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Dokument dotyczący opłat 

 

 

 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Santander Bank Polska S.A. 

 

Nazwa rachunku: rachunek karty kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk 

 

Data: 20 grudnia 2018 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 

 

Bez opłat 

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 

Polecenie przelewu 

wewnętrznego 

1) złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej   

       [Santander internet/mobile] – od kwoty przelewu                                       4% min. 10 zł                                      

2) złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. (w dniu składania 
wniosku o kartę kredytową, pod warunkiem otrzymania pozytywnej  
decyzji kredytowej) – jednorazowo                                                                   Bez opłat 

Polecenie przelewu  1) złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej                         

[Santander internet/mobile] - od kwoty przelewu                                        4% min. 10 zł 

 2) złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. (w dniu składania 
wniosku o kartę kredytową, pod warunkiem otrzymania pozytywnej  
decyzji kredytowej) – jednorazowo                                                                   Bez opłat                                                    

Polecenie przelewu SEPA usługa nie jest dostępna 
 

Polecenie przelewu w walucie 

obcej  

usługa nie jest dostępna 

 

Polecenie zapłaty usługa nie jest dostępna  

Zlecenie stałe usługa nie jest dostępna  

Karty i gotówka 

Wypłata gotówki 

 

1) w kraju i za granicą                                                                                     4% min. 10 zł 
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 2) w placówce Santander Bank Polska S.A (na poczet spłaty 

zadłużenia na rachunku płatniczym) Bez opłat 

Wydanie karty płatniczej 

 

wydanie Bez opłat 

wznowienie (co cztery lata)                                                                                              15 zł   

Obsługa karty debetowej usługa nie jest dostępna  

Transgraniczna transakcja 

płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

bezgotówkowych 

usługa nie jest dostępna 

 

Transgraniczna transakcja 

płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

gotówkowych  

usługa nie jest dostępna 

 

Obsługa karty kredytowej 1) opłata roczna za kartę główną w pierwszym roku  

a) uzależniona od ilości transakcji: 

nie jest pobierana pod warunkiem dokonania (i nieodwołania) minimum 
10 transakcji (z wyjątkiem przelewów z rachunku karty kredytowej) w 
ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty Bez opłat 

b) w przypadku niespełnienia w/w 90 zł 

2) opłata miesięczna za kartę mobilną w pierwszym roku Bez opłat 

3) opłata miesięczna za kartę główną w kolejnych latach  

a) uzależniona od ilości transakcji: 

nie jest pobierana pod warunkiem dokonania (i nieodwołania) minimum 
10 transakcji (z wyjątkiem przelewów z rachunku karty kredytowej) w 
poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym 

 

 

 

Bez opłat 

b) w przypadku niespełnienia w/w 7,50 zł 

4) opłata miesięczna za kartę dodatkową i mobilną w kolejnych latach Bez opłat 

5) przewalutowanie transakcji zagranicznej 
dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po 
przewalutowaniu na walutę Konta Karty) 2,80% 

Kredyt w rachunku płatniczym i powiązane usługi  

Kredyt w rachunku płatniczym usługa nie jest dostępna  

Inne usługi 

Wydanie zaświadczenia o 

posiadanym rachunku 

płatniczym  

 

    50 zł 

Sporządzenie zestawienia 

transakcji płatniczych  

1) opłata miesięczna dla karty dodatkowej                                                 2 zł 

Opłata roczna ogółem                      24 zł 

2) opłata miesięczna dla karty mobilnej                                                                

Opłata roczna ogółem                

2 zł                   

24 zł 

Powiadamianie SMS 

 

 

 

1) powiadamianie SMS w ramach usługi Alerty24  

a) opłata miesięczna za korzystanie z pakietu MAXI                                                      9 zł 

Opłata roczna ogółem                             108 zł                                                                                                           

b) wysłanie alertu w formie Powiadamiania SMS w ramach pakietu MINI                0,30 zł 

Usługa bankowości 

telefonicznej  

  

Bez opłat 
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Usługa bankowości 

elektronicznej 

 

Bez opłat 

 

 
 


