BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
NA TWOIM KOMPUTERZE
- PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA CIEBIE

Chcesz zacząć korzystać z banku zdalnie, bo Twoi bliscy tak robią?
Chcesz zyskać niezależność i dostęp do swoich pieniędzy bez wychodzenia z domu?
Jeśli odpowiedź brzmi „tak, ale…”, to mamy dla Ciebie praktyczny przewodnik.
Poprowadzi Cię on przez bankowość internetową, krok po kroku. Znajdziesz w nim podpowiedzi, m.in. jak:
yy bezpiecznie zalogować się i zmienić hasło,
yy przeglądać historię swojego konta,
yy sprawdzić saldo konta,
yy przelać pieniądze na inne konto,
yy ustawić zlecenie stałe,
yy zamówic kartę do konta.
Z naszym przewodnikiem przestaniesz obawiać się bankowości internetowej.
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7 sposobów na pewność siebie i niezależność w bankowości internetowej
1.

Sprawdzisz wygodnie – w dowolnej chwili – czy na konto wpłynęły pieniądze i ile ich masz.

2. Opłacisz samodzielnie rachunki – tak samo jak w oddziale, ale bez kolejki, zrobisz przelewy do różnych
odbiorców.
3. Oszczędzisz czas – gdy nie będziesz myśleć o stałych opłatach, rachunkach i terminach płatności, bo
utworzysz zlecenia stałe.
4. Będziemy pamiętać za Ciebie – nie będziesz przepisywać ani pamiętać numerów kont, bo stworzysz swoją
listę odbiorców zaufanych.
5. Dowiesz się, co zrobić gdy: zapomnisz hasła do bankowości internetowej, zablokujesz do niej dostęp,
zgubisz kartę lub zapomnisz do niej PIN-u.
6.

Poznasz zasady bezpieczeństwa – podpowiemy Ci, na co uważać w internecie.

7. Zyskasz niezależność 24/7 – to czego potrzebujesz, wykonasz bez wychodzenia z domu, gdy będziesz z
dala od oddziału lub będzie on zamknięty.
W każdej chwili możesz zadzwonić do naszych doradców pod numer 1 9999.
Opłata za połączenie z infolinią banku zgodna z taryfą danego operatora.
Wybierz “jesteś Seniorem lub szukasz informacji, jak bankować zdalnie”,
a połączysz się z osobami gotowymi do pomocy.
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W wersji elektronicznej dokumentu możesz przejść do poszczególnych procesów klikając w wybraną linię spisu.
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str. 6

Wróć do spisu treści

I. Jak się przygotować zanim zaczniesz
Jeżeli to Twoje pierwsze kroki w internecie, poproś o pomoc osobę ze swojego otoczenia. Pomoże Ci obsłużyć komputer i internet,
a także:
yy założy adres e-mail lub sprawdzi, czy ten, który posiadasz jest aktywny i znasz hasło,
yy sprawdzi, czy masz program do otwierania plików w formacie PDF lub zainstaluje go na urządzeniu,
yy sprawdzi, czy masz jedną z przeglądarek:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Safari

WAŻNE!
To Ty decydujesz, z której przeglądarki skorzystasz. Nasza rekomendacja: Upewnij się, że używasz
najnowszej wersji przeglądarki internetowej.
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II. Sprawdź, czy masz usługi bankowości internetowej i możesz zacząć z nich korzystać
yy Masz konto, ale nie masz jeszcze usług bankowości elektronicznej – zawrzyj umowę o Santander online dla klientów
indywidualnych, czyli dostęp do bankowości internetowej i mobilnej. Zrobisz to:
w oddziale lub
przez połączenie wideo z doradcą online - wejdź na stronę www.santander.pl i z górnego menu wybierz zakładkę Pomoc
i kontakt lub kliknij w ten link www.santander.pl/klient-indywidualny/kontakt.
yy Nie pamiętasz loginu (numeru NIK) - numer NIK znajdziesz na umowie lub poda Ci go doradca, gdy zadzwonisz
pod numer 1 9999*.
yy Nie pamiętasz hasła – zadzwoń do doradcy pod numer 1 9999* i poproś o hasło startowe, aby ponownie zalogować się
do swojej bankowości internetowej.
yy Masz zablokowane usługi – nasi doradcy pod numerem 1 9999* pomogą je odblokować.

*Opłata za połączenie z infolinią banku zgodna z taryfą danego operatora.
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III. Jak korzystać z bankowości elektronicznej i zachować bezpieczeństwo
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Nie udostępniaj swoich
danych osobowych,
loginu oraz hasła.

Czytaj treść smsKodów.
Upewnij się, że smsKod
dotyczy czynności, którą
chcesz właśnie wykonać.

Nie klikaj w linki (aktywne
adresy stron internetowych)
i załączniki od nieznanych
nadawców.

Wróć do spisu treści

IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać
KROK 1/3

Otwórz przeglądarkę internetową - ustaw kursor na ikonce, którą masz na ekranie Twojego komputera i kliknij.

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Safari

KROK 2/3

Wpisz adres strony internetowej banku
na pasku, w górnej części ekranu:
www.santander.pl
Zatwierdź klawiszem „enter”.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać

KROK 3/3
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Gratulacje! Jesteś na naszej stronie internetowej.

Wróć do spisu treści

IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać

Wróć do spisu treści

1. Pierwsze logowanie
KROK 1/5

Jesteś już na stronie www.santander.pl. Możesz zalogować się po raz pierwszy, gdy zawrzesz umowę
o Santander online dla klientów indywidualnych. A także jeśli wcześniej:
yy przypomnimy Ci, jaki masz login (numer NIK);
yy zrestartujesz hasło;
yy odblokujesz dostęp do bankowości internetowej.
Odszukaj w górnej części ekranu przycisk „Zaloguj się”.

Ustaw kursor na przycisku
„Zaloguj się” – z ikoną kłódki.
Kliknij.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 1. Pierwsze logowanie

KROK 2/5

Wróć do spisu treści

Wybierz ”Santander internet”.

