Regulamin usługi „Moje cele w usługach Santander online”
Obowiązuje od 24 kwietnia 2021 r.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez Santander Bank Polska Spółka Akcyjna usługi „Moje cele w usługach
Santander online”.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio „Regulamin usług Santander online dla klientów
indywidualnych” będący integralną częścią Umowy o usługi Santander online łączącej Klienta z Bankiem.

§ 2. Definicje
1. Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają:
a) Bank – Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
b) Dyspozycja – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Bankowości internetowej i mobilnej, autoryzowane w sposób
właściwy dla danego oświadczenia,
c) Klient – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę o usługi Santander online, nie związaną bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową,
d) Metoda oszczędzania – sposób realizowania dyspozycji zasilenia celu z konta osobistego,
e) Umowa o usługi Santander online - umowa, na podstawie której Bank świadczy Usługi Santander online dla klientów indywidualnych,
f) Usługi Santander online / Santander online - zdalny dostęp do usług bankowych, na które składają się:
 Usługa bankowości elektronicznej,
 Usługi bankowości internetowej nie powiązane z rachunkiem płatniczym,
g) Regulamin – Regulamin usługi „Moje cele w usługach Santander online”,
h) Konto osobiste – indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w Banku w walucie PLN na rzecz
Klienta, który nie zawiera w nazwie słów „konto oszczędnościowe” lub „konto systematyczne”.

§ 3. Korzystanie z usługi „Moje cele w usługach Santander online”
1. Usługa „Moje cele w usługach Santander online” daje Klientowi możliwość zdefiniowania reguły (metody oszczędzania) pozwalającej na
wpłaty na rachunek do celowego oszczędzania, utworzony dla określonego przez Klienta celu.
2. Wpłaty na dany cel oszczędnościowy Klienta są możliwe tylko z Konta osobistego Klienta.
3. Oszczędzanie na wybrany przez Klienta cel jest realizowane przez metody oszczędzania określone w Regulaminie.
4. Usługa celów oszczędnościowych jest udostępniana przez Bank, jeśli Klient jest stroną:
a) Umowy o usługi Santander online, oraz
b) Umowy o dowolne Konto osobiste.
5. Zdefiniowanie celów oszczędnościowych przez Klienta jest możliwe tylko z aplikacji Santander mobile.

§ 4. Zasada działania usługi „Moje cele w usługach Santander online”
1. Cel określa na co Klient chce oszczędzać.
2. Na usługę „Moje cele w usługach Santander online” składa się:
a) zakładanie, prowadzenie, obsługa i zamykanie celów, ewidencjonowanych na rachunkach do celowego oszczędzania,
b) wybór metod oszczędzania.
3. Każdy cel ewidencjonowany jest na odrębnym rachunku dedykowanym do celowego oszczędzania.
4. Każdy cel powiązany jest z Kontem osobistym Klienta:
a) na którym Klient zdefiniuje metodę oszczędzania,
b) na które Bank przekaże środki z rachunku do celowego oszczędzania - w przypadku częściowej wypłaty lub zamknięcia celu
oszczędnościowego.
5. Klient może założyć i prowadzić jednocześnie do 10 celów.
6. Gdy Klient określi swój cel, ma możliwość:
a) wyboru jego nazwy, kategorii i grafiki,
b) wyboru jednej z metod oszczędzania,
c) wskazania kwoty docelowej celu.
7. Bank informuje Klienta o postępach w realizacji celu. Po osiągnięciu celu środki pozostają na rachunku do celowego oszczędzania.
8. W dowolnej chwili Klient ma możliwość zamknięcia lub modyfikacji swojego celu (nazwy, kwoty, terminu, metody oszczędzania, grafiki).
9. Klient ma możliwość zmiany Konta osobistego powiązanego z celem.
10. W przypadku zamknięcia przez Klienta wszystkich powiązanych Kont osobistych, Bank zamknie wszystkie rachunki do celowego
oszczędzania.
11. W przypadku oznaczenia swojego celu grafiką, Klient musi pamiętać, aby nie naruszyć praw autorskich innych osób oraz nie prezentować
treści zabronionych prawem.
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§ 5. Metoda oszczędzania
1.
2.
3.
4.

Metoda oszczędzania to dyspozycja zasilania celu kwotami transakcji z Konta osobistego.
W ramach metod oszczędzania Klient określa, jak i kiedy będzie odkładać środki pieniężne na swój cel.
Klient ma możliwość korzystania z wielu metod równocześnie.
W dowolnej chwili Klienta ma możliwość:
a) zawieszenia lub wznowienia metody oszczędzania,
b) zmiany metody oszczędzania.
5. Przy wyborze przez Klienta niektórych metod oszczędzania, Bank przekazuje podpowiedzi np. o tym, jakie kwoty i jak często powinien
odkładać, by osiągnąć cel, bądź kiedy cel Klienta zostanie zrealizowany.
6. Klient ma do wyboru następujące metody oszczędzania:
a) metoda „Stała kwota” - polega na przelewie wewnętrznym z powiązanego Konta osobistego na rachunek do celowego oszczędzania
wskazanej przez Klienta kwoty we wskazanym dniu miesiąca. Jeśli wybrany przez Klienta dzień nie występuje w danym miesiącu (np.
31 dzień) to przelew zostanie wykonany ostatniego dnia tego miesiąca.
b) metoda „Zaokrąglenie transakcji” - polega na przelewie wewnętrznym z powiązanego Konta osobistego na rachunek do celowego
oszczędzania ustalonej przez Bank z Klientem kwoty, na podstawie transakcji bezgotówkowej kartą debetową lub płatności BLIK
zaksięgowanej na rachunku powiązanym. Kwota zostaje ustalona poprzez zaokrąglenie kwoty tych transakcji do pełnej złotówki i
pomnożenie przez wskazany przez Klienta mnożnik. Wpłata na cel następuje najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego po
zaksięgowaniu tych transakcji.
c) metoda „Dowolna wpłata” - polega na przelewie z dowolnego Konta osobistego Klienta na rachunek do celowego oszczędzania
wskazanej przez Klienta kwoty.

