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Nr 
Obszar TOIP/ 

Tabela nr Zapis po zmianie Zapis przed zmianą Co się zmienia? 

1 Zapisy w całym 
dokumencie 

Zamieniono „Santander Bank Polska S.A.” na „nasz bank”, 
„naszym banku” i odpowiednie inne formy gramatyczne tych słów. 

„Santander Bank Polska S.A.” Zmieniono określenie odnoszące się do 
banku (treść merytoryczna nie uległa  
zmianie).  

2 

POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 

1.Santander Bank Polska S.A. (dalej: Bank, nasz bank, SAN PL, 
my) pobiera opłaty i prowizje za swoje usługi zgodnie z tą „Taryfą 
opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za 
czynności bankowe dla klientów indywidualnych” (dalej: Taryfa). 

1. Santander Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem 
lub SAN PL, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z 
niniejszą „Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez 
Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla 
klientów indywidualnych”, zwaną dalej „Taryfą”. 

Zmiana językowa mająca na celu 
uproszczenie dokumentu. 

3 POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 

 •klient indywidualny, Ty – osoba fizyczna, która korzysta z 
oferowanych przez nasz bank usług, - Dodanie nowej definicji. 
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POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 

2.Definicje: 
•placówka partnerska – nasza placówka agencyjna, która działa 
pod oznaczeniem „Placówka Partnerska Santander Bank Polska”, 
•placówka Santander Bank Polska S.A., placówka Banku, nasza 
placówka – odpowiednio nasz oddział, placówka partnerska, inna 
nasza jednostka organizacyjna, które obsługują klientów, 
•dzień roboczy – każdy dzień, który nie jest sobotą lub dniem 
ustawowo wolnym od pracy, 
•rachunek własny, Twój rachunek – rachunek, który prowadzimy 
dla Ciebie na podstawie „Regulaminu kont dla klientów 
indywidualnych”, 
•rachunek obcy – rachunek, który prowadzimy na podstawie 
„Regulaminu kont dla klientów indywidualnych”, ale nie jest to 
Twój rachunek, 
•EOG – Europejski Obszar Gospodarczy; obejmuje on kraje Unii 
Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię. 

2. Definicje: 
• placówka partnerska – placówka agencyjna Banku 
działająca pod oznaczeniem „Placówka Partnerska 
Santander Bank Polska”, 
• placówka Santander Bank Polska S.A./ placówka 
Banku – odpowiednio oddział Santander Bank Polska 
S.A., placówka partnerska, inna jednostka 
organizacyjna Santander Bank Polska 
S.A obsługująca klientów, 
• dzień roboczy – każdy dzień niebędący sobotą lub 
dniem ustawowo wolnym od pracy, 
• rachunek własny – rachunek, prowadzony na 
podstawie Regulaminu kont dla klientów 
indywidualnych dla tego samego Posiadacza, 
• rachunek obcy – rachunek prowadzony na podstawie 
Regulaminu kont dla klientów indywidualnych 
niebędący rachunkiem własnym. 
• EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, obejmujący 
kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i 
Norwegię. 

Zmiana językowa mająca na celu 
uproszczenie dokumentu. 
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POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 

3.  Postanowienia Taryfy, w tym określające wyszczególnienie 
czynności oraz stawki opłat i prowizji – stosujemy do wszystkich 
zleceń płatniczych: tych, które wykonujemy między rachunkami 
płatniczymi oraz pozostałymi rachunkami. 
4. Opłaty i prowizje ustalamy w złotych lub w walutach obcych. 

3. Postanowienia Taryfy, w tym określające 
wyszczególnienie czynności oraz stawki opłat i prowizji, 
stosuje się do zleceń płatniczych dokonywanych 
zarówno między rachunkami płatniczymi, jak i między 
rachunkami niebędącymi rachunkami płatniczymi. 
4. Opłaty i prowizje ustalane są w złotych lub w 
walutach obcych. 

Zmiana językowa mająca na celu 
uproszczenie dokumentu. 

6 
POSTANOWIENIA 

OGÓLNE 

5.Tryb pobierania opłat i prowizji  
Okresowe opłaty za świadczenie usług płatniczych na podstawie 
umowy ramowej pobieramy jedynie za okres obowiązywania 
umowy ramowej. To znaczy, że: 

5. Tryb pobierania opłat i prowizji 
Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych na 
podstawie umowy ramowej pobierane okresowo, są 

Zmiana językowa mająca na celu 
uproszczenie dokumentu. 
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a) proporcjonalnie je zwracamy – gdy pobraliśmy je z góry, 
b) proporcjonalnie je naliczamy – gdy pobieramy je z dołu. 
W niektórych naszych placówkach opłaty i prowizje za usługi 
świadczone przez Bank nie mogą być uiszczone w formie 
gotówkowej w kasie. Ich listę znajdziesz na santander.pl w 
wyszukiwarce placówek i bankomatów. 

należne Santander Bank Polska S.A. jedynie za okres 
obowiązywania umowy ramowej i podlegają: 
a) proporcjonalnemu zwrotowi – dla opłat pobieranych 
z góry, 
b) proporcjonalnemu naliczeniu – dla opłat pobieranych 
z dołu.  
Bank wskazuje placówki Banku, w których opłaty i 
prowizje za usługi świadczone przez Bank nie mogą 
być uiszczone w formie gotówkowej w kasie placówki 
Banku. Lista takich placówek znajduje się pod adresem 
santander.pl w wyszukiwarce placówek i bankomatów. 
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POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 

