Pierwsze kroki

Santander internet
i mobile
Cenisz wygodę i lubisz mieć kontrolę nad swoimi pieniędzmi?
Sprawdź, co zyskujesz dzięki Santander internet i aplikacji Santander mobile.
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www.santander.pl/bezpieczne-bankowanie
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Korzystaj bezpiecznie z Santander internet i aplikacji
Santander mobile.
Chroń swoje hasła
Nie udostępniaj haseł innym osobom. Nie przechowuj ich w łatwo dostępnych miejscach.
Do logowania do Santander internet używaj innego hasła niż do pozostałych serwisów
internetowych. Stwórz silne hasło, które będzie długie i jednocześnie łatwe do zapamiętania.
Zalecamy tzw. hasła frazowe, czyli ciąg 3–5 wyrazów, które kojarzą się tylko Tobie np.
ZeszytPomidor1dywanKomar4.

Korzystaj z dodatkowych zabezpieczeń
Korzystaj z oprogramowania antywirusowego i regularnie je aktualizuj. Aplikację Santander
mobile pobieraj tylko z oficjalnych sklepów, takich jak: Google Play na telefony z Androidem
czy AppStore na telefony z systemem iOS. Jeśli Twój telefon na to pozwala, ustaw odczyt
odcisku palca jako element logowania do aplikacji Santander mobile.

Zastanów się, zanim klikniesz
Jeśli nie masz pewności, czy otrzymana przez Ciebie wiadomość pochodzi od zaufanego
nadawcy, nie klikaj w żadne zawarte w niej linki i nie otwieraj załączników. Kiedy logujesz
się do naszej bankowości internetowej, zawsze sprawdź, czy adres strony do logowania to:
centrum24.pl. Przed zaakceptowaniem każdej transakcji smsKodem przeczytaj dokładnie
treść smsKodu i sprawdź, czy jest ona zgodna z Twoją dyspozycją.

Zachowaj ostrożność w sieci
Nie publikuj w Internecie swoich danych osobowych (np. danych do logowania, numeru
dowodu osobistego albo paszportu). Podawaj dane tylko na stronach, które są godne zaufania.
Jeśli strona do logowania do Santander internet lub aplikacji Santander mobile wygląda inaczej
niż zwykle, nie loguj się. Wszystkie niestandardowe zmiany na stronie logowania do Santander
internet zgłoś, dzwoniąc pod numer 19999 (opłata zgodna z taryfą operatora).
Zachowaj czujność
Co zrobić, gdy otrzymałeś SMS z linkiem do płatności np. za przesyłkę kurierską? Co zrobić, gdy na stronie
bankowości elektronicznej pojawi się prośba o podanie danych, których do tej pory nie podawałeś?
Dowiedz się więcej na santander.pl/bezpieczne-bankowanie
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Santander internet
Santander internet to bankowość internetowa,
dzięki której masz szybki i wygodny dostęp
do swoich pieniędzy

J eśli nie masz czasu na wizytę w oddziale, możesz w domu zrobić przelew
zwykły i natychmiastowy oraz opłacić rachunki i podatki.
Zaoszczędzisz też czas, gdy utworzysz swoją listę stałych odbiorców przelewów.
Szybko doładujesz telefon sobie lub innej osobie.

J eśli potrzebujesz dodatkowej gotówki, szybko złożysz wniosek o kredyt
gotówkowy (RRSO: 11,35%), kartę kredytową (RRSO: 11,41%) oraz limit
w koncie (RRSO: 7,40%).
 adbasz o swoje oszczędności dzięki możliwości otwarcia konta
Z
oszczędnościowego lub założenia lokaty.
Zadbasz o siebie i bliskich, ponieważ możesz kupić wybrane ubezpieczenia.
 ożesz otworzyć konto walutowe i wymieniać walutę w Kantorze Santander
M
(EUR,USD,CHF,GBP).

