednego produktu kredytowego)

jednorazowo za każdy
dokument

50 zł

2.10

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
zaświadczenia dotyczącego kredytu, pożyczki, przyznanego
limitu

jednorazowo, za każdy
dokument

50 zł

2.11

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

jednorazowo

bez opłaty

Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
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Uwagi

Stawka

jednorazowo

bez opłaty

zaświadczenia potwierdzającego całkowitą spłatę kredytu,
pożyczki, przyznanego limitu
2.12

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
zaświadczenia o braku zobowiązań wobec Banku

2.13

Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy
szczegółowej historii spłat Kredytu/Pożyczki lub wpłat na
rachunek Kredytu/Pożyczki (np. z wyszczególnieniem kwoty
kapitału i odsetek, ze wskazaniem dat spłaty dla rat Kredytu
itp.).

2.14

Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy lub
poręczyciela odpisu umowy

1.
2.
3.

jednorazowo
jednorazowo, za każdy
egzemplarz

50 zł za każde
rozpoczęte
12 miesięcy
20 zł

Opłata pobierana jest w zależności od rodzaju produktów objętych opinią, w wysokości najwyższej, określonej w TOiP
obowiązującej dla produktów wskazanych w opinii.
Prowizja dotyczy wyłącznie umów kredytu restrukturyzacyjnego na kwotę większą niż 80.000 zł, zawartych do dnia
17.12.2011 r. i naliczana jest od kwoty kapitału kredytu pozostającej do spłaty na dzień złożenia dyspozycji.
Prowizja nie jest pobierana w przypadku zwiększenia limitu kredytowego za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej (Santander internet/mobile).

2. Kredyty i pożyczki hipoteczne przenoszone do Santander Bank Polska S.A.
Opłaty i prowizje dla kredytów hipotecznych znajdują się w Taryfie w Części 2. Usługi wycofane z
oferty, Rozdział V Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie, w części Kredyty i pożyczki hipoteczne
niebędące w ofercie:
- w Tabeli 2 - dla umów zawartych do 21.07.2017,
- w Tabeli 3 - dla umów zawartych od 22.07.2017
Poniżej prowizje i opłaty, które ulegają zmianie:

Wyszczególnienie czynności

Stawka

1.

Zmiana systemu spłat Kredytu/Pożyczki – jednorazowo od pozostałej do spłaty kwoty Kredytu/Pożyczki

1% max 200,00 zł

2.

Zmiany warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy:
jednorazowo od każdego aneksu
2a

Zmiana daty ostatecznej wypłaty Kredytu /transz Kredytu/Pożyczki

200,00 zł

2b

Przystąpienie do Kredytu/Pożyczki lub zwolnienie z Kredytu/Pożyczki

200,00 zł

2c

Wydłużenie, na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, terminów określonych
w Dokumentacji
Kredytowej
przewidzianych
na
ustanowienie
wymaganych
zabezpieczeń/spełnienia warunków dodatkowych/ dostarczenie wymaganych dokumentów

200,00 zł

2d

Zmiana wysokości marży Kredytu/Pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

200,00 zł

2e

Przedłużenie Okresu Kredytowania

200,00 zł

2f

Inne zmiany

200,00 zł

Pozostałe czynności
3.

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia o zapłaconych łącznych
odsetkach od Kredytu/Pożyczki do Urzędu Skarbowego - jednorazowo

50,00 zł

4.

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy opinii o Kredycie/Pożyczce lub o współpracy
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z Bankiem dotyczącej więcej niż jednego produktu kredytowego jednorazowo

50,00 zł

5.

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia/oświadczenia do udzielonego
Kredytu/Pożyczki: wg stanu na dzień sporządzenia/na wskazany dzień i/lub za wskazany okres - opłata
łączna pobierana jednorazowo za każdy dokument

50,00 zł

6.

Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy szczegółowej historii spłat Kredytu/Pożyczki
lub wpłat na rachunek Kredytu/Pożyczki (np. z wyszczególnieniem kwoty kapitału i odsetek, ze
wskazaniem dat spłaty dla rat Kredytu) - jednorazowo

50,00 zł

Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
przez Deutsche Bank Polska S.A. – dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
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3. Informacja o usunięciu wyodrębnionej części Taryfy dla kredytów mieszkaniowych „Rodzina na
Swoim”.
Informujemy, że opłaty za czynności dot. kredytów mieszkaniowych „Rodzina na Swoim” zostały
ujednolicone i włączone do części podstawowej opisującej pozostałe kredyty hipoteczne
znajdującej się w Części 2. Usługi wycofane z oferty Rozdział V Kredyty i pożyczki niebędące
w ofercie, w części Kredyty i pożyczki hipoteczne niebędące w ofercie Tabela 2 pkt. 5- 15.
4. Informujemy o rezygnacji z pobierania opłat i prowizji za:
a) Rozpatrzenie Wniosku;
b) Uruchomienie/wypłata przyznanego Kredytu/Pożyczki (w całości lub w transzy);
c) Zmianę waluty Kredytu/Pożyczki oprocentowanego wg stopy zmiennej;
(dla Umów Kredytu/Pożyczki zawartych do dnia 21 lipca 2017 roku)
d) Zmiana waluty Kredytu/Pożyczki oprocentowanego wg stopy stałej;
(dla Umów Kredytu/Pożyczki zawartych do dnia 21 lipca 2017 roku)
e) Wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o podjętej decyzji kredytowej;
f) Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia o kosztach
z tyt. braku ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego;
g) Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy aktualnego harmonogramu spłat
po wypłacie całości środków Kredytu/Pożyczki (po okresie karencji w spłacie kapitału jeśli
dotyczy);
h) Ponowna weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego/informacji o przedsięwzięciu
w przypadku jego zmiany przez Klienta;
i) Dokonanie weryfikacji dokumentacji związanej z udzieleniem Kredytu z Dotacji NFOŚiGW,
w zakresie zgodności z Programem Priorytetowym;
j) Dokonanie weryfikacji dokumentacji przed wypłatą Dotacji NFOŚiGW w zakresie kontroli
realizacji Przedsięwzięcia;
k) Wysłanie do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy Wezwania Ostrzegawczego w związku
z wystąpieniem Przypadku Naruszenia Dokumentacji Kredytowej lub innych Wymagań
Prawnych;
l) Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie Kredytu/Pożyczki. Opłata pobierana wyłącznie w sytuacji, gdy pomimo
wezwania Banku do ustanowienia zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki,
Kredytobiorca/Pożyczkobiorca nadal nie wywiązuje się z przedmiotowego warunku;
m) Uzyskanie przez Bank odpisu z Księgi Wieczystej nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie Kredytu/ Pożyczki. Opłata pobierana wyłącznie w sytuacji gdy po
wezwaniu Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy przez Bank do ustanowienia zabezpieczenia
w postaci wpisu hipoteki i dostarczenia do Banku zawiadomienia o dokonaniu wpisu
hipoteki do Księgi Wieczystej albo odpisu z Księgi Wieczystej Nieruchomości
potwierdzającego ustanowienie hipoteki zgodnie z zapisami Umowy Kredytu/Pożyczki,
Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca nie wywiązuje się z przedmiotowego warunku.
n) Zmiana waluty Kredytu/Pożyczki oprocentowanego wg Stopy Zmiennej na walutę
PLN/EUR/GBP/USD/CHF
(dla Umów Kredytu/Pożyczki zawartych od dnia 22 lipca 2017 roku)
o) Zmiana waluty Kredytu/Pożyczki oprocentowanego wg Stopy Stałej na walutę
PLN/EUR/GBP/USD/CHF
(dla Umów Kredytu/Pożyczki zawartych od dnia 22 lipca 2017 roku),
p) Zmiana waluty Kredytu w Walucie Obcej/Pożyczki w Walucie Obcej oprocentowanego(ej)
wg Stopy Zmiennej albo wg Stopy Stałej na walutę inną niż PLN/EUR/GBP/USD/CHF
(dla Umów Kredytu/Pożyczki zawartych od dnia 22 lipca 2017 roku)
Pozostałe opłaty i prowizje związane z obsługą kredytów i pożyczek hipotecznych wskazane w
wymienionych powyżej Tabeli 2 i Tabeli 3 Taryfy nie ulegają zmianie.
Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że Deutsche Bank Polska S.A. dalej będzie Państwa
kredytodawcą w związku z niżej wymienionymi umowami o:
a) Kredyt Mieszkaniowy w walucie obcej: CHF, EUR, USD, GBP,

Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
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Kredyt Konsolidacyjny Hipoteczny w walucie obcej: CHF, EUR, USD,
Pożyczkę Hipoteczną w walucie obcej: CHF, EUR, USD,
Pożyczkę konsumpcyjną zabezpieczoną hipoteką w walucie obcej: CHF, EUR,
Kredyt/pożyczkę hipoteczną w PLN, które powstały w wyniku przekształcenia produktów
wymienionych powyżej.
Kredyt/pożyczkę w złotych posiadającą wspólne zabezpieczenie hipoteczne z produktami
wymienionymi powyżej w pkt a) –e)

Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
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VI. Czynności w obrocie dewizowym
1. Zmianie ulegnie nazewnictwo czynności w Taryfie dla czynności w obrocie dewizowym. Zmiany
wyszczególniono w tabeli poniżej.
2. Wysokość opłat i prowizji za czynności w obrocie dewizowym pozostanie bez zmian, a w jednym
przypadku opłata zostanie obniżona (prowizja za Wykonanie dyspozycji reklamacyjnej, w tym
poszukiwanie płatności w bankach zagranicznych - zostaje obniżona z 60,00 zł + koszty banków
trzecich do 50, 00 zł + koszty banków trzecich. Czynność ta będzie umieszczona w części 1.
Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie Rozdział VII Czynności w obrocie dewizowym pkt 1.6
oraz w części 2. Usługi wycofane z oferty Rozdział VIII Czynności w obrocie dewizowym – pkt
1.6.
3. Zmianie ulegnie sposób pobierania prowizji za płatności dewizowe – prowizja będzie pobierana
w dacie realizacji płatności, obciążenie kwotą płatności oraz przewalutowanie nastąpi również
w dacie realizacji płatności.
4. Dodana zostanie możliwość wysyłania Płatności SEPA w Oddziale.
5. Tryb ekspres – rozumiany jako udostepnienie kwoty płatności w banku odbiorcy w dniu wysłania
płatności z Santander Bank Polska S.A., – zostanie rozszerzony o możliwość wysłania płatności
w tym trybie dodatkowo w walutach GBP i PLN, a stosowane stawki prowizji będą identyczne ze
stosowanymi obecnie dla walut USD i EUR.
6. Standardowy tryb realizacji będzie oznaczał datę waluty d+1 (czyli realizację dnia następnego po
złożeniu dyspozycji) dla płatności w Euro do krajów EOG, zaś d+2 (dwa dni po złożeniu
dyspozycji) dla pozostałych płatności. Zachowano możliwość wysłania w trybie d+1 płatności
w Euro do krajów spoza EOG, a także płatności w USD, GBP, PLN jako trybie pilnym, przy czym
dyspozycja ta jest realizowana bez dodatkowej opłaty.
7. Zostaną wycofane usługi dotyczące czeków bankierskich i inkasa czeków.
8. Wysłanie na zlecenie klienta innego komunikatu SWIFT zawierać się będzie w zleceniu wykonania
czynności niestandardowych.
9. Godziny graniczne przyjmowania przelewów do realizacji będą zamieszczone na stronie
www.santander.pl

Rodzaj czynności/usługi
w Deutsche Bank Polska S.A.