Wybierz czerwony przycisk„Santander internet”
– z ikoną kłódki. Kliknij.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 1. Pierwsze logowanie

KROK 3/5

Świetnie – jesteś na naszej stronie logowania. Teraz możesz się zalogować.

UWAGA!
Zanim wpiszesz login i hasło, upewnij się, że jesteś na bezpiecznej stronie banku. Potwierdzeniem
będzie ikona zamkniętej kłódki. Znajdziesz ją na pasku adresu strony, na górze ekranu.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 1. Pierwsze logowanie

KROK 4/5

Wróć do spisu treści

Swój login (numer NIK) znajdziesz na umowie.

Kliknij i wpisz swój login.

Następnie kliknij
czerwony przycisk „Dalej”.

13

Wróć do spisu treści

IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 1. Pierwsze logowanie

KROK 5/5

Hasło startowe znajdziesz w kopercie otrzymanej od doradcy w oddziale lub w SMS-ie, który
wysłaliśmy na Twój telefon.

Kliknij i wpisz swoje hasło startowe
(znajdziesz je w kopercie lub w SMS-ie).
Następnie kliknij
czerwony przycisk „Dalej”.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 1. Pierwsze logowanie / Dodawanie urządzenia do zaufanych

KROK 1/2

Aby logowanie, za każdym razem, było prostsze, dodaj swój komputer do listy urządzeń zaufanych.
Kliknij na czerwony przycisk „Dodaję to urządzenie jako zaufane”.
UWAGA! Kiedy zalogujesz się z innego urządzenia, które nie jest “zaufane”, komunikat wyświetli się
ponownie. Wybierz, które urządzenie będzie zaufanym i z którego będziesz się logować. Możesz
dodać kilka urządzeń, z których będziesz korzystać. Zatwierdzenie będzie wymagało wpisania
smsKodu.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 1. Pierwsze logowanie / Dodawanie urządzenia do zaufanych

KROK 2/2

Wróć do spisu treści

Jeśli nie chcesz dodać swojego urządzenia do listy urządzeń zaufanych, wybierz opcję „Jednorazowy dostęp do internetu”.
Poprosimy Cię wtedy o potwierdzenie logowania smsKodem, który wyślemy na Twój telefon lub Mobilną autoryzacją (poprosimy
Cię o potwierdzenie przelewu w aplikacji mobilnej).

Ustaw kursor w polu „Wpisz smsKod”
i podaj kod, który wysłaliśmy na Twój
telefon komórkowy.

Następnie kliknij
czerwony przycisk „Dalej”.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać

2. Jak zmienić hasło
WAŻNE! Kiedy będziesz się logować pierwszy raz, musisz zmienić hasło startowe na swoje. Nie
udostępniaj go nikomu. Zapewni Ci to bezpieczne logowanie.

KROK 1/3

Hasło startowe znajdziesz w kopercie otrzymanej od doradcy w oddziale lub w SMS-ie, który
wysłaliśmy na Twój telefon. Wpisz je w pole „Obecne hasło” i ustaw kursor w polu „Nowe hasło”.

Kliknij i wpisz swoje hasło startowe
(znajdziesz je w kopercie lub w SMS-ie).
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 2. Jak zmienić hasło

KROK 2/3

Utwórz swoje nowe hasło. Ważne, aby było silne, czyli trudne do odgadnięcia. Wymyśl swoje hasło zgodnie z podanymi
wskazówkam. Zastosuj hasło, które ma min. 8 max. 20 znaków. Wśród nich powinna znaleźć się min. jedna cyfra, mała i wieka
litera. Od teraz będziesz się logować do bankowości internetowej właśnie tym hasłem.
UWAGA! Hasło musisz zapamiętać. Dla Twojego bezpieczeństwa nie zapisuj nigdzie i nie podawaj go nikomu.

Pole „Siła nowego hasła” pomoże Ci ocenić, czy Twoje
hasło jest wystarczająco „silne”, czyli bezpieczne.
Wielką literę wpiszesz, gdy użyjesz klawisza „shift”
i jednocześnie naciśniesz dowolną literę na klawiaturze.
KROK 3/3

W pole „Potwierdź nowe hasło” wpisz ponownie swoje nowe hasło.
Kliknij i wpisz swoje nowe hasło.
Następnie kliknij
czerwony przycisk „Dalej”.

UWAGA! Po tym kroku wylogujesz się.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać

Wróć do spisu treści

3. Jak zalogować się kolejny raz
Swoje nowe hasło będziesz wpisywać przy każdym, kolejnym logowaniu.
KROK 1/5

Tutaj wpisz swój login. Jest to numer NIK, który znajdziesz w umowie.

Kliknij i wpisz swój login, a następnie zatwierdź klikając
czerwony przycisk „Dalej”.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 3. Jak zalogować się kolejny raz

KROK 2/5

Wróć do spisu treści

Ustaw kursor w polu „Wpisz hasło” i podaj swoje hasło

Kliknij i wpisz swoje hasło.

Następnie kliknij
czerwony przycisk „Dalej”.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 3. Jak zalogować się kolejny raz

KROK 3/5

Jeżeli urządzenie, z którego korzystasz, nie zostało jeszcze dodane do zaufanych, możesz to zrobić teraz. Aby
logowanie, za każdym razem, było prostsze, dodaj swój komputer do listy urządzeń zaufanych. Kliknij na czerwony
przycisk „Dodaję to urządzenie jako zaufane”.
UWAGA! Kiedy zalogujesz się z innego urządzenia, które nie jest “zaufane”, komunikat wyświetli się ponownie.
Wybierz, które urządzenie będzie zaufanym i z którego będziesz się logować. Możesz dodać kilka urządzeń,
z których będziesz korzystać. Zatwierdzenie będzie wymagało wpisania smsKodu.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 3. Jak zalogować się kolejny raz

KROK 4/5

Wróć do spisu treści

Jeśli nie chcesz dodać swojego urządzenia do listy urządzeń zaufanych wybierz opcję „Jednorazowy dostęp do internetu”. W takim
przypadku poprosimy Cię o potwierdzenie logowania smsKodem, który wyślemy na Twój telefon lub przez Mobilną autoryzację
(poprosimy Cię o potwierdzenie przelewu w aplikacji mobilnej).