 ożesz łatwo zarządzać swoim kontem i kartą, np. zmieniać limit przelewów
M
lub limit płatności kartą.
 amienisz korespondencję papierową na elektroniczną (EKK) i zaczniesz
Z
oszczędzać papier.
 ożesz kontrolować swoje wydatki dzięki powiadomieniom SMS (Alerty24)
M
o zmianach na Twoim koncie i karcie.
Jeśli zgubisz kartę, szybko ją zablokujesz lub zastrzeżesz.
Jeśli masz dodatkowe pytania, szybko skontaktujesz się z doradcą online.

 ałatwisz wiele urzędowych spraw bez wychodzenia z domu, jeśli założysz
Z
Profil Zaufany.
Bez stania w kolejce złożysz wniosek o 500+.
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Santander internet

Zaloguj się i zobacz, co możesz zrobić w Santander internet
Po zalogowaniu zobaczysz zakładkę Finanse. Znajdziesz tu informacje o Twoich kontach, kartach
i innych produktach. Łatwo sprawdzisz historię transakcji i zrobisz przelew.

Przelewy, rachunki,
doładowania
Stan konta

Historia transakcji
Wymiana walut
Sprawy urzędowe

Masz pytania?
Połącz się
z doradcą online
Ustawienia
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Santander internet

Logowanie
1 W
 ejdź na stronę www.centrum24.pl lub
www.santander.pl i wybierz Zaloguj się.

Sprawdź, czy strona, na której się logujesz
jest szyfrowana – czy adres jest poprzedzony
skrótem: https://
Sprawdź, czy jest symbol kłódki.

2 U
 pewnij się, że jesteś na oficjalnej
stronie banku.
3 W
 pisz login. Znajdziesz go w Umowie
usług Santander online dla klientów
indywidualnych.
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Santander internet

4

 pisz hasło. Startowe hasło otrzymasz
W
od doradcy w zamkniętej kopercie
lub SMS-em.
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 trzymasz sms z kodem do przepisania
O
(smsKod) Kliknij Dalej, żeby zakończyć
logowanie.
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J eżeli nie chcesz przy każdym logowaniu
wpisywać smsKodu, kliknij: Dodaję to
urządzenie jako zaufane. Zaakceptuj
oświadczenie, które wyświetli się na ekranie.
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Santander internet

Jak zrobić przelew

1 Zaloguj się.
2 Wybierz opcję Przelew przy wybranym koncie lub zakładkę Przelewy z górnego menu.
3 Wypełnij formularz przelewu – podaj dane odbiorcy, kwotę i tytuł przelewu oraz wybierz typ przelewu.
4 K
 liknij Dalej i potwierdź przelew smsKodem. Sprawdź, czy dane przelewu w SMS-ie
są zgodne z Twoją dyspozycją.
5 W tym miejscu możesz dodawać lub modyfikować zlecenia stałe.
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Santander mobile
Santander mobile to aplikacja na telefon,
dzięki której zarządzasz swoimi finansami,
gdziekolwiek jesteś

W Santander mobile, podobnie jak w Santander internet możesz:
sprawdzić stan konta
zlecić przelewy zwykłe i natychmiastowe
założyć lokatę
doładować telefon sobie lub innej osobie
zablokować lub zastrzec kartę w przypadku kradzieży lub zgubienia
wymienić waluty po atrakcyjnym kursie w Kantorze Santander
złożyć wniosek o produkty kredytowe
ubezpieczyć siebie i bliskich na czas podróży zagranicznej
wyszukać najbliższy oddział, bankomat lub wpłatomat

W Santander mobile możesz też:
zlecić szybkie przelewy na numer telefonu odbiorcy
wypłacić gotówkę we wszystkich bankomatach w Polsce przy użyciu kodu BLIK
z apłacić za bilety komunikacji miejskiej, parking czy taksówkę
(usługa dostępna w wybranych miastach)
płacić zbliżeniowo telefonem
opłacić rachunki, skanując kod QR z rachunku lub faktury
włączyć powiadomienia, np. o wpływie na Twoje konto lub błędnej próbie logowania
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Santander mobile

Pierwsze logowanie
Jak zacząć
Pobierz Santander mobile ze sklepu z aplikacjami: Google Play, App Store.
1 A
 ktywuj aplikację.
Wejdź do aplikacji Santander mobile
i wybierz przycisk Aktywuj.

