Dzięki Santander
internet możesz:

Dzięki aplikacji możesz:

• korzystać z konta 24

• szybko zalogować się numerem PIN

• wygodnie zarządzać pieniędzmi

godziny na dobę bez
wychodzenia z domu

mobile lub odciskiem palca

• bezpiecznie korzystać z konta

• skontaktować się

– masz finanse pod kontrolą

z bankiem dzięki funkcji
Doradca online

Santander internet
Forma otrzymywania
korespondencji:
• wybór Elektronicznego
kanału kontaktu
(EKK), rezygnacja
z tradycyjnej poczty

eUrząd:
• wniosek 500+
• Profil Zaufany

Santander internet i mobile
Oferta banku:
• otwarcie nowego

konta osobistego
i oszczędnościowego
• otwarcie lokaty
• zakup ubezpieczenia
turystycznego

Kantor Santander:
• wymiana walut
• podgląd aktualnych
kursów walut

Przegląd wydatków:
• podsumowanie

wydatków na
wykresie czasu,
w ujęciu dziennym,
miesięcznym, rocznym

Zarządzanie kartami:
• zastrzeganie,

zablokowanie,
odblokowanie karty
• aktywacja nowej
karty i nadanie PIN
• zmiana limitów na karcie

Przelewy i płatności:
• przelew krajowy
• przelewy
natychmiastowe
(EXPRESS ELIXIR,
BLUECASH)
• ZUS/US

Santander mobile
Zapłać zbliżeniowo:
• kartą mobilną
• Google Pay
• Apple Pay
• Fitbit Pay
• Garmin Pay

Doładowania:
• doładowanie telefonu
sobie i innym

bez karty
• płatności w sklepach
i internecie

Skanuj i płać:
• skanując kod QR,

Alerty24:
• uruchomienie

powiadomień
o wybranych
zdarzeniach na Twoim
koncie

BLIK:
• przelew na telefon
• wypłata z bankomatu

dane do przelewu
uzupełniają się
automatycznie

Jeżeli Twój telefon
nie obsługuje aplikacji
mobilnych:
• wejdź na stronę m.santander.pl

i wykonaj m.in.: przelew do
odbiorców zaufanych, wymianę
walut, doładowanie telefonu

Zakupy mobilne:
• bilety komunikacji
miejskiej*
• parkingi*
• taxi*

* w wybranych miastach
(szczegóły na santander.pl)

Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na santander.pl/PAD. Historia transakcji – sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych. Konto – rachunek płatniczy. Powiadomienia, Alerty24 – powiadamianie SMS. Przelewy/przelewy
natychmiastowe – polecenie przelewu, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu wewnętrznego, polecenie przelewu w walucie obcej. Płatność zbliżeniowa – może to być też transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych. Santander internet, Santander mobile i aplikacja mobilna Santander
– usługa bankowości elektronicznej. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty znajdziesz na santander.pl. Szczegóły opłat znajdziesz w Taryfie Opłat i Prowizji znajdującej się na stronie santander.pl.

CO ZROBISZ ZDALNIE?

Santander
internet

Santander
mobile

CO ZROBISZ ZDALNIE?

DANE KLIENTA – AKTUALIZACJA

Santander
internet

Santander
mobile

DOSTĘP DO PRODUKTÓW, LIMITY

Numer telefonu do kontaktu

x

Aktywacja karty płatniczej

x

x

Adres do korespondencji

x

Zablokowanie/odblokowanie karty płatniczej

x

x

Dokument tożsamości

x

Zastrzeżenie karty płatniczej

x

x

E-mail

x

Zmiana hasła PIN do Santander online

x

x

Zmiana limitów transakcji dla karty płatniczej

x

x

Zmiana limitów płatności mobilnych

x

x

Zmiana dziennego limitu przelewów na rachunki obce
(do 25 tys. zł)

x

NOWE PRODUKTY I USŁUGI
Alerty24 – aktywacja i zmiana

x

Otwarcie konta osobistego, oszczędnościowego
i walutowego

x

Zamówienie karty debetowej do konta osobistego
– karta do konta

x

Produkty inwestycyjne – nabycie

x

Lokaty – zakładanie i likwidacja

x

x

OBSŁUGA KLIENTA

x

PRZELEWY I ZLECENIA, OBSŁUGA BLIK
Przelewy krajowe, ZUS/US

x

x

Doładowania telefonów

x

x

Wysyłanie/odbieranie przekazu Western Union

x

Wygenerowanie i usuwanie czeku BLIK

x

Dodanie/usunięcie rachunków do zwrotów za prąd,
internet, gaz

x

x

Składanie dyspozycji dotyczących pakietów
bankomatowych

x

x

Kredyty gotówkowe i hipoteczne – spłata całkowita
lub częściowa

x

Zmiana rachunku do spłaty kredytu gotówkowego
i hipotecznego

x

DOKUMENTY

Przelew na telefon

x

Wybór formy otrzymywania korespondencji: EKK lub
papierowa

x

Płatności w sklepie i internecie

x

Zmiana daty generowania zestawień dla karty kredytowej

x

Wypłata z bankomatu kodem BLIK

x

Dołączenie polisy ubezpieczenia lub dowodu opłacenia
składki – kredyt hipoteczny

x

Przelewy zagraniczne

x

Lista zgodnych urządzeń i oprogramowania wymaganego do używania portfeli cyfrowych oraz karty mobilnej znajduje się na santander.pl/ms/plac-mobilnie. Usługa Apple Pay dostarczana jest przez Apple Inc. Usługa Google Pay dostarczana jest przez Google Inc. Usługa Garmin Pay
dostarczana jest przez firmę Garmin. Apple Pay, logo Apple, iPhone, iPad, Apple Watch, Touch ID i Face ID są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