Ustaw kursor w polu „Wpisz smsKod”
i podaj kod, który wysłaliśmy na Twój
telefon komórkowy.

Następnie kliknij
czerwony przycisk „Dalej”.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 3. Jak zalogować się kolejny raz

KROK 5/5

Wróć do spisu treści

A jeśli Twoje urządzenie już zostało dodane jako zaufane, to od razu się zalogujesz i zobaczysz Pulpit z Twoimi produktami.

Ćwiczenie – aby utrwalić sobie logowanie i dobrze zapamiętać swoje hasło, zaloguj się kilka razy do bankowości internetowej
(Santander internet). Za każdym razem wyloguj się. Możesz powtórzyć ćwiczenie ile razy chcesz. Pomoże Ci to uniknąć sytuacji, w
której zapomnisz hasła.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 3. Jak zalogować się kolejny raz

Wróć do spisu treści

UWAGA! Kiedy zalogujesz się i nie będziesz klikać na żadne pole czy przycisk, czas na korzystanie z bankowości internetowej trwa
5 minut. Nazywamy go sesją. Czas do wylogowania zobaczysz w prawym górnym rogu. Potem automatycznie wylogujesz się.
PODPOWIADAMY: Jeśli zapomnisz swojego hasła lub się zablokujesz, sprawdź jak sobie z tym poradzić (str. 6. II. Sprawdź, czy
masz usługi bankowości internetowej i możesz zacząć z nich korzystać).
Jeśli nie uda Ci się, nie przejmuj się. Zawsze możesz zadzwonić do naszego doradcy pod numer 1 9999.
Wybierz “jesteś Seniorem lub szukasz informacji, jak bankować zdalnie”, a połączysz się z osobami gotowymi do pomocy.
Doradca pomoże Ci odblokować dostęp do bankowości elektronicznej. Najpierw sprawdzi czy to Ty - poprosi między innymi
o podanie Twojego hasła do kontaktu telefonicznego. Warto je pamiętać. (Jeśli nie pamiętasz tego hasła, koniecznie zapytaj
o nie doradcę, kiedy będziesz w oddziale.) Jeżeli nie pamiętasz hasła, doradca zapyta o kilka informacji aby potwierdzić, że to Ty.
Dlatego warto mieć wtedy przy sobie dowód osobisty.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać

Wróć do spisu treści

4. Jak zaktualizować Twoje dane

Pamiętaj, aby zawsze mieć aktualne dane w banku. Dlaczego to jest ważne? Potrzebujemy Twojego adresu, numeru telefonu,
dowodu osobistego np. gdy otwierasz lokatę, zamawiasz kartę do konta, czy udzielamy Ci kredytu. Używamy ich także, aby
wysyłać do Ciebie niektóre ważne dokumenty i informacje. Dlatego jeśli zmienisz numer telefonu, adres e-mail, czy dowód
osobisty, zadbaj o aktualizację jak najszybciej. W tej części dowiesz się, jak samodzielnie zaktualizować niektóre dane.

Kliknij w „Ustawienia”.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 4. Jak zaktualizować Twoje dane

Sprawdź wszystkie swoje dane, które widzisz na tej stronie. Jeśli widzisz błąd, popraw go teraz.
Uzupełnij puste miejsca. Umożliwisz nam szybki kontakt z Tobą.

W sekcji „DANE”,
wybierz „Twoje dane”.

26

↓ CIĄG DALSZY

Zmiany możesz zatwierdzić
klikając w czerwony
przycisk „Zapisz”.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać

5. Jak sprawdzisz pocztę
Przez bankowość internetową możemy się z Tobą komunikować. Zobacz, gdzie sprawdzić wiadomości, które
do Ciebie wysyłamy. Ty też możesz do nas napisać.

Z dostępnych opcji
wybierz „Poczta”.
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IV. Jak się zalogować i zacząć korzystać / 5. Jak sprawdzisz pocztę

Wróć do spisu treści

Tutaj możesz napisać do nas wiadomość.
W tej zakładce zobaczysz wiadomości,
jakie do Ciebie wysyłamy.
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V. Codzienne bankowanie
Kiedy zalogujesz się do bankowości internetowej (Santander internet) zobaczysz ekran, na którym
znajdziesz podstawowe informacje o swoich produktach – np. saldo lub historię Twojego konta.

1. Jak sprawdzić saldo (czyli ile masz pieniędzy na koncie)
W tej części nauczysz się jak łatwo sprawdzać saldo. Pokażemy też inne informacje o Twoim koncie.
Zaznaczyliśmy miejsca, w których szybko sprawdzisz, ile masz pieniędzy.

Tutaj widzisz, jakie masz
„Dostępne środki” na koncie.

Kliknij na „Nazwę konta” (np. Konto Jakie
Chcę), aby przejść dalej i sprawdzić szczegóły.
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V. Codzienne bankowanie / 1. Jak sprawdzić saldo (czyli ile masz pieniędzy na koncie)

UWAGA! Saldo może być różne od dostępnych środków, bo pokazuje stan konta bez transakcji kartą,
które nie zostały jeszcze rozliczone. Uwzględnia także wykorzystanie Kredytu w koncie, jeśli z niego
korzystasz.

Blokady to nierozliczone
wydatki, które wkrótce
odejmiemy od salda.