Dzięki aplikacji
Santander mobile:

2 W
 pisz swój login i hasło – te same,
którymi logujesz się do Santander
internet. Potwierdź logowanie smsKodem.
Następnie wpisz drugi smsKod, którym
potwierdzisz aktywację aplikacji.

masz bank w zasięgu ręki
szybko logujesz się PIN-em lub odciskiem palca
kontrolujesz swoje finanse na bieżąco

Santander mobile

3 L oguj się szybciej.
Wejdź w zakładkę Ustawienia, a następnie Sposób logowania i ustaw krótki
cyfrowy PIN mobile lub odcisk palca do logowania (jeśli masz telefon
z czytnikiem linii papilarnych – Android min 6.0. lub iOS 12 albo nowszy).
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Santander mobile

4 Sprawdzaj stan konta i ostatnią
transakcję bez logowania.
Po zalogowaniu możesz ustawić Szybki
podgląd. Pozwoli Ci to na łatwy podgląd
salda konta i ostatniej transakcji bez
konieczności logowania się – wystarczy
przeciągnąć główny ekran aplikacji w dół.

5 E
 kran główny i nawigacja
wewnątrz aplikacji.
Niektóre funkcje aplikacji są dostępne
na ekranie głównym. Po zalogowaniu
znajdziesz się w zakładce Pulpit.

Zrobisz przelewy
i inne płatności
Zobaczysz
historię
Sprawdzisz
stan konta
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Santander mobile

6 W
 Ustawieniach włączysz m.in. powiadomienia o wszystkim,
co dzieje się na Twoim koncie lub zmienisz sposób logowania.

Zmienisz sposób logowania
Zmienisz hasło

Włączysz Szybki
podgląd stanu konta

Zmienisz język aplikacji

Włączysz powiadomienia
Ustawisz parametry
transakcji BLIK

Polecisz aplikację
znajomemu

Korzystaj z Santander mobile i bankuj
wygodnie, gdziekolwiek jesteś.
Jeśli chcesz sprawdzić, jak działają pozostałe funkcje Santander
internet i mobile, wejdź na stronę santander.pl/filmy-edukacyjne

Dla wygody skorzystaj z:
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biometrii głosowej, aby łatwiej skontaktować się z doradcą na infolinii,
połączenia wideo z doradcą, który pomoże Ci załatwić różne bankowe sprawy bez
wychodzenia z domu.
Dowiedz się więcej, dzwoniąc na 1 9999.

Szczegóły oferty banku oraz informacje o opłatach i prowizjach są dostępne na santander.pl. Płatności zbliżeniowe telefonem są dostępne
w telefonach z systemem Android 4.4 (lub nowszym) wyposażonych w moduł NFC oraz po zawarciu umowy o kartę. Aby dostawać przelewy na
telefon od osób, które mają konta w innych bankach, trzeba zarejestrować numer telefonu w bazie powiązań BLIK. Aby wymieniać walutę w Kantorze
Santander, potrzebujesz konta w walucie, którą chcesz wymienić. Stan na 15.04.2020 r.
Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na
santander.pl/PAD.
RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Z oferty kredytowej mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Bank warunki oceny
zdolności kredytowej.
Historia transakcji – sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych.
Konto – prowadzenie rachunku płatniczego.
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 i Santander mobile – usługa bankowości elektronicznej.
Limit w koncie – kredyt w rachunku płatniczym.

santander.pl
Santander mobile

Placówki
santander.pl/placowki

Doradca online
wideo | audio | czat

Infolinia
1 9999 lub 781 119 999,
+48 61 81 19999 z zagranicy

e-mail
kontakt@santander.pl

lista na santander.pl