5.1. Rachunki bankowe 
Opłaty i prowizje należne za okres do 31.03.2021 r. włącznie 
pobieramy następująco: 
a) za prowadzenie rachunku płatniczego i za pakiet – 
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego; wyjątkami są: 
• Ekstrakonto Concerto i Ekstrakonto Profil Zdobywcy - 
jeżeli ostatni dzień miesiąca kalendarzowego nie jest dniem 
roboczym, opłatę za nie pobieramy w ostatnim dniu roboczym 
przed tym dniem; 
• Konto Jakie Chcę - opłatę pobieramy 10. dnia miesiąca 
za poprzedni miesiąc kalendarzowy;  
lub w dniu zamknięcia konta – jeśli przypada przed wskazanymi 
wyżej terminami pobrania opłaty w danym  miesiącu. Za miesiąc, 
w którym konto zamykamy, opłatę naliczymy proporcjonalnie za 
okres od pierwszego dnia miesiąca do dnia poprzedzającego 
dzień zamknięcia; 
b) za polecenie przelewu (oprócz krajowego przelewu w 
euro i przelewu zagranicznego), wyciągi, wypłatę gotówki w 
placówce, wpłatę gotówki w placówce, polecenie zapłaty – 
cyklicznie ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego lub w 
dniu zamknięcia konta; opłaty pobieramy łącznie za: 
• poszczególne transakcje, które zrealizowaliśmy, oraz  
• wyciągi, które wysyłaliśmy od pierwszego do ostatniego dnia 
danego miesiąca włącznie lub do dnia zamknięcia konta włącznie;  
c) za pozostałe czynności – w dniu złożenia lub wykonania 
dyspozycji lub w innych terminach, które wskazujemy w: 

 tej Taryfie przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub  
 umowach, które z Tobą zawarliśmy. 

 
Opłaty i prowizje należne od 1.04.2021 roku pobieramy 
następująco: 
a) za prowadzenie rachunku płatniczego i za pakiet:  
• ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego; wyjątkami są: 
– Ekstrakonto Concerto i Ekstrakonto Profil Zdobywcy - jeżeli 
ostatni dzień miesiąca kalendarzowego nie jest dniem roboczym, 
opłatę za nie pobieramy w ostatnim dniu roboczym przed tym 
dniem; 

5.1. Rachunki bankowe 
Opłaty i prowizje pobierane są w następujący 
sposób: 
a) za prowadzenie rachunku płatniczego/opłata 

za pakiet – ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego, z wyjątkiem Ekstrakonta 
Concerto i Ekstrakonta Profil Zdobywcy, w 
przypadku których jeżeli ostatni dzień 
miesiąca kalendarzowego nie jest dniem 
roboczym opłata pobierana jest w ostatnim 
dniu roboczym poprzedzającym ten dzień, 
lub w dniu zamknięcia konta,  

b) za polecenie przelewu (z wyjątkiem 
krajowego przelewu w euro i przelewu 
zagranicznego), wyciągi, wypłata gotówki w 
placówce, wpłata gotówki w placówce, 
polecenie zapłaty - cyklicznie ostatniego dnia 
danego miesiąca kalendarzowego lub w dniu 
zamknięcia konta pobierane są opłaty 
sumaryczne za poszczególne transakcje 
wykonane oraz wyciągi wysyłane w okresie 
od pierwszego do ostatniego dnia danego 
miesiąca kalendarzowego włącznie lub do 
dnia zamknięcia konta włącznie,  

c) pozostałe opłaty pobierane są z rachunku w 
dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub w 
innych terminach, wskazanych w niniejszej 
Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych 
opłatach i prowizjach lub w umowach 
zawartych pomiędzy klientem a Santander 
Bank Polska S.A. 

 
W przypadku zamknięcia rachunku płatniczego, 
za którego prowadzenie opłata  jest uzależniona 
od minimalnych wpływów (przy czym nie stanowi 
wpływu okresowe dopisywanie przez Bank 
odsetek do salda z tytułu oprocentowania konta 
oraz uznanie konta kwotą nagrody z tytułu 

Zmieniono zapisy dotyczące sposobu 
pobierania opłat dla rachunków bankowych: 
– zmieniono moment pobierania opłat za 

określone dyspozycje od 1.04.2021 r.  
– dodano zapisy związane z Kontem 

Jakie Chcę z racji wprowadzenia 
opłaty za prowadzenie tego konta, 

– dopisano informacje o wysokości 
stawki opłaty za przelewy z przyszłą 
datą realizacji, 

oraz wprowadzono zmiany językowe 
mające na celu uproszczenie dokumentu. 
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– Konto Jakie Chcę – opłatę pobieramy 10. dnia miesiąca za 
poprzedni miesiąc kalendarzowy,  
• w dniu zamknięcia konta – jeśli przypada przed wskazanymi 
wyżej terminami pobrania opłaty w danym  miesiącu. Za miesiąc, 
w którym konto zamykamy, opłatę naliczymy proporcjonalnie za 
okres od pierwszego dnia miesiąca do dnia poprzedzającego 
dzień zamknięcia; 
b) za pozostałe czynności - w dniu złożenia lub wykonania 
dyspozycji lub w innych terminach, które wskazujemy w: 

 tej Taryfie przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub  
 umowach, które z Tobą zawarliśmy 

 
Jeśli opłata za prowadzenie rachunku płatniczego zależy od 
spełnienia wskazanego przy tej opłacie warunku, opłatę za 
miesiąc, w którym rachunek zostanie zamknięty pobierzemy 
proporcjonalnie za okres od pierwszego dnia miesiąca do dnia 
poprzedzającego dzień zamknięcia konta gdy nie spełnisz 
wskazanego warunku w tym okresie. 
 
Gdy zamkniesz rachunek Ekstrakonto Rachunek Podstawowy 
prowadzony w ramach pakietu: Profil Spokojny, Aktywny, Ambitny 
lub Zdobywcy, albo zamienisz ten rachunek na inny:   
a) opłatę za pakiet pobierzemy proporcjonalnie za okres 
obowiązywania umowy rachunku,  
b) opłaty i prowizje za poszczególne usługi wchodzące w skład 
pakietu pobierzemy osobno zgodnie z Taryfą. 
Opłaty i prowizje za: 
a) zlecenia płatnicze na rachunki prowadzone przez 
dostawców za granicą oraz  
b) zlecenia płatnicze w walutach obcych 
zlecone z przyszłą datą pobierzemy według stawek 
obowiązujących w dniu złożenia dyspozycji. 
 
