Szanowni Państwo,
15 grudnia 2019 r. wprowadzamy korzystne zmiany w taryfie opłat i prowizji. Dotyczą one przede wszystkim płatności zagranicznych w euro w obrębie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Najważniejsze zmiany po 15 grudnia
1. O
 bniżamy koszty przelewów zagranicznych w euro do krajów EOG. Opłata za przelewy typu SEPA, SWIFT
(w trybie zwykłym i ekspresowym) będzie taka sama jak za krajowy przelew ELIXIR z Państwa konta.
2. O
 bniżamy opłaty Banku za wypłaty gotówki w bankomatach w euro w krajach EOG kartą debetową. Koszty wypłat będą
takie same jak koszty wypłat Państwa kartą debetową w Polsce w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska.
3. Wycofujemy z taryfy nieaktualne produkty.
4. Pozostałe zmiany mają głównie charakter redakcyjny.
5. Nie zmieniają się opłaty za konto i karty.

W razie wątpliwości
Jeśli mieliby Państwo pytania w tej sprawie, zapraszamy do kontaktu:
	 telefonicznie – całodobowo pod numerem 1 9999 (opłata wg taryfy operatora),
	 w naszym dowolnym oddziale.

Z wyrazami szacunku i najlepszymi pozdrowieniami

Arkadiusz Przybył
Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.

P.S. Zachęcamy do zamiany listów papierowych na listy elektroniczne i skorzystania z elektronicznego kanału kontaktu.
Jak to zrobić? Szczegóły na santander.pl/eko. Chrońmy razem naturę.

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, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł. Złoty Bank według badania
Obserwatorium.biz i Kantar Polska na zlecenie Bankier.pl i „Pulsu Biznesu”. The Banker wchodzi w skład brytyjskiego wydawnictwa Financial Times. Nagrody „Bank of the Year” przyznawane są przez redaktorów
miesięcznika The Banker na podstawie wskaźników takich jak: rentowność, wzrost i efektywność oraz bardziej subiektywnych kryteriów: realizowanej strategii, modelu przywództwa i innowacyjności oferowanych
produktów i usług. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