Ta kwota to Twoje saldo. W tej kwocie zobaczysz też kredyt (limit)
w koncie, jeśli go masz lub nierozliczone transakcje (np. blokady za
zrealizowane kartą transakcje, które jeszcze się nie rozliczyły).
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V. Codzienne bankowanie

Wróć do spisu treści

2. Jak sprawdzić historię (czyli co się działo na Twoim koncie)
W tej części dowiesz się, gdzie możesz sprawdzić wpływy i wydatki na Twoim koncie.
Tutaj znajdziesz informacje o wpływach i wydatkach z konta:
yy przelewach,
yy wpłatach, wypłatach gotówki w bankomacie, czy oddziale,
yy opłatach i prowizjach, odsetkach (jeśli korzystasz z limitu w koncie),
yy płatnościach kartami,
yy opłaconych rachunkach,
yy zleceniach stałych.

Tutaj sprawdzisz
historię swojego konta.

Możesz przeglądać historię wszystkich swoich kont z minimum ostatnich 12 miesięcy
i filtrować według swoich potrzeb. W kolejnych krokach dowiesz się jak.
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Tu dowiesz się, gdzie możesz
sprawdzić wpływy i wydatki,
na Twoim koncie.

V. Codzienne bankowanie / 2. Jak sprawdzić historię (czyli co się działo na Twoim koncie)

Wróć do spisu treści

KROK 1/5

Kliknij w „Historia”.
KROK 2/5

W tym polu wpisz czego szukasz.
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V. Codzienne bankowanie / 2. Jak sprawdzić historię (czyli co się działo na Twoim koncie)

Wróć do spisu treści

KROK 3/5

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć
listę kont. Zaznacz kwadracik przy
koncie, które Cię interesuje. Możesz
zaznaczyć więcej niż jedno konto.

KROK 4/5

Kliknij na strzałkę, by
rozwinąć opcje zakresu czasu
i zaznacz kwadracik przy opcji,
która Cię interesuje.
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V. Codzienne bankowanie / 2. Jak sprawdzić historię (czyli co się działo na Twoim koncie)

KROK 5/5

Kliknij na strzałkę i zaznacz
kwadracik przy opcji, która Cię
interesuje.
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V. Codzienne bankowanie

Wróć do spisu treści

3. Jak wykonać przelew (czyli przesłać pieniądze z konta)
Na czym polega? Możesz zlecić przelew do dowolnego odbiorcy, czyli przesłać pieniądze z Twojego konta na konto innej osoby,
firmy, sklepu, czy opłacić twoje rachunki.
Nie obawiaj się, że popełnisz błąd. Zrobienie przelewu jest łatwe,, ale składa się z kilku kroków. Dzięki temu zanim wyślesz
pieniądze, możesz jeszcze poprawić ewentualne błędy (kwota, numer rachunku, nazwa, tytuł). Możesz też zrezygnować
z wykonania przelewu, jeszcze przed zatwierdzeniem.
Dla Twojego bezpieczeństwa, kiedy podpisywaliśmy umowę, zapytaliśmy Cię o dzienne limity przelewów. Pamiętaj, że możesz
wykonać przelewy tylko do tej kwoty, która została przez Ciebie wskazana. Jeśli chcesz zmienić limity przelewów możesz to
zrobić w zakładce „Ustawienia” i kliknąć dalej na „Limity” i „Limity przelewów”.

KROK 1/8

36

Kliknij w opcję „Przelewy”.

V. Codzienne bankowanie / 3. Jak wykonać przelew (czyli przesłać pieniądze z konta)

KROK 2/8

Wróć do spisu treści

Po kliknięciu w „Przelewy” automatycznie pokaże Ci się przelew na rachunek obcy. Z opcji dostępnych po lewej stronie
możesz wybrać inny rodzaj przelewu np. „Na rachunek własny”, gdy przelewasz środki pomiędzy swoimi kontami
w naszym banku.
Tutaj skupimy się na „Przelewie złotowym na rachunek obcy lub ZUS”, czyli przelewie na rachunek w innym banku.
W tym miejscu możesz wybrać konto, z którego chcesz zlecić przelew.

Kliknij na strzałkę, by
rozwinąć listę rachunków.
Kiedy ustawisz kursor
na wybranym koncie,
podświetlisz je aby
zatwierdzić wybór, kliknij.
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V. Codzienne bankowanie / 3. Jak wykonać przelew (czyli przesłać pieniądze z konta)

KROK 3/8

Teraz uzupełnisz pola w części „Dane odbiorcy”, czyli imię i nazwisko lub wybierz nazwę odbiorcy
przelewu. Podasz numer konta, na które chcesz przekazać pieniądze (numer konta powinien mieć 26 cyfr).
Pole z adresem możesz zostawić puste.

Wpisz imię i nazwisko
lub wybierz nazwę
odbiorcy przelewu.
Wpisz numer konta odbiorcy.

Możesz też zapamiętać dane
odbiorców i zapisać je. Jak zapamiętać
dane odbiorcy i stworzyć własną listę
odbiorców sprawdzisz na stronie 51.
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V. Codzienne bankowanie / 3. Jak wykonać przelew (czyli przesłać pieniądze z konta)

Wróć do spisu treści

Wpisz kwotę, jaką chcesz
przelać.
KROK 4/8

Tutaj wybierz typ przelewu.
Podpowiadamy Ci przelew
zwykły – zmień to, jeśli
chcesz, aby przelew dotarł
do banku szybciej.
Wpisz tytuł przelewu.

Jeśli pole „Data wykonania” zostawisz puste,
przelew wykonamy w tym samym dniu.
Możesz wybrać inny termin, wtedy przelew
wykonamy w dniu, który tu wskażesz.
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V. Codzienne bankowanie / 3. Jak wykonać przelew (czyli przesłać pieniądze z konta)

KROK 5/8

Wróć do spisu treści

Na tym etapie widzisz podgląd danych przelewu.
UWAGA! Zanim zatwierdzisz i wyślesz przelew - sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne (dane odbiorcy, numer konta, kwota).
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V. Codzienne bankowanie / 3. Jak wykonać przelew (czyli przesłać pieniądze z konta)

KROK 6/8

Tutaj zobaczysz, jak zatwierdzić przelew lub dokonać zmian, zanim go wyślesz.