Opłaty i prowizje za zlecenia płatnicze z przyszłą datą wykonania 
wyrażone w złotych i skierowane na rachunki prowadzone przez 
dostawców krajowych pobierzemy według stawek obowiązujących 
w dniu wykonania zlecenia. 

sprzedaży premiowej prowadzonej przez Bank), 
opłata jest pobierana proporcjonalnie, jeśli 
warunek minimalnych wpływów nie zostanie 
spełniony w całości. 
 
W przypadku zamknięcia rachunku Ekstrakonto 
Rachunek Podstawowy, który jest prowadzony w 
ramach pakietu: Profil Spokojny, Aktywny, 
Ambitny lub Zdobywcy, opłata za pakiet jest 
pobierana proporcjonalnie za okres 
obowiązywania umowy rachunku. Zamknięcie 
rachunku Ekstrakonto Rachunek Podstawowy 
prowadzonego w ramach pakietu lub zmiana 
takiego rachunku na inny rodzaj, oznacza, że za 
świadczenie poszczególnych usług, za które 
dotychczas pobierana była opłata za pakiet, Bank 
pobierze opłaty i prowizje zgodnie z brzmieniem 
Taryfy dotyczącym tych usług. 
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POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 

5.2. Debetowe karty płatnicze do rachunków płatniczych / inne 
instrumenty płatnicze i czynności z nimi związane 
Karty debetowe 
 Opłaty lub prowizje pobieramy następująco:  
a) opłaty lub prowizje w dniu wykonania lub rozliczenia 
transakcji (nieodwołanej); 
b) opłaty za kartę: 
• okresowo w cyklach miesięcznych  
– do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego (włącznie) 
następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczą. Nie 
pobieramy opłaty za miesiąc, w którym podpisujesz umowę, 
  

5.2. Debetowe karty płatnicze do rachunków 
płatniczych / inne instrumenty płatnicze i czynności z 
nimi związane 
Karty debetowe. Pobierane są: 
  
a) opłaty lub prowizje - w dniu wykonania lub 
rozliczenia transakcji (nieodwołanej), 
b) opłaty za kartę: 
- okresowo w cyklach miesięcznych – do 10-tego dnia 
każdego miesiąca kalendarzowego (włącznie) 
następującego po miesiącu kalendarzowym, którego 

Zmiana językowa mająca na celu 
uproszczenie dokumentu oraz usunięcie 
nieaktualnego (wobec braku tego rodzaju 
opłat) zapisu o cyklu rocznym naliczania 
opłat za kartę debetową. 
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- za obsługę kart debetowych VISA Electron lub MasterCard Debit 
Standard, które wydaliśmy: do konta NET – 15. dnia każdego 
miesiąca, do pozostałych kont – 20. dnia miesiąca, 
- za obsługę karty debetowej World MasterCard, którą wydaliśmy: 
do konta NET –  6. dnia każdego miesiąca, do pozostałych kont – 
10. dnia miesiąca, 
 
• w przypadku zastrzeżenia karty – w dniu zastrzeżenia 
karty – w wysokości określonej na podstawie ust. 5 lit. b) Taryfy, 
jeśli umowa ulega rozwiązaniu albo w pełnej wysokości, jeśli 
wydamy nową kartę w miejsce zastrzeżonej. W przypadku kart, 
dla których wysokość opłaty za kartę zależy od spełnienia 
określonego warunku, opłata nie zostanie pobrana, jeśli warunek 
został spełniony do momentu zastrzeżenia karty. 
c) opłaty za wznowienie karty – przy każdym wznowieniu 
karty, w ciągu 14 dni od dnia wznowienia karty. 
Opłaty za wznowienie nie pobieramy dla kart, które wymieniamy w 
części 2, rozdział II, tabela 3. 
d) opłaty za pakiet – w dniu uruchomienia pakietu; 
e) opłaty lub prowizje za czynności inne niż te, które 
wskazaliśmy powyżej (w pkt a – d)  – w dniu wykonania lub w dniu 
rozliczenia, lub w następnym dniu roboczym. 

dotyczą, z zastrzeżeniem, że opłata nie jest pobierana 
za miesiąc, 
w którym została podpisana umowa, 
- opłata za obsługę kart debetowych VISA Electron lub 
MasterCard Debit Standard wydanych do konta NET 
jest pobierana 15 dnia każdego miesiąca, do 
pozostałych kont 20 dnia miesiąca, 
- opłata za obsługę karty debetowej World MasterCard 
wydanej do konta NET jest pobierana 6 dnia każdego 
miesiąca, do pozostałych kont 10 dnia miesiąca, 
- okresowo w cyklu rocznym - w dniu wydania karty lub 
25-tego dnia miesiąca kalendarzowego, 
W przypadku kart, dla których wysokość opłaty za kartę 
zależy od spełnienia określonego warunku, opłata nie 
zostanie pobrana, jeśli warunek został spełniony do 
momentu zastrzeżenia karty.  
c)opłaty za wznowienie karty – przy każdym 
wznowieniu karty, w ciągu 14 dni od dnia wznowienia 
karty, opłata za wznowienie nie jest pobierana dla kart 
wymienionych w Części 2 Rozdział II Tabela 3. 
d)opłaty za pakiet – w dniu uruchomienia pakietu, 
e)opłaty lub prowizje za czynności inne niż wskazane 
powyżej (pkt a – d) - w dniu wykonania lub w dniu 
rozliczenia lub w następnym dniu roboczym. 
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5.3. Karty kredytowe 
Opłaty lub prowizje pobieramy następująco: 
a) opłaty lub prowizje- pobieramy w dniu wykonania lub 
rozliczenia  transakcj- (nieodwołanej);  
b)opłaty za kartę: 
•okresowo w miesięcznych cyklach rozliczeniowych: 

