Szanowni Państwo,
dziękujemy, że są Państwo w gronie naszych klientów. Poniżej przekazujemy najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji pobieranych
przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych oraz w regulacjach bankowych. Przedstawiamy także
przydatne wskazówki, jak korzystać z naszych produktów i usług w sposób bardziej przyjazny.

Najważniejsze zmiany dotyczą:
Kont
• Obniżamy opłatę za wpłaty i wypłaty gotówki w placówkach banku dla posiadanego przez Państwa Konta Godnego Polecenia.
Będą one za 0 zł.
• Wprowadzamy opłatę za prowadzenie posiadanego przez Państwa Konta Godnego Polecenia w wysokości 5 zł miesięcznie.
Opłata obowiązuje, gdy miesięczne wpływy na konto są mniejsze niż 1000 zł.
Sposobem na uniknięcie tej opłaty jest np. przeniesienie i wpływ wynagrodzenia na Konto Godne Polecenia w kwocie minimum
1000 zł miesięcznie. Można to zlecić samodzielnie w Santander internet, przez infolinię lub w każdej placówce banku. Regularne
sprawdzanie stanu konta i zapewnianie środków w dniu pobrania opłaty nie spowoduje wystąpienia niedozwolonego debetu.
• Nie zmieniamy warunków korzystania z pozostałych kont, w tym także Konta Jakie Chcę, Konta VIP, Konta <20.

Kart debetowych
• Podnosimy wartości dziennych limitów transakcji na odległość (w tym transakcji internetowych).
Wyższe limity to większa swoboda zakupów online np. sprzętu A G D, biletów lotniczych. Wysokość aktualnych limitów można sprawdzić
i zmienić w Santander internet/mobile, przez infolinię, w dowolnej placówce banku.
• Zmieniamy tryb pobierania opłaty za obsługę płatniczych kart walutowych w EUR/GBP/USD. Od 1 września 2019 r. będziemy pobierać
opłatę miesięczną zamiast rocznej.
Opłata roczna za karty pobrana od 01.09.2018 r. zostanie proporcjonalnie zwrócona do 30.09.2019 r. na konto, do którego karta została
wydana.
• 1 sierpnia 2019 r. dyspozycja dotycząca zmiany opcji opłaty miesięcznej za kartę Dopasowaną będzie uwzględniona już przy naliczaniu
opłaty za ten miesiąc, w którym została wybrana. Opłata miesięczna będzie pobierana tak jak dotychczas do 10. dnia kolejnego miesiąca
za miesiąc poprzedni.
Aby nie płacić opłaty miesięcznej, należy zmienić opcję opłaty i wykonać tą kartą minimum 5 płatności bezgotówkowych miesięcznie
na dowolną kwotę. Dopasowanie opcji opłaty możliwe jest w Santander internet/mobile, przez infolinię, w dowolnej placówce banku.

	Szczegóły dotyczące terminów i akceptacji wszystkich zmian znajdą Państwo w załączniku Informacja o uprawnieniach klienta
związanych z wprowadzanymi zmianami. Wszystkie zmiany regulacyjne znajdą Państwo również w dowolnej placówce banku lub
na santander.pl. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z doradcami.

Bank jaki chcesz to także:
• dopasowane do potrzeb Konto Jakie Chcę – 0 zł za prowadzenie rachunku, zlecenia stałe, transakcje BLIKiem, przelewy natychmiastowe
Express ELIXIR, BlueCash w Santander internet/mobile,
• karta kredytowa – pieniądze na wyciągnięcie ręki z możliwością komfortowej spłaty w ratach,
• wygodne bankowanie z aplikacją Santander mobile – m.in. wymiana walut po korzystnym kursie w Kantorze Santander, transakcje BLIK,
• innowacyjne płatności – kartą mobilną w aplikacji Santander mobile, telefonem przez Apple Pay, Google Pay, zegarkiem z funkcją płatności
Garmin Pay, Fitbit Pay.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze zmianami w regulacjach i skorzystania z naszej oferty.

Z wyrazami szacunku
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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 www.santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Konto Godne Polecenia, Konto Jakie Chcę, Konto24 walutowe, Konto VIP, Konto <20 są rachunkami płatniczymi.
Przelew natychmiastowy w usłudze bankowości elektronicznej Santander internet to polecenie przelewu w systemie Express ELIXIR lub BlueCash. Transakcja BLIK to polecenie przelewu albo polecenie przelewu
wewnętrznego. Usługa Santander internet/ mobile to usługa bankowości elektronicznej. Korzystanie z Kantoru Santander w usłudze bankowości elektronicznej Santander internet możliwe jest dla klientów,
którzy zawarli umowę usług Santander online. Lista zgodnych urządzeń i oprogramowania wymaganego do używania portfeli cyfrowych oraz karty mobilnej znajduje się na www.santander.pl/ms/plac-mobilnie.
Transakcja na odległość/ płatność zbliżeniowa kartą mobilną/płatność telefonem jest też transgraniczną transakcją płatniczą przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych. Usługa Apple Pay
dostarczana jest przez Apple Inc. Usługa Google Pay dostarczana jest przez Google Inc. Usługa Garmin Pay dostarczana jest przez firmę Garmin. Cyfrowy portfel Fitbit Pay to usługa świadczona przez Fitbit
International Limited. Do zwolnienia z opłaty za kartę Dopasowaną nie wliczają się transakcje typu Quasi Cash. Z oferty karty kredytowej mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Santander
Bank Polska S.A. warunki oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty banku, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach banku oraz na santander.pl. Opłaty za połączenia
telefoniczne z numerami wskazanymi powyżej są zgodne z taryfą danego operatora. Stan na 29.03.2019 r. Santander Bank Polska – Złoty Bank według badania Obserwatorium.biz i Kantar Polska na zlecenie
Bankier.pl i „Pulsu Biznesu”.