Kliknij przycisk „Wyślij przelew”, jeśli wszystko
się zgadza i chcesz wysłać przelew.

Jeśli widzisz błąd w danych i chcesz coś
poprawić, to kliknij przycisk „Wróć”.
KROK 7/8

W tym miejscu zaakceptujesz i wyślesz przelew. Na tym etapie możesz jeszcze zrezygnować i nie wysyłać go.
Aby zatwierdzić przelew wpisz smsKod, który wyślemy
do Ciebie SMS-em lub zatwierdź przez Mobilną
autoryzację (poprosimy Cię o potwierdzenie przelewu
w aplikacji mobilnej).
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V. Codzienne bankowanie / 3. Jak wykonać przelew (czyli przesłać pieniądze z konta)

KROK 8/8

Po zatwierdzeniu przelewu zobaczysz taki ekran.

Gratulacje! Przelew został zlecony!

Tutaj sprawdzisz status przelewu. Możesz też
zobaczyć potwierdzenie wykonania.

Ćwiczenie 1 – przygotuj rachunki lub faktury, które musisz opłacić w najbliższym czasie. Mogą to być też
takie, które wykonujesz cyklicznie, a ich kwoty co miesiąc są różne. Wykonaj przelew według instrukcji.
Ćwiczenie 2 – wyślij przelew np. na 1 zł do kogoś z rodziny, kto odeśle pieniądze na Twoje konto. Wykonaj
przelew według instrukcji. Ćwicz, np. ze swoim pomocnikiem, tyle ile potrzebujesz.
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V. Codzienne bankowanie

4. Jak ustawić zlecenie stałe (żeby cykliczne przelewy wychodziły w określonym terminie)
Robisz co miesiąc przelew na tę samą kwotę, do tego samego odbiorcy (np. abonament za telefon albo czynsz)?
Mamy dla Ciebie wygodne rozwiązanie - zlecenie stałe. Utworzysz je raz, a w kolejnych miesiącach (lub innych
cyklach, jakie sobie określisz), to my pamiętamy o tym przelewie za Ciebie. Ty dbasz tylko o to, aby na Twoim koncie,
w odpowiednim terminie były pieniądze na wykonanie przelewu. Jeśli coś się zmieni możesz edytować parametry
zlecenia albo je wyłączyć.
W tej części dowiesz się, jak utworzyć zlecenie stałe.

KROK 1/9

Kliknij w opcję „Przelewy”.
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V. Codzienne bankowanie / 4. Jak ustawić zlecenie stałe (żeby cykliczne przelewy wychodziły w określonym terminie)

Wróć do spisu treści

KROK 2/9

Z opcji po lewej stronie ekranu wybierz
„Zlecenia stałe” i kliknij.
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V. Codzienne bankowanie / 4. Jak ustawić zlecenie stałe (żeby cykliczne przelewy wychodziły w określonym terminie)

Wróć do spisu treści

Po wybraniu opcji PRZELEWY -> „Zlecenia stałe” zobaczysz ekran z polami, które musisz uzupełnić, by utworzyć stałe zlecenie.
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V. Codzienne bankowanie / 4. Jak ustawić zlecenie stałe (żeby cykliczne przelewy wychodziły w określonym terminie)

Wróć do spisu treści

Teraz możesz utworzyć zlecenie stałe.
KROK 3/9

Wybierz konto, z którego mamy wykonywać przelew.

W tym miejscu możesz wybrać konto,
z którego mamy realizować zlecenie
stałe. Kliknij na strzałkę, by rozwinąć
listę rachunków. Gdy ustawisz kursor na
wybranym rachunku, konto podświetli
się. Aby zatwierdzić wybór, kliknij.

KROK 4/9

Teraz określ typ rachunku odbiorcy, jako obcy lub własny.

Jeśli zlecenie stałe dotyczy przelewu do innego
banku (np. na Twoje konto w innym banku, do innej
osoby, firmy) jako „Typ rachunku” wybierz „obcy”.
Jeśli zlecenie stałe dotyczy przelewu na inne konto
u nas (np. na Twoje konto oszczędnościowe), jako
„Typ rachunku” wybierz „własny”.
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V. Codzienne bankowanie / 4. Jak ustawić zlecenie stałe (żeby cykliczne przelewy wychodziły w określonym terminie)

KROK 5/9

Wróć do spisu treści

Tutaj wpisz imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy przelewu. Podaj także numer konta, na które chcesz przekazywać pieniądze.
Pole z adresem możesz zostawić puste.
Wpisz imię i nazwisko lub nazwę
odbiorcy przelewu.

Możesz też zapisać dane odbiorców.
Jak stworzyć własną listę odbiorców
sprawdzisz na stronie 51.
Wpisz numer konta odbiorcy.

KROK 6/9

Wprowadź kwotę i tytuł przelewu.
Tutaj wpisz kwotę, jaką mamy
przekazywać odbiorcy.

W tym miejscu wpisz tytuł przelewu.
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V. Codzienne bankowanie / 4. Jak ustawić zlecenie stałe (żeby cykliczne przelewy wychodziły w określonym terminie)

KROK 7/9

Wróć do spisu treści

W kolejnym kroku określ od kiedy, w jakich odstępach czasu (cyklach) i do kiedy mamy wysyłać pieniądze na wybrane przez
Ciebie konto.

W polu “Data pierwszej płatności” wpisz, kiedy
po raz pierwszy mamy wykonać przelew jako
zlecenie stałe. Jeśli nie chcesz wpisywać daty
ręcznie, kliknij na czerwoną ikonkę kalendarza.
Wybierz datę.

W polu “Cykl realizacji” określ, jak często mamy
wysyłać kolejne płatności. Wskaż, co ile dni lub
miesięcy mamy powtórzyć zlecenie.