1) dla kart wydanych od 1.12.2020 r. pierwszą opłatę 
pobieramy w dniu  wygenerowania drugiego 
zestawienia operacji; kolejne opłaty pobieramy w dniu 
generowania kolejnych zestawień operacji, 

2) dla kart wydanych do 30.11.2020 r. pierwszą opłate 
pobieramy w dniu wygenerowania pierwszego 
zestawienia operacji przypadającego po zakończeniu 
miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica 
wydania karty, kolejne opłaty pobieramy w dniu 
generowania kolejnych zestawień operacji, 

• opłata roczna w pierwszym roku – pobieramy po 3 
miesiącach od dnia wydania karty (nie dotyczy karty Mastercard 
World Elite) 
• okresowo w cyklach rocznych dla kart Mastercard World 
Elite – w dniu wygenerowania pierwszego zestawienia operacji, 
po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada 
rocznica wydania karty;  
c) opłaty za wznowienie karty głównej – w ciągu 14 dni od dnia, w 
którym ją wznowiliśmy; 

5.3 Karty kredytowe 
Pobierane są: 
a)opłaty lub prowizje w dniu wykonania lub rozliczenia 
transakcji (nieodwołanej),  
b)opłaty za kartę - okresowo w cyklach miesięcznych: 
- w dniu wygenerowania pierwszego zestawienia 
operacji po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w 
którym przypada rocznica wydania karty; kolejne opłaty 
pobierane są w dniu generowania kolejnych zestawień 
operacji;  
- dla Kart 123 wydanych przed dniem 1 lipca 2017r. w 
miesiącu bezpośrednio następującym po tym, w którym 
została zawarta umowa; data obciążenia opłatą 
zostanie wskazana w zestawieniu operacji; kolejne 
opłaty miesięczne pobierane są w tym samym dniu 
kalendarzowym miesiąca co pierwsza opłata, w 
przypadku dnia wolnego od pracy opłata zostanie 
pobrana w dniu roboczym bezpośrednio 
poprzedzającym ten dzień, 
c) opłaty za kartę - okresowo w cyklach rocznych: 
- z zastrzeżeniem punktu poniżej opłata roczna 
pobierana jest po 3 miesiącach od dnia wydania karty, 
- dla Kart Mastercard World Elite – w dniu 
wygenerowania pierwszego zestawienia operacji po 

Zmiana językowa mająca na celu 
uproszczenie dokumentu oraz usuniecie 
nieaktualnego (wobec zmiany trybu 
pobierania opłat) zapisu odnoszącego się 
do Kart 123 wydanych przed dniem 1 lipca 
2017 r.  Wprowadzono miesięczny tryb 
pobierania opłat dla kart, kótre będą 
wydawane od 1.12.2020.  
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d) opłaty lub prowizje za czynności inne niż te, które wskazaliśmy 
w ppkt a–c – w dniu wykonania lub w dniu rozliczenia, lub w 
następnym dniu roboczym. 

zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym 
przypada rocznica wydania karty;  
d) opłaty za wznowienie karty - przy każdym 
wznowieniu karty głównej, w ciągu 14 dni od dnia 
wznowienia karty, 
e) opłaty lub prowizje za czynności inne niż wskazane 
powyżej (pkt a-d) w dniu wykonania lub w dniu 
rozliczenia, lub w następnym dniu roboczym. 

10 

POSTANOWIENIA 
OGÓLNE - 

5.5. Karty kredytowe wymienione w części 2, rozdział 
III tabela 1. 
W przypadku zamiany karty kredytowej MasterCard<30 
przy wznowieniu dla osób po 30 roku życiu – opłata za 
zamianę karty nie jest pobierana. 

Usuniecie zapisu w związku z wycofaniem 
kart MasterCard<30 z obsługi.  
Zmiana dalszej numeracji wynikająca z 
usunięcia zapisu. 
 
 

11 

POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 

6.Nie pobieramy opłat i prowizji za czynności bankowe, które 
wymieniamy poniżej. 
Są to: 
a)operacja, która wiąże się ze spłatą wierzytelności naszych lub 
naszych spółek zależnych – bez względu na jej formę (nie dotyczy 
to operacji z rachunku, który ma w nazwie „konto 
oszczędnościowe” lub „konto systematyczne”); 
b)wpłata gotówki przez osobę fizyczną na rachunek bankowy, gdy 
z umowy z posiadaczem tego rachunku wynika, że opłatę uiszcza 
odbiorca należności; 
c)Twoja wpłata gotówki z tytułu zapłaty podatku od czynności 
cywilnoprawnych, jeżeli ma ona związek z usługami, które 
świadczymy; 
d)polecenie przelewu ELIXIR, złożone w placówce naszego 
banku lub w usługach bankowości elektronicznej (Santander 
internet/ mobile), wykonywane w celu opłacenia złożonego za 
pośrednictwem naszego banku zlecenia nabycia jednostek 
uczestnictwa  funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 
funduszy zagranicznych,  dostępnych w ofercie naszego banku 
(nie dotyczy przelewów realizowanych na rachunek wpłat 
bezpośrednich). 

6. Opłaty i prowizje za czynności bankowe nie są 
pobierane od: 
a)operacji związanej ze spłatą wierzytelności 
Santander Bank Polska S.A. lub jego spółek zależnych 
bez względu na jej formę (nie dotyczy operacji 
dokonywanej z rachunku zawierającego w nazwie 
słowa „konto oszczędnościowe” lub „konto 
systematyczne”), 
b)wpłaty gotówki dokonywanej przez osobę fizyczną na 
rachunek bankowy w przypadku, gdy z umowy zawartej 
z posiadaczem rachunku wynika, iż opłatę uiszcza 
odbiorca należności, 
c)wpłaty gotówki dokonywanej przez klienta Santander 
Bank Polska S.A. z tytułu zapłaty podatku od czynności 
cywilnoprawnych, jeżeli zapłata podatku jest związana 
z usługami świadczonymi przez Santander Bank 
Polska S.A. 

