-

ZASADY FUNKCJONOWANIA AGRO
PAKIETU
Obowiązuje od 08.09.2018 r.

§1
Agro Pakiet jest to zestaw produktów i usług oferowanych przez
Santander Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem, rolnikom
indywidualnym tj. osobom fizycznym (w przypadku placówek
partnerskich wyłącznie rezydentom), których podstawowym źródłem
dochodów jest produkcja rolna, do których ma zastosowanie Regulamin
kont dla firm.
§2

1.

2.

3.

W skład Agro Pakietu wchodzą następujące produkty i usługi:
1)

2)

obowiązkowe:
rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich,
funkcjonujący w Taryfie dla Agrobiznesu,
opcjonalne:

4.

a) na potrzeby związane z prowadzoną działalnością:

5.

-

-

rachunek bieżący walutowy,
kredyt w rachunku bieżącym,
kredyty obrotowe i inwestycyjne,
kredyt na działalność gospodarczą - Biznes Ekspres,
kredyty z dopłatami ARiMR,
kredyty unijne,
oferta Santander Leasing S.A.,
akredytywa,
gwarancja,
lokaty terminowe dla firm, przy czym dla lokaty
terminowej
negocjowanej
minimalna
kwota
upoważniająca do indywidualnego ustalania stopy
procentowej wynosi 50 000 zł,
polecenia wypłaty,
karty płatnicze do rachunków bieżących,
bankowość elektroniczna.

b) na potrzeby prywatne:
-

konto osobiste,
karty płatnicze do kont osobistych,
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karty kredytowe,
usługi Santander online,
kredyt gotówkowy,
kredyt hipoteczny,
lokaty terminowe dla klientów indywidualnych,
oferta
Santander
Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

§3
Zamknięcie rachunku bieżącego (produktu obowiązkowego)
w Agro Pakiecie jest równoznaczne z rezygnacją z tego Agro
Pakietu.
Posiadacz Agro Pakietu oprócz produktu obowiązkowego ma
możliwość skorzystania z dowolnego produktu znajdującego się
w ofercie Banku, w tym również z produktów opcjonalnych
proponowanych przez Bank w ramach Agro Pakietu.
Zasady funkcjonowania poszczególnych produktów wchodzących
w skład Agro Pakietu regulują odrębne przepisy, właściwe dla
danego produktu.
Bank ma prawo wymagać od posiadacza Agro Pakietu
przedstawienia aktualnej decyzji wymierzającej podatek rolny albo
nakazu płatniczego na łączne zobowiązanie pieniężne z tytułu
podatku rolnego na dany rok, potwierdzającego spełnienie
warunków posiadania Agro Pakietu.
Opłaty i prowizje w ramach Agro Pakietu pobierane są zgodnie
z obowiązującą „Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez
Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm" lub
„Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska
S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych".
§4

W razie niezgodności postanowień Regulaminu kont dla firm
z niniejszymi Zasadami rozstrzygające są postanowienia niniejszych
Zasad.

