Dokument dotyczący opłat

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Santander Bank Polska S.A.
Nazwa rachunku: Konto Private Banking
Data: 15 grudnia 2019 r.


Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.



Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem,
które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć w Taryfie
opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów
indywidualnych.



Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku
płatniczego

miesięcznie
Opłata roczna ogółem

150 zł
1800 zł

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu
wewnętrznego

1) na rachunek obcy
a) złożone za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej [Santander internet/mobile]
b) złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.
[Przelew24] c) [Przelew24]
2) na rachunek własny
Polecenie przelewu
1) przelew krajowy w złotych na rachunek
prowadzony przez dostawcę innego niż
Santander Bank Polska S.A.
[przelew ELIXIR] a) [przelew ELIXIR]
 złożony za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej [Santander internet/ mobile]
 złożony w placówce Santander Bank
Polska S.A.
[przelew Express ELIXIR lub b) [przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash]
przelew BlueCash]
[przelew SORBNET] c) [przelew SORBNET]
[przelew krajowy w euro] 2) [przelew krajowy w euro] inny niż polecenie
przelewu SEPA na rachunek prowadzony
w Polsce przez dostawcę innego niż Santander
Bank Polska S.A.
a) złożony za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej [Santander internet/ mobile]
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0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

0 zł

b) złożony w oddziale Santander Bank Polska S.A.
c) opłaty dodatkowe za zlecenie płatnicze
 w trybie ekspresowym (dostępny dla zlecenia
w walutach: EUR, USD, GBP, PLN)
i. złożony za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej [Santander
internet/ mobile]
ii. złożony w oddziale Santander Bank Polska
S.A.
 z opcją kosztową OUR
[przelew zagraniczny] 3) [przelew zagraniczny] inny niż polecenie przelewu
SEPA na rachunek prowadzony za granicą (z
wyłączeniem zleceń płatniczych w EUR do krajów
EOG innych niż Polska).
a) złożony za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej [Santander internet/ mobile]
b) złożony w oddziale Santander Bank Polska S.A.
c) opłaty dodatkowe za zlecenie płatnicze
 w trybie pilnym (dostępny dla zlecenia
w walutach: EUR – kierowanego na rachunek
prowadzony w kraju poza EOG, USD, GBP,
PLN) – zlecenie złożone w oddziale
Santander Bank Polska S.A. lub za
pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej Santander internet/ mobile] lub
w oddziale Santander Bank Polska S.A. lub]
 w trybie ekspresowym (dostępny dla zlecenia
w walutach: EUR, USD, GBP, PLN)
i. złożone za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej [Santander
internet/ mobile]
ii. złożone w oddziale Santander Bank Polska
S.A.
 za opcję kosztową OUR
4) [przelew zagraniczny] inny niż polecenie
przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie
ekspresowym, do krajów EOG innych niż Polska
a) złożone za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej [Santander internet/ mobile]

0 zł

50 zł
50 zł
40 zł

0 zł
0 zł
0 zł

50 zł
50 zł
40 zł

0 zł
b) złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.
Polecenie przelewu SEPA
Polecenie przelewu
w walucie obcej

1) złożone za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej [Santander internet/ mobile]
2) złożone w oddziale Santander Bank Polska S.A.
3) opłaty dodatkowe za zlecenie płatnicze
a) w trybie pilnym (dostępny dla zlecenia
w walutach: EUR – kierowanego na rachunek
prowadzony w kraju poza EOG ,USD, GBP) –
zlecenie złożone za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej [Santander internet/
mobile] lub w oddziale Santander Bank Polska
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0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

S.A.
b) w trybie ekspresowym (dostępny dla zlecenia
w walutach: EUR, USD, GBP, PLN)
 złożone za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej [Santander internet/mobile]
 złożone w oddziale Santander Bank
Polska S.A.
c) za opcję kosztową OUR
Polecenie zapłaty
Zlecenie stałe

1) na rachunek w Santander Bank Polska S.A.
2) na rachunek prowadzony przez dostawcę innego
niż Santander Bank Polska S.A.

50 zł
50 zł
40 zł
0 zł
0 zł
0 zł

Karty i gotówka
Wypłata gotówki

Wpłata gotówki
Wydanie karty płatniczej
Obsługa karty debetowej

Transgraniczna transakcja
płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności
bezgotówkowych
Transgraniczna transakcja
płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności
gotówkowych
Obsługa karty kredytowej

1) kartą Visa Private Banking
a) w bankomatach Santander Bank Polska S.A.
b) w pozostałych bankomatach i terminalach
w kraju i za granicą (inna niż transgraniczna
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych)
c) w ramach usługi cash back
2) w placówce Santander Bank Polska S.A.
3) w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK
a) w bankomacie Santander Bank Polska S.A.
b) w bankomacie nienależącym do Santander Bank
Polska S.A.
1) w placówce Santander Bank Polska S.A.
2) we wpłatomacie Santander Bank Polska S.A.
karty Visa Private Banking- wznowienie
karty Visa Private Banking
wygenerowanie nowego PIN-u na wniosek
posiadacza w formie papierowej w placówce
Santander Bank Polska S.A.
przewalutowanie transakcji – dotyczy transakcji
w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana
od wartości transakcji po przewalutowaniu
na walutę rachunku)
1) z wyłączeniem transakcji typu quasi cash
2) transakcja typu quasi cash
kartą Visa Private Banking

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

2,8%
4%
min. 10 zł
4%
min. 10 zł
0 zł

usługa nie jest dostępna

Kredyt w rachunku płatniczym i powiązane usługi
Kredyt w rachunku
płatniczym [limit kredytowy
w koncie osobistym]

1) udzielenie kredytu
2) udzielenie kredytu za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej Santander
internet/mobile]
3) podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty
podwyższenia)
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0 zł
0 zł
0 zł

4) podwyższenie kwoty kredytu za pośrednictwem
usługi bankowości elektronicznej [Santander
internet/mobile]
5) odnowienie (od kwoty odnowienia)
6) zmiana pozostałych warunków umowy
na wniosek kredytobiorcy w trybie
a) aneksu do umowy
b) porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty
wierzytelności w windykacji (w okresie
wypowiedzenia umowy kredytowej)

0 zł
0 zł
30 zł
0 zł

Inne usługi
Wydanie zaświadczenia
o posiadanym rachunku
płatniczym
Sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych

1) dotyczące transakcji kartowych
miesięcznie

[historia obrotów na rachunku] 2) [historia obrotów na rachunku]
a) dla klienta posiadającego usługę bankowości
elektronicznej [Santander internet/mobile]
b) dla klienta nieposiadającego usługi bankowości
elektronicznej [Santander internet/mobile], gdy
historia dotyczy poprzedniego miesiąca
kalendarzowego
c) dla klienta nieposiadającego usługi bankowości
elektronicznej [Santander internet/mobile], gdy
historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni
miesiąc kalendarzowy
Powiadamianie SMS
1) [Alerty24]
[Alerty24] a) wysłanie alertu w formie Powiadamiania SMS
w ramach pakietu MINI
b) korzystanie z pakietu MAXI
Usługa bankowości
telefonicznej
Usługa bankowości
elektronicznej

4

0 zł
0 zł

0 zł

0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