Rodzaj czynności/usługi
w Santander Bank Polska S.A.

Część VI. Rozliczenia w obrocie dewizowym

Część 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie Rozdział VII Czynności w obrocie
dewizowym
oraz
Część 2. Usługi wycofane z oferty Rozdział VIII Czynności w obrocie dewizowym

1

Przelewy wysyłane

Zlecenia płatnicze na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander
Bank Polska S.A.
pkt 1.2.2
Polecenie przelewu w walucie obcej (na rachunek prowadzony w Polsce przez
dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. z wyłączeniem euro) złożone
w oddziale Santander Bank Polska S.A.

1.1

Przelewy wysyłane,
kierowane poza obszar EOG

pkt 1.3.2.2
Polecenie przelewu przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, na
rachunek prowadzony za granicą przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska
S.A. złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.
pkt 1.2.1
Polecenie przelewu w walucie obcej (na rachunek prowadzony w Polsce przez
dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. z wyłączeniem euro) złożone za
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet)
pkt 1.3.2.1
Polecenie przelewu przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, na
rachunek prowadzony za granicą przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska
S.A. złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet)

1.2

Przelewy kierowane do kraju
EOG , w walucie jednego z
tych krajów

pkt 1.2.2
Polecenie przelewu w walucie obcej (na rachunek prowadzony w Polsce przez
dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. z wyłączeniem euro) złożone
w oddziale Santander Bank Polska S.A.
pkt 1.3.1.2

Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
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Rodzaj czynności/usługi
w Santander Bank Polska S.A.
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.
złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.
pkt 1.3.2.2
Polecenie przelewu przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, na
rachunek prowadzony za granicą przez dostawcę innego niż Santander Bank
Polska S.A. złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.
pkt 1.2.1
Polecenie przelewu w walucie obcej (na rachunek prowadzony w Polsce przez
dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A z wyłączeniem euro) złożone za
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet)
pkt 1.3.1.1
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.
złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet)
pkt 1.3.2.1
Polecenie przelewu przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, na
rachunek prowadzony za granicą przez dostawcę innego niż Santander Bank
Polska S.A złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander
internet)

1.3

Przelewy europejskie
wysyłane

pkt 1.1.1
Polecenie przelewu SEPA złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
(Santander internet)

1.4

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

pkt 1.4.3
Opłaty i prowizje dodatkowe do zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.2 i w pkt
1.3 z opcją kosztową OUR (zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących
i banku odbiorcy ponosi zleceniodawca)

1.5

Dodatkowa opłata za
realizację zleceń z pkt. 1.1.
lub 1.2. z zerową datą waluty
w walucie EUR lub USD

Cz. 1 rozdz. VII - pkt 1.4.2.1, 1.4.2.2 oraz cz.2 rozdz. VIII pkt. 1.4.2
Opłaty i prowizje dodatkowe do zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.2 i w pkt
1.3 w trybie ekspresowym (dostępny dla zlecenia w walutach: EUR, USD, GBP, PLN) zlecenie złożone:
za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet)
w oddziale Santander Bank Polska S.A.

1.6

Anulowanie
niezrealizowanego przelewu
zagranicznego na wniosek
zleceniodawcy

pkt 1.7
Odwołanie transakcji płatniczej wymienionej w pkt 1.1, 1.2, 1.3, która nie została
wysłana z Santander Bank Polska S.A.

1.7

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

Usługa świadczona do każdego zlecenia płatniczego (nie tylko dla płatności
dewizowych) – bez opłat

2.

Przelewy otrzymane

pkt. 2.
Uznanie rachunku odbiorcy w Santander Bank Polska S.A. na podstawie zlecenia
płatniczego otrzymanego od dostawcy innego niż Santander Bank Polska S.A.