Dodanie nowego podpunktu dotyczącego 
zwolnienia z opłaty za polecenie przelewu 
ELIXIR oraz zmiany językowe mające na 
celu uproszczenie dokumentu.  

12 
POSTANOWIENIA 

OGÓLNE 

7.Opłaty i prowizje za operacje bankowe pokrywa zleceniodawca. 
Wyjątkiem są sytuacje, gdy strony danej operacji umówiły się 
inaczej lub w dyspozycji określono inaczej, a my to akceptujemy. 

7.Należne opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca 
operacji bankowych, chyba że strony danej operacji 
umówiły się inaczej lub w złożonej dyspozycji określono 
inaczej, a Santander Bank Polska S.A. to aprobuje. 

Zmiana językowa mająca na celu 
uproszczenie dokumentu. 

13 POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 

8.Kwoty opłat i prowizji, które pobieramy, zaokrąglamy na ogólnie 
obowiązujących zasadach. 

8.Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają 
zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 

 Zmiana językowa mająca na celu 
uproszczenie dokumentu. 

14 

POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 

10.Gdy koszty banków zagranicznych są wyrażone w innej 
walucie niż waluta, w której je pobieramy, przeliczamy je wg 
średniego kursu NBP, który obowiązuje w dniu ich pobrania. 
Wyjątkiem są koszty operacji związanych z realizacją w walucie 
obcej inkasa, akredytyw oraz gwarancji awizowanych, pośrednich, 
potwierdzonych – przeliczamy je po kursie sprzedaży dla dewiz 
Santander Bank Polska S.A. 

10.W przypadku kosztów banków zagranicznych 
wyrażonych w innej walucie niż waluta, w której 
zostaną pobrane, przeliczenie następuje wg kursu 
średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania 
kosztów, z wyjątkiem kosztów operacji związanych z 
realizacją w walucie obcej inkasa, akredytyw oraz 
gwarancji awizowanych, pośrednich, potwierdzonych – 

Zmiana językowa mająca na celu 
uproszczenie dokumentu. 
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przeliczanych po kursie sprzedaży dla dewiz Santander 
Bank Polska S.A. 

15 

POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 

11.Nie będziemy Cię zawiadamiać o zmianach tej Taryfy, gdy: 
•wprowadzimy do naszej oferty nowe produkty lub usługi lub  
•zmienimy produkty lub usługi, co do których nie wiąże Cię z nami 
umowa. 

11.Santander Bank Polska S.A. nie będzie zawiadamiał 
Klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i 
prowizji, które polegać będą na wprowadzeniu nowych 
produktów lub usług do oferty Santander Bank Polska 
S.A. lub w przypadku zmian w zakresie produktów lub 
usług, w przedmiocie których, klienta nie wiąże z 
Santander Bank Polska S.A. umowa. 

Zmiana językowa mająca na celu 
uproszczenie dokumentu. 

16 

POSTANOWIENIA 
OGÓLNE 

15.  Dla Konta Podstawowego: 
1)Nie zmieniamy opłat lub prowizji za czynności wymienione w 
Taryfie w sytuacjach, o których mowa w ust. 12 pkt. 1)–3); 
2)Możemy w okresie obowiązywania umowy podwyższyć lub 
obniżyć opłaty lub prowizje za czynności, które wymieniliśmy 
Taryfie, gdy podwyższymy lub obniżymy opłaty lub prowizje za 
analogiczne czynności, które wymieniamy w Taryfie dla innych 
rachunków. Jednak w wyniku takiej zmiany opłaty i prowizje mogą 
być maksymalnie takie jak opłaty i prowizje, które najczęściej 
stosowaliśmy dla tego typu czynności przez ostatnie 12 miesięcy. 
 

15.W odniesieniu do Konta Podstawowego: 
1)Bank nie stosuje przesłanek zmiany Taryfy, o których 
mowa w ust. 12 pkt. 1, 2 i 3  
w stosunku do opłat lub prowizji za czynności 
wyszczególnione w Taryfie, 
2)Bank może podwyższyć lub obniżyć wysokość opłat 
lub prowizji za  
czynności wyszczególnione w Taryfie w okresie 
obowiązywania umowy  
w przypadku podwyższenia lub obniżenia wysokości 
opłat lub prowizji za analogiczne czynności określone w 
Taryfie dla innych niż Konto Podstawowe rachunków, 
przy czym w wyniku takiej zmiany opłaty i prowizje nie 
mogą być wyższe od opłat i prowizji najczęściej 
stosowanych przez Bank przez ostatnie 12 miesięcy w 
odniesieniu do tego typu czynności. 

Zmiana językowa mająca na celu 
uproszczenie dokumentu. 

Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 1-16  

Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 6)  
 
 

Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103, 48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

 

CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE 

Rozdział I 

RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA OSOBISTE 
CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE 

Rozdział I 

RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA OSOBISTE 
17 Tabela 1, punkt 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4. - 
1.1  wpływ w danym miesiącu w wysokości 10 000 zł i 
więcej 
1.2  wpływ w danym miesiącu poniżej 10 000 zł 

Usunięcie  wierszy, łącznie ze stawkami 
opłat, które zostały przeniesione do 
odpowiednich kolumn w punkcie 1. 
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1.3   saldo równe 20 podstawowym jednostkom 
monetarnym waluty rachunku albo wyższe3 

1.4   saldo poniżej 20 podstawowych jednostek 
monetarnych waluty rachunku3 

18 Tabela 1, kolumna 2 
*warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku 
płatniczego3 

- Dodanie nowego wiersza po punkcie 1 z 
przypisem. 