§ 6. Rachunki do celowego oszczędzania
1. Rachunek do celowego oszczędzania :
a) jest indywidualnym rachunkiem oszczędnościowym w PLN,
b) nie jest rachunkiem płatniczym,
c) nie może być prowadzony jako rachunek wspólny.
2. Otwarcie każdego z rachunków do celowego oszczędzania Bank potwierdza przez wysłanie komunikatu w usługach Santander online
dla klientów indywidualnych.
3. Rachunki do celowego oszczędzania pokazują cele Klienta, a więc będą widoczne tylko dla Klienta.
4. W celu ułatwienia Klientowi oszczędzania, rachunki do celowego oszczędzania są prezentowane odrębnie - tylko w zakładce „Moje cele”.
5. Środki z rachunku do celowego oszczędzania mogą zostać przekazane wyłącznie na powiązane Konto osobiste.
6. Do rachunków do celowego oszczędzania Bank nie wysyła wyciągów i innych zestawień.
7. Do rachunku do celowego oszczędzania Klient nie może ustanowić pełnomocnika.
8. Rachunek do celowego oszczędzania mogą otworzyć tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
9. Środki Klienta zgromadzone w Banku są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
10. Rachunek do celów oszczędnościowych zostanie zamknięty przez Bank bez okresu wypowiedzenia, gdy:
a) Klient zamknie cel w usługach Santander online,
b) ulegnie rozwiązaniu umowa o usługi Santander online .
11. W momencie zamknięcia rachunku do celowego oszczędzania, Bank przekazuje środki na nim zgromadzone na powiązane Konto
osobiste.

§ 7. Zasady obsługi
1. Usługę „Moje cele w usługach Santander online” Bank udostępnia w aplikacji Santander mobile w zakładce „Moje cele”. Funkcjonalność w
usłudze Santander Internet zostanie udostępniona po wcześniejszym poinformowaniu Klientów na stronie internetowej
www.santander.pl/cele oraz poprzez wysłanie wiadomości mailowej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
2. Sprawdzenie salda lub historii zmian na celach Klienta jest możliwe w aplikacji Santander mobile. Sprawdzenie salda jest również możliwe
w usłudze Santander Internet.
3. Klient ma możliwość sprawdzenia salda na swoich rachunkach do celowego oszczędzania u Doradcy w placówce oraz u Doradcy online.
4. Dyspozycje dotyczące celów Klient może złożyć wyłącznie w aplikacji Santander mobile. O możliwości składania dyspozycji w usłudze
Santander Internet, Bank poinformuje posiadaczy celów na stronie internetowej www.santander.pl/cele oraz poprzez wysłanie wiadomości
mailowej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
5. Szczegółowe przykłady działania usługi „Moje cele w usługach Santander online” są opisane na stronie internetowej
www.santander.pl/cele. Znajdują się tam między innymi:
a) opis dostępnych metod oszczędzania i przykłady ich działania,
b) porady dotyczące oszczędzania.

§ 8. Oprocentowanie środków i opłaty
1. Środki zgromadzone na rachunku do celowego oszczędzania nie są oprocentowane.
2. Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku oraz za świadczenie innych usług objętych Regulaminem, Bank nie pobiera
opłat i prowizji.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od 24 kwietnia 2021 r.
2. Klient może odstąpić od Umowy o usługi Santander online w części dotyczącej usługi „Moje cele w usługach Santander online” w terminie
14 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie Bankowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy, stanowiącego załącznik do
Regulaminu.
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Załącznik do Regulaminu usługi „Moje cele w usługach Santander online ”
WZÓR:
Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o usługi Santander online w części dotyczącej usługi „Moje cele w usługach Santander online”
Ja, niżej podpisana / -ny ..........................................................................................................................................................,
zamieszkała / -ły w ..................................................................................................................................................................,
posługujący się numerem NIK:.......................
oświadczam niniejszym, że odstępuję od Umowy o usługi Santander online w części dotyczącej usługi „Moje cele w usługach Santander online”, zawartej
w dniu ...................................... między mną a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, co skutkuje jednocześnie
odstąpieniem od umów rachunków do celowego oszczędzania zawartych, na podstawie tej Umowy, za pośrednictwem Bankowości mobilnej.

................................................................
Miejscowość i data podpisania oświadczenia

.........................................................
Podpis Klienta
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