W polu “Data wygaśnięcia zlecenia stałego”
wybierz datę, kiedy mamy wykonać zleceni ostatni
raz. Jeśli nie chcesz wpisywać daty ręcznie, kliknij
w czerwoną ikonkę kalendarza. Jeśli chcesz, aby
zlecenie nie miało daty końcowej, zostaw puste
pole.
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V. Codzienne bankowanie / 4. Jak ustawić zlecenie stałe (żeby cykliczne przelewy wychodziły w określonym terminie)
KROK 8/9

Wróć do spisu treści

Teraz widzisz podgląd zlecenia stałego. W tym miejscu zaakceptuj utworzone zlecenie stałe. Na tym etapie możesz jeszcze
poprawić ewentualne błędy. Jeśli chcesz zmienić dane zlecenia, kliknij “Wróć”.
UWAGA! Zanim utworzysz zlecenie stałe – sprawdź czy wszystkie dane są poprawne (dane odbiorcy, numer konta, kwota ,
terminy płatności).

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij
przycisk „Akceptuj”.
Jeśli widzisz błąd w danych i chcesz coś
poprawić, to kliknij przycisk „Wróć”.
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V. Codzienne bankowanie / 4. Jak ustawić zlecenie stałe (żeby cykliczne przelewy wychodziły w określonym terminie)

KROK 9/9

Wróć do spisu treści

Po kliknięciu „Akceptuj” zobaczysz taki ekran.

Gratulacje! Zlecenie stałe zostało utworzone!

Tutaj sprawdzisz status operacji.

WAŻNE! Jeśli masz Konto Godne Polecenia lub Konto 123 opłatę za zlecenie stałe sprawdzisz tu
(www.santander.pl/toip). Zapytaj doradcę, jak nie płacić za zlecenie stałe.
Ćwiczenie – przygotuj rachunki, faktury itp., które musisz opłacić w najbliższym czasie. Mogą to być też takie,
które wykonujesz cyklicznie, a ich kwoty co miesiąc są równe. Wprowadź zlecenie stałe według instrukcji.
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V. Codzienne bankowanie

5. Jak zapamiętać listę odbiorców (żeby nie przepisywać danych i numerów za każdym razem)
Kiedy często robisz przelewy do tych samych odbiorców, możesz to robić wygodniej i szybciej. Dodaj tych
odbiorców do listy zaufanych odbiorców. Dzięki tej funkcji, nie musisz przepisywać numeru konta i innych
danych, żeby ponownie wykonać przelew.

KROK 1/9

Kliknij w opcję „Przelewy”.
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V. Codzienne bankowanie / 5. Jak zapamiętać listę odbiorców (żeby nie przepisywać danych i numerów za każdym razem)

KROK 2/9
9/9

Wróć do spisu treści

Na ekranie po lewej stronie odszukaj sekcję ODBIORCY I PŁATNICY, a następnie „Lista odbiorców“.

Kliknij w opcję „Lista odbiorców”.
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V. Codzienne bankowanie / 5. Jak zapamiętać listę odbiorców (żeby nie przepisywać danych i numerów za każdym razem)

Wróć do spisu treści

pojawi się poniższy ekran:
KROK 3/9

Ustaw kursor na przycisk
„Nowy” i kliknij.

KROK 4/9

Ustaw kursor na przycisk
„Odbiorca krajowy” i kliknij.
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V. Codzienne bankowanie / 5. Jak zapamiętać listę odbiorców (żeby nie przepisywać danych i numerów za każdym razem)

KROK 5/9

Kiedy określisz typ odbiorcy, otworzy się nowe okno. Uzupełnij pola z danymi. Zrobisz to tylko
jeden raz, a potem możesz korzystać z zapamiętanych danych.

Uzupełnij pola
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V. Codzienne bankowanie / 5. Jak zapamiętać listę odbiorców (żeby nie przepisywać danych i numerów za każdym razem)

KROK 6/9

Wróć do spisu treści

Tu możesz wybrać czy chcesz za każdym razem potwierdzać wykonanie przelewu do tego odbiorcy,
czy nie będzie to konieczne.

Przelewy w bankowości internetowej do
zaufanego odbiorcy nie wymagają autoryzacji
smsKodem, tokenem lub Mobilną autoryzacją.
Tutaj możesz zdecydować, jaką opcje wybierasz.
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V. Codzienne bankowanie / 5. Jak zapamiętać listę odbiorców (żeby nie przepisywać danych i numerów za każdym razem)
KROK 7/9

Na tym etapie widzisz podgląd danych odbiorcy.
UWAGA! Zanim zatwierdzisz nowego odbiorcę - sprawdź czy wszystkie dane są poprawne
(dane odbiorcy, numer konta).

Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, kliknij
czerwony przycisk „Akceptuj”.
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V. Codzienne bankowanie / 5. Jak zapamiętać listę odbiorców (żeby nie przepisywać danych i numerów za każdym razem)

Wróć do spisu treści

KROK 8/9

Aby zapamiętać odbiorcę, wpisz smsKod, który
wysłaliśmy na Twój telefon i kliknij czerwony
przycisk „Akceptuj”.
Pamiętaj! Zanim wpiszesz smsKod, przeczytaj
jego treść i upewnij się, że dotyczy tej
czynności!
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V. Codzienne bankowanie / 5. Jak zapamiętać listę odbiorców (żeby nie przepisywać danych i numerów za każdym razem)

Wróć do spisu treści

KROK 9/9

Gratulacje! Teraz możesz zlecać
przelewy do odbiorców z Twojej listy.

Ćwiczenie – przygotuj rachunki, faktury lub inne druki płatności, które często wykonujesz.
Wprowadź odbiorców do zaufanych odbiorców według instrukcji.
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VI. Nowe produkty
1. Jak otworzyć lokatę
Pokażemy Ci, jak samodzielnie otworzyć lokatę w bankowości internetowej.

KROK 1/7

Kliknij na opcję „Oferta banku”,
aby przejść do kolejnego kroku.