Przelewy otrzymane spoza
obszaru EOG

pkt 2.1.2
Uznanie rachunku odbiorcy w Santander Bank Polska S.A. na podstawie zlecenia
płatniczego otrzymanego od dostawcy innego niż Santander Bank Polska S.A. na
podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego w dowolnej walucie z zagranicy lub
walucie obcej od innego dostawcy w Polsce w innym systemie niż SEPA obsługującym
płatności w obrocie dewizowym

2.2

Przelewy otrzymane z
obszaru EOG w walucie
jednego z tych krajów

pkt 2.1.2
Uznanie rachunku odbiorcy w Santander Bank Polska S.A. na podstawie zlecenia
płatniczego otrzymanego od dostawcy innego niż Santander Bank Polska S.A. na
podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego w dowolnej walucie z zagranicy lub
walucie obcej od innego dostawcy w Polsce w innym systemie niż SEPA obsługującym
płatności w obrocie dewizowym

2.3

Przelewy europejskie
otrzymane

pkt 2.1.1
Uznanie rachunku odbiorcy w Santander Bank Polska S.A. na podstawie zlecenia
płatniczego otrzymanego od dostawcy innego niż Santander Bank Polska S.A. na
podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego w dowolnej walucie z zagranicy lub

2.1

Informacja o zmianach w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
przez Deutsche Bank Polska S.A. – dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
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Rodzaj czynności/usługi
w Santander Bank Polska S.A.
walucie obcej od innego dostawcy w Polsce
SEPA

2.4

3

Przelew zagraniczny
świadczenia emerytalnorentowego

pkt 2.2
Uznanie rachunku odbiorcy w Santander Bank Polska S.A. na podstawie zlecenia
płatniczego otrzymanego od dostawcy innego niż Santander Bank Polska S.A.
Na podstawie zlecenia płatniczego z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego
lub rentowego.

Czeki bankierskie

3.1

Wystawienie czeku

brak usługi

3.2

Wysłanie czeku przez Bank na
adres beneficjenta

brak usługi

4

Inkaso czeków

4.1

Inkaso czeków z wystawienia
zagranicznego

brak usługi

5

Inne czynności związane
z usługami wymienionymi
w pkt 1,2,3,4 wykonywanymi
na indywidualne zlecenie
Klienta:

Tytuł rozdziału usunięty.

5.1

Anulowanie polecenia wypłaty
lub zmiana instrukcji do
polecenia wypłaty

pkt 1.6
Czynności niestandardowe dotyczące zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1,
1.2, 1.3– zlecenie: potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy na podstawie transakcji
płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A., zmiany szczegółów transakcji
płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A., anulowania transakcji płatniczej
wysłanej z Santander Bank Polska S.A. Opłata pobierana jest za każdą czynność.

5.2

Wykonanie dyspozycji
reklamacyjnej, w tym
poszukiwanie płatności
w bankach zagranicznych

pkt 1.6
Czynności niestandardowe dotyczące zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1,
1.2, 1.3– zlecenie: potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy na podstawie transakcji
płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A., zmiany szczegółów transakcji
płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A., anulowania transakcji płatniczej
wysłanej z Santander Bank Polska S.A. Opłata pobierana jest za każdą czynność.

5.3

Wysłanie na zlecenie klienta
innego komunikatu SWIFT

pkt 1.6
Czynności niestandardowe dotyczące zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1,
1.2, 1.3– zlecenie: potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy na podstawie transakcji
płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A., zmiany szczegółów transakcji
płatniczej wysłanej z Santander Bank Polska S.A., anulowania transakcji płatniczej
wysłanej z Santander Bank Polska S.A. Opłata pobierana jest za każdą czynność.

5.4

Wydanie kopii komunikatu
SWIFT zrealizowanego
wychodzącego zlecenia
zagranicznego.

pkt 1.5, pkt 2.3,
Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.1,
1.2, 1.3 (oraz Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zlecenia płatniczego, na
podstawie którego nastąpiło uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A (pkt
2.3).