19 Tabela 1, punkt 1, 
kolumny 4-6 Konto Jakie Chcę (wiek Posiadacza powyżej 26 lat) (kolumna 4) – 

6zł / 0 zł* 

Konto Select (kolumna 5) – 30 zł / 0 zł* 

Konto24 walutowe (kolumna 6) – 10 zł4 / 0 zł*. 

Kolumna 4 – 0 zł 

Kolumna 5 i 6 : „-” 

Zmiana sposobu zapisu opłat  

oraz wprowadzenie opłaty warunkowej 6 zł / 
0 zł za Konto Jakie Chcę, gdy posiadacz 
konta ma ukończone 26 lat 

oraz podniesienie opłaty warunkowej za 
Konto24 walutowe (kolumna 6) z 8 zł na 10 
zł. 

20 Tabela 1, wiersz po 
punkcie 1 z warunkiem 

zwolnienia z opłaty, 
kolumny 4-6 

Kolumna 4 –  wpływ co najmniej 500 zł oraz co najmniej 1 
płatność kartą lub płatność BLIK 

Kolumna 5 – wpływ co najmniej 10 000 zł 

Kolumna 6 – średnie saldo co najmniej 20 podstawowych 
jednostek monetarnych waluty rachunku 

- Zmiana sposobu opisania warunków 
zwolnienia z opłaty. 
 

Wprowadzenie warunku zwalniającego z 
opłaty za Konto Jakie Chcę (w kolumnie 4) 
oraz 
zmiana sposobu opisania warunków 
zwolnienia z opłaty dla Konta Select oraz 
Konta24 walutowe. 

21 Tabela 1, punkt 2.1.2, 
kolumna 6 – Konto24 

walutowe 
10 zł 8 zł Podniesienie opłaty dla Konta24 

walutowego za polecenie przelewu 
wewnętrznego  (na rachunek w naszym 
banku) na rachunek obcy złożony w 
placówce naszego banku z 8 zł na 10 zł. 

22 Tabela 1, punkt 3.1.2, 
kolumna 6 – Konto24 

walutowe 
10 zł 8 zł Podniesienie opłaty za przelew ELIXIR  

złożony w placówce naszego banku z 8 zł 
na 10 zł. 

23 Tabela 1, punkt 4.1.2, 
kolumna 6 – Konto24 

walutowe 
10 zł 8 zł Podniesie opłaty za polecenie przelewu 

SEPA oraz polecenie przelewu – przelew 
zagraniczny, inny niż polecenie przelewu 
SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie 
ekspresowym złożony w placówce naszego 
banku z 8 zł na 10 zł. 

24 TABELA 1 punkt 7.1, 
kolumna 3 - Konto 
Jakie Chcę (wiek 

Posiadacza do 26 lat) 

0 zł 5 zł Obniżenie opłaty za 

 wypłatę gotówki w placówce naszego 
banku z 5 zł na 0 zł. 
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25 TABELA 1 punkt 7.1, 
kolumna 4 - Konto 
Jakie Chcę (wiek 

Posiadacza – 
ukończone 26 lat) 

0 zł 10 zł Obniżenie opłaty za wypłatę gotówki w 
placówce naszego banku z 10 zł na 0 zł. 

26 TABELA 1 punkt 8, 
kolumna 3 - Konto 
Jakie Chcę (wiek 

Posiadacza do 26 lat) 

0 zł 5 zł Obniżenie opłaty za wpłatę gotówki w 
placówce naszego banku przez posiadacza 
rachunku z 5 zł na 0 zł. 

27 TABELA 1 punkt 8, 
kolumna 4, - Konto 
Jakie Chcę (wiek 

Posiadacza – 
ukończone 26 lat) 

0 zł 10 zł Obniżenie opłaty za wpłatę gotówki w 
placówce naszego banku przez posiadacza 
rachunku z 10 zł na 0 zł. 

28 Przypis 2 pod Tabelą 1  W przypadku rachunku wspólnego, wiek przynajmniej jednego z 
Posiadaczy – ukończone 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest 
weryfikowany: w przypadku opłaty za prowadzenie konta – na 
ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy opłata, w przypadku 
pozostałych opłat -  na dzień pobrania opłaty. 

W przypadku rachunku wspólnego, wiek przynajmniej 
jednego z Posiadaczy – ukończone 26 lat. Wiek 
Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania 
opłaty. 

Uzupełnienie zapisu o informację, kiedy 
bank dokonuje weryfikacji wieku 
Posiadacza konta w celu ustalenia 
wysokości opłaty za prowadzenie konta . 

29 Przypis 3  pod Tabelą 
1 Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, oceniamy 

sprawdzając: 
- w przypadku wpływów na konto, którego dotyczy opłata – 
wpływy inne niż odsetki od salda z tytułu oprocentowania konta 
oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej przez 
nasz bank  
- w przypadku płatności kartą z konta, którego dotyczy opłata - 
transakcje bezgotówkowe wykonane kartą (i nie odwołane), z 
wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash, 
- w przypadku płatności BLIK z konta, którego dotyczy opłata – 
płatności za towary lub usługi w sklepach stacjonarnych, punktach 
usługowych lub w sklepach internetowych, autoryzowane kodem 
BLIK lub czekiem BLIK, 
- w przypadku średniego salda w miesiącu na koncie, którego 
dotyczy opłata - sumę sald rachunku na koniec każdego dnia w 
badanym okresie podzieloną przez odpowiednią liczbę dni, przy 
czym badamy okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do 
przedostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy opłata. 

Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda 
rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość 
średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się 
jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z 
uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od 
ostatniego dnia poprzedniego miesiąca 
kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego 
miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez 
odpowiednią liczbę dni. 

Doprecyzowanie, co jest sprawdzane w celu 
oceny spełnienia warunku zwalniającego z 
opłaty, w zależności od tego, czy jest to 
warunek wpływów, średniego salda lub 
płatności kartą z konta lub płatności BLIK. 

Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 17, 18, 20, 28, 29 
Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 6)  
 
Dotyczy punktu w tym wykazie: 24, 25, 26, 27 
Postanowienia ogólne, pkt 12 ppkt 3 
 
Dotyczy punktu w tym wykazie: , 21, 22, 23 
Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt  2 lit. a oraz b 
 
Dotyczy punktu w tym wykazie: 19 
Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 2 lit. a oraz b, pkt 12. ppkt 6)  
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Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103, 48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

 
 wzrost kosztów obsługi gotówki i serwisu bankomatów 
 wzrost kosztów związanych z wdrożeniem nowych przepisów prawa dotyczących m.in. wdrożenia silnego uwierzytelnienia i agregacji rachunków, wysyłki zestawień 

opłat, przelewów transgranicznych 
 wzrost kosztów ponoszonych na Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

 wzrost kosztów związanych ze wzrostem inflacji i płac 

 

Rozdział II 
DEBETOWE KARTY PŁATNICZE I INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW PŁATNICZYCH 

30 TABELA 1 punkty 5.1, 
8.1, 8.2. 

TABELA 1. Karta Dopasowana Mastercard/Visa punkty 5.1, 8.1, 
8.2. 

TABELA 1. Karta Dopasowana Mastercard/Visa punkty 
6a, 9a, 9b 

Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie oraz zmiana punktu wynikająca 
z usunięcia punktu 1. 

31 TABELA 2 punkty 4.1, 
4.2, 4.3. 

TABELA 2 punkty 4.1, 4.2, 4.3. TABELA 2 punkty 4a, 4b, 4c Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

32 TABELA 3 punkty 3.1. 
3.2, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2. 

TABELA 3 punkty 3.1. 3.2, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2. TABELA 3 punkty 3a, 3b, 5a, 5b, 8a, 8b Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

33 TABELA 1 

Nagłówek kolumna 3 

 

Wiek Posiadacza/ Użytkownika1  karty – do 26 lat. Wiek posiadacza/użytkownika* karty – do 26 lat. Zmiana redakcyjna (zastąpienie gwiazdki 
przypisem numer 1). 

34 TABELA 1 

nagłówek kolumna 4 

Wiek Posiadacza/ Użytkownika1  karty – ukończone 26 lat. Wiek posiadacza/użytkownika* karty – ukończone 26 
lat. 

 

Zmiana redakcyjna (zastąpienie gwiazdki 
przypisem numer 1). 

35 TABELA 1 

punkt 1 

Usunięcie punktu 1:  Opłata miesięczna za kartę, stała 
obowiązująca w dniu zawarcia umowy o kartę albo opłata 
określona w pkt. 2 poniżej (wraz ze stawkami). 

Punkt 1: Opłata miesięczna za kartę, stała 
obowiązująca w dniu zawarcia umowy o kartę albo 
opłata określona w pkt. 2 poniżej (wraz ze stawkami). 

Usunięcie punktu 1 (wraz ze stawkami) - w 
związku z wycofaniem opłaty stałej za kartę. 

W związku z tym dotychczasowe punkty od 
2 do 10 przyjmują numerację od 1 do 9. 

36 TABELA 1 

dotychczasowy punkt 2 
(po zmianie punkt 1), 

kolumna 2 

 

Opłata miesięczna za kartę. 

Opłata miesięczna za kartę uzależniona od liczby 
transakcji: 

Zmiana brzmienia w związku z 
przeniesieniem informacji o warunkach 
zwolnienia z opłaty do kolumn 3 i 4. 
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37 TABELA 1 

dotychczasowy punkt 2 
(po zmianie punkt 1), 

kolumna 3 

8 zł/ 0 zł * -  Podwyżka opłaty miesięcznej za kartę. 

38 TABELA 1 

dotychczasowy punkt 2 
(po zmianie punkt 1), 

kolumna 4 

8 zł/ 0 zł * - Podwyżka opłaty miesięcznej za kartę. 

39 TABELA 1 

 

Usunięcie punktu 2a  (wraz ze stawkami).  

Punkt 2a: Pobierana w przypadku wykonania (i 
nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, którego 
dotyczy opłata, co najmniej 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu 
Quasi Cash)1 (wraz ze stawkami). 

Usunięcie punktu w związku z 
przeniesieniem informacji o warunkach 
zwolnienia z opłaty do kolumn 3 i 4. 

40 TABELA 1 

 

Usunięcie punktu 2b (wraz ze stawkami). Punkt 2b:  Pobierana w przypadku niewykonania w 
miesiącu kalendarzowym, którego opłata dotyczy, co 
najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z 
wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash)1(wraz ze 
stawkami). 

Usunięcie punktu w związku z 
przeniesieniem informacji o warunkach 
zwolnienia z opłaty do kolumn 3 i 4. 

41 TABELA 1 

dotychczasowy punkt 2 
(po zmianie punkt 1), 
kolumna 2, wiersz bez 

numeracji poniżej 
określenia: „Opłata 
miesięczna za kartę 

uzależniona od liczby 
transakcji:” 

 

* warunek zwolnienia z opłaty2   

 

- 

Dodanie zapisu w związku z  
przeniesieniem informacji o warunkach 
zwolnienia z opłaty do kolumn 3 i 4. 

 

42 TABELA 1 

dotychczasowy punkt 2 
(po zmianie punkt 1), 
kolumna 3, wiersz bez 

numeracji poniżej 
stawek opłat 

co najmniej: 1 płatność kartą lub płatność BLIK w miesiącu, 
którego dotyczy opłata. 

 

-  

Wprowadzenie nowego warunku zwolnienia 
z opłaty za kartę Dopasowaną Mastercard / 
Visa dla klientów do 26 lat. 