Następnie zobaczysz ekran z produktami.

59

Wróć do spisu treści

VI. Nowe produkty / 1. Jak otworzyć lokatę
KROK 2/7

Na ekranie po lewej stronie
odszukaj sekcję OSZCZĘDNOŚCI,
a następnie Lokaty.

UWAGA! Jeśli nie widzisz tej części menu, przewiń stronę w dół (strzałką na klawiaturze albo
suwakiem z prawej strony ekranu).
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VI. Nowe produkty / 1. Jak otworzyć lokatę

KROK 3/7

Wróć do spisu treści

Z dostępnej listy wybierz lokatę, która Cię interesuje.

Kliknij przycisk “Otwórz teraz”
dla wybranej lokaty.
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VI. Nowe produkty / 1. Jak otworzyć lokatę

KROK 4/7

Teraz wybierz konto, z którego chcesz przelać pieniądze na lokatę.

Wybierz konto z rozwijanej listy.
Przelejesz z niego pieniądze na
lokatę.
KROK 5/7

Zaznacz, którą lokatę wybierasz. Zanim podejmiesz decyzję, porównaj czas trwania lokaty, minimalną
kwotę, potrzebną do otwarcia lokaty oraz oprocentowanie. (stan na 16.03.2021 r.).

Kliknij na kropkę przy wybranej lokacie.

Wpisz kwotę, jaką chcesz przelać
na lokatę z Twojego konta.
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VI. Nowe produkty / 1. Jak otworzyć lokatę

UWAGA! Zanim zatwierdzisz otwarcie lokaty, sprawdź czy wszystkie informacje są
poprawne i zgodne z Twoim wyborem.
Zapoznaj się z treścią Arkusza
Informacyjnego dla Deponentów.
Kliknij na kwadrat, aby potwierdzić.
Następnie kliknij czerwony przycisk „Dalej”.

KROK 6/7

Na kolejnym ekranie zobaczysz podsumowanie zakładanej lokaty.

Jeśli widzisz błąd w danych i chcesz coś
poprawić, to kliknij przycisk „Wróć”.
Jeśli wszystkie dane się zgadzają,
kliknij przycisk “Potwierdź”.
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VI. Nowe produkty / 1. Jak otworzyć lokatę

KROK 7/7

Wróć do spisu treści

Po kliknięciu „Potwierdź” zobaczysz taki ekran.

Gratulacje! Udało Ci się otworzyć lokatę.

Tutaj sprawdzisz status operacji.

64

Wróć do spisu treści

VI. Nowe produkty

2. Jak zamówić kartę do konta
W tej części dowiesz się, jak zamówić kartę płatniczą do konta. Dzięki niej, zapłacisz za swoje zakupy w sklepie
lub internecie, wypłacisz gotówkę z bankomatu oraz wpłacisz pieniądze na swoje konto we wpłatomacie.
Kartę płatniczą wydajemy do Twojego konta. Żeby nią płacić, musisz ją aktywować i mieć pieniądze na koncie.
Tą kartą nie wypłacisz z konta więcej pieniędzy, niż tyle, ile posiadasz.
KROK 1/11

Wybierz „Oferta banku” z górnego menu i postępuj zgodnie z opisem w okienku.

Kliknij na opcję „Oferta banku”,
aby przejść do kolejnego kroku.
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VI. Nowe produkty / 2. Jak zamówić kartę do konta
KROK 2/11

Na ekranie po lewej stronie
odszukaj sekcję KONTA I KARTY,
a następnie Karty do konta.

UWAGA! Jeśli nie widzisz tej części menu, przewiń stronę w dół (strzałką na klawiaturze albo
suwakiem z prawej strony ekranu).
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VI. Nowe produkty / 2. Jak zamówić kartę do konta

KROK 3/11

Wróć do spisu treści

Tutaj wybierz konto, do którego chcesz zamówić kartę płatniczą.

W tym miejscu możesz wybrać konto, do którego
chcesz zamówić kartę. Kliknij na strzałkę, by
rozwinąć listę rachunków. Kiedy ustawisz kursor
na wybranym koncie, podświetli się. Kliknij.
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VI. Nowe produkty / 2. Jak zamówić kartę do konta

KROK 4/11

Teraz wybierz kartę, jaką chcesz zamówić – Visa czy Mastercard. Zanim dokonasz wyboru
możesz porównać nasze karty i zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ich temat.

Kliknij na kropkę przy wybranej karcie.
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VI. Nowe produkty / 2. Jak zamówić kartę do konta

KROK 5/11

Do wydania Twojej nowej karty, musimy mieć aktualne dane:
yy numer dowodu,
yy adres zamieszkania,
yy adres e-mail.
WAŻNE! Sprawdź, czy dane są aktualne. Uzupełnij adres e-mail. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij
“Dalej”. Jeśli masz wątpliwości, to zajrzyj na stronę 26 ,„Aktualizacja danych”.

Użytkownik to Ty - sprawdź czy dane,
które tu widzisz, są poprawne.

W pierwszym polu wpisz adres e-mail,
a następnie wpisz ten sam adres w drugim
polu. Na ten adres wyślemy korespondencję
dotyczącą zamówienia karty.
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VI. Nowe produkty / 2. Jak zamówić kartę do konta

KROK 6/7

Potwierdź, że chcesz otrzymać dokumenty związane z nową kartą na Twój adres e-mail. Kliknij na kwadrat.

Kliknij na kwadrat, aby otrzymać korespondencję
od nas na podany adres e-mail.

Jeśli chcesz coś zmienić,
kliknij przycisk „Wróć”.
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Jeśli wszystko się zgadza, kliknij
czerwony przycisk „Dalej”.
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VI. Nowe produkty / 2. Jak zamówić kartę do konta

KROK 7/11

W tym kroku decydujesz o dodatkowych zestawieniach operacji w formie papierowej.

Zaznacz “Tak” lub “Nie” zgodnie z preferencjami.
Zanim to zrobisz przeczytaj szczegóły poniżej.

Uwaga! Jeśli wybierzesz „Tak” będziemy wysyłać papierowe zestawienie operacji, które w danym
miesiącu wykonujesz kartą. Kosztuje to 7 zł na miesiąc. Te same transakcje możesz sprawdzać na
bieżąco w historii konta – za 0 zł.
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KROK 8/11

Sprawdź, czy adres jest aktualny i poprawny. Jeśli nie, możesz go zmienić. W górnym menu kliknij w opcję
„Ustawienia”, „Twoje dane”. Szczegółowa instrukcja na stronie 26.
UWAGA! Z tego miejsca możesz przejść do zmiany danych, ale jeśli to zrobisz na tym etapie, to musisz
ponownie przejść przez zamówienie karty do konta.

Tutaj podaj adres, na który wyślemy Twoją kartę debetową.

Z tego miejsca możesz przejść do zmiany danych.
Jeśli chcesz coś zmienić,
kliknij przycisk „Wróć”.
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Jeśli wszystko się zgadza, kliknij
czerwony przycisk „Dalej”.
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KROK 9/11

Teraz przeczytaj umowę i zapoznaj się z jej treścią oraz warunkami.
Potwierdź nam zapoznanie się z umową o kartę do konta i zaakceptuj warunki umowy..

Aby pobrać Umowę o kartę do konta, kliknij
w ten link. Pobierz dokument. Możesz zapisać
go na swoim komputerze.

Kliknij na kwadraty, potwierdź swoje
oświadczenie i zaakceptuj warunki umowy.

Jeśli chcesz się cofnąć,
kliknij przycisk „Wróć”.
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Jeśli znasz i akceptujesz warunki
umowy, kliknij czerwony przycisk „Dalej”.
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KROK 10/11

W tym kroku potwierdź smsKodem, że zamawiasz kartę debetową. Wyślemy Ci go SMS-em.

Aby zatwierdzić wpisz smsKod, który wysłaliśmy
na Twój telefon i kliknij przycisk “Akceptuj”.
Pamiętaj aby przeczytać treść smsKodu
i upewnić się, że dotyczy tej czynności!

Jeśli chcesz zrezygnować z zamówienia
karty, kliknij przycisk “Anuluj”.
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KROK 11/11

Gratulacje! Udało Ci się zamówić kartę!
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VI. Nowe produkty

3. Jak zastrzec kartę
KROK 1/5

Możesz skorzystać z pomocy doradcy na infolinii – jeżeli zadzwonisz pod numer 1 9999 (możesz wybrać
opcję “ „chcesz zastrzec kartę wybierz 1”). Doradca pomoże Ci zastrzec kartę.
Najpierw sprawdzi czy to Ty – m.in. poprosi o podanie Twojego hasła do kontaktu telefonicznego (Jeśli
go nie pamiętasz, zapytaj o nie doradcę, kiedy będziesz w oddziale). Jeżeli nie pamiętasz hasła, doradca
na infolinii zapyta o kilka informacji identyfikacyjnych, warto mieć wtedy przy sobie dowód osobisty.
Możesz też zastrzec kartę samodzielnie przez usługi bankowości elektronicznej. W tym celu, po
zalogowaniu, wybierz opcję „Karty”.

Wybierz opcję „Karty”.
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KROK 2/5

Po kliknięciu w „Karty” zobaczysz ekran z kartami. Z lewej strony ekranu znajdź swoją kartę, np.
Dopasowana Visa i kliknij.

KROK 3/5

Teraz widzisz szczegółowe informacje o swojej karcie oraz opcje, z których możesz skorzystać. Tutaj
pokażemy Ci jak zablokować kartę czasowo, np. jeśli nie wiesz gdzie jest Twoja karta i nie możesz jej
znaleźć w portfelu..

Odszukaj opcję „Zablokuj (czasowo)” i kliknij.
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KROK 4/5

Po kliknięciu w „Zablokuj (czasowo)” zobaczysz taki komunikat:

Jeśli chcesz zablokować tę kartę,
to kliknij czerwony przycisk
„Zablokuj kartę”.

KROK 5/5
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Możesz kliknąć przycisk „Anuluj”
jeśli chcesz zrezygnować
z zablokowania tej karty.

Po kliknięciu przycisku „Zablokuj kartę”, na ekranie zobaczysz potwierdzenie zablokowania karty.
PAMIĘTAJ! Kartę możesz w każdej chwili odblokować.

Gratulacje!
Wspólnie przeszliśmy podstawowe kroki w bankowości internetowej. Możesz do nich wrócić, kiedy tego
potrzebujesz. Będziemy Ci kibicować, abyś zaczął bankować samodzielnie w domu.
Jeśli będziesz regularnie korzystać z naszej bankowości internetowej, przekonasz się, że jest prosta w
obsłudze. A jeśli funkcje, które tu przedstawiliśmy, ułatwiły Ci życie, poleć je innym seniorom!
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę www.santander.pl. Do zobaczenia!

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i został przygotowany w celach edukacyjnych oraz informacyjnych. Santander Bank
Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje zawarte tym materiale. Informacje objęte tym materiałem
mogą być powielane, rozpowszechnianie i wykorzystywane (w części lub w całości) wyłącznie za zgodą Banku. Szczegóły oferty, informacje
o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są na www.santander.pl/toip oraz www.santander.pl/przydatne-informacje/regulacje-iregulaminy Stan na 16.03.2021 r.
Opłata za połączenie z infolinią banku zgodna z taryfą danego operatora. Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych,
wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych
z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.
Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK) oferuje m.in.: rachunki płatnicze: konta osobiste (w tym konto dla młodych), konta walutowe,
konta oszczędnościowe oraz lokaty terminowe, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty debetowe, karty kredytowe, a także fundusze
inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: konta firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz
usługi faktoringu i leasingu.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73.
REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 021 893 140 zł.
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