43 TABELA 1 

dotychczasowy punkt 2 
(po zmianie punkt 1), 
kolumna 4, wiersz bez 

numeracji poniżej 
stawek opłat 

wpływ na konto, do którego została wydana karta, co najmniej 500 
zł oraz co najmniej: 1 płatność kartą lub płatność BLIK w 
miesiącu, którego dotyczy opłata. 

 

 

- 

Wprowadzenie nowego warunku zwolnienia 
z opłaty za kartę Dopasowaną Mastercard / 
Visa dla klientów od 26 lat (włącznie). 
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44 TABELA 1 

dotychczasowy punkt 7 
(po zmianie punkt 6), 

kolumna 2 

Pakiet bankomatowy, miesięcznie. Obejmuje wypłaty gotówki w 
bankomatach i terminalach w Polsce (w tym usługa cash back) i 
za granicą.  

Pakiet wypłat gotówki w bankomatach w Polsce 
obejmuje również wypłaty gotówki w terminalach i w 
ramach usługi cash back, miesięcznie. 

Zmiana brzmienia w związku z 
poszerzeniem pakietu o wypłaty za granicą. 

45 TABELA 1 

dotychczasowy punkt 8 
(po zmianie punkt 7), 

kolumna 2 

Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą (z 
wyłączeniem pkt 6), poza pakietem. 

Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za 
granicą (z wyłączeniem pkt 10), poza pakietem. 

Zmiana odwołania do innego punktu w 
związku z włączeniem części 
wycofywanego pakietu wielowalutowego 
(wypłat za granicą) do pakietu 
bankomatowego. 

46 TABELA 1 

dotychczasowy punkt 
10 (po zmianie punkt 9), 

kolumna 2 

Możliwość połączenia/ odłączenia kont walutowych.3 

 

Pakiet wielowalutowy, miesięcznie 

Obejmuje: 

•wypłaty gotówki w bankomatach i terminalach za 
granicą, 

•możliwość połączenia / odłączenia konta w EUR/ 
USD/ GBP **, co umożliwia rozliczenie transakcji w 
ciężar tych kont. 

Zmiana brzmienia w związku z włączeniem 
części wycofywanego pakietu 
wielowalutowego (wypłat za granicą) do 
pakietu bankomatowego oraz 
umożliwieniem połączenia/ odłączenia kont 
walutowych bez dodatkowych opłat. 

Zmieniona treść zostaje przeniesiona do 
nowo dodanego punktu nr 16 na końcu 
Tabeli 1 (w związku z tym, że nie będzie to 
już Transakcja gotówkowa), a 
dotychczasowy punkt 10 (po zmianie punkt 
9) zostaje usunięty.  

W związku z tym dotychczasowe punkty od 
11 do 17 przyjmują numerację od 9 do 15 
(włącznie z odesłaniami).  

47 TABELA 1 

dotychczasowy punkt 
10 (po zmianie punkt 9), 

kolumna 4 

0 zł 9 zł 

 

W dotychczasowym punkcie 10 (punkt 9 po 
zmianie: „Możliwość połączenia/ odłączenia 
kont walutowych3) zmiana stawki w 
kolumnie 4 – ze względu na wycofanie 
opłaty za możliwość łączenia kont 
walutowych z kartami. 

Zmieniona stawka z kolumny 4 wraz ze 
stawką z kolumny 3 (0 zł), zostają 
przeniesione do nowo dodanego punktu nr 
16 na końcu Tabeli 1 (w związku z tym, że 
nie będzie to już Transakcja gotówkowa). 

 

48 TABELA 1 

przypisy pod tabelą 

1 Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest: 
 w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego 

dotyczy opłata 
 w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w 

którym karta traci ważność 

1. Do warunku zwolnienia z opłaty za kartę 
Dopasowaną Mastercard i Dopasowaną Visa 
wliczane są również transakcje wykonane kartą 
mobilną (MasterCard Mobile debetowa lub Visa-
Mobile debetowa), tej samej organizacji płatniczej, 
do tego samego rachunku i dla tego samego 
użytkownika, co karta, której dotyczy zwolnienie. 

Treść dotychczasowego przypisu numer 1 
włączono do nowego przypisu numer 2 jako 
jego czwarty myślnik. 

Dotychczasową treść oznaczoną * 
(gwiazdką) oznaczono przypisem numer 1. 



Zmiany w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla klientów indywidualnych obowiązujące od 1.12.2020 r. 

str. 12 
 

 w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w 
Taryfie jako dzień pobrania opłaty  

 
Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej 
skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla 
nowego przedziału wiekowego. 
 
2 Do spełnienia warunku zwolnienia z opłaty miesięcznej za kartę 

uwzględniamy: 
 w przypadku wpływów – wpływy inne niż odsetki od 

salda z tytułu oprocentowania konta oraz nagród z tytułu 
sprzedaży premiowej prowadzonej przez nasz bank, 

 w przypadku płatności kartą - transakcje bezgotówkowe, 
które wykonasz kartą (i nie odwołasz ich), z wyłączeniem 
transakcji typu Quasi Cash, 

 w przypadku płatności BLIK - płatności  z konta, do 
którego została wydana karta, za towary lub usługi w 
sklepach stacjonarnych, punktach usługowych lub 
sklepach internetowych, wymagające autoryzacji z 
wykorzystaniem kodu BLIK lub czeku BLIK, 

 transakcje wykonane kartą mobilną (MasterCard Mobile 
debetowa lub Visa-Mobile debetowa) tej samej 
organizacji płatniczej, do tego samego rachunku i dla 
tego samego użytkownika, co karta, której dotyczy 
zwolnienie. 

3 Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy 
rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - 
zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje 
wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego 
rachunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu debetowych 
kart płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, § 7 
Pakiet bankomatowy i łączenie kart z kontami walutowymi.  
 

 

* Wiek posiadacza/ użytkownika weryfikowany jest: 
 w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, 
którego dotyczy opłata 

 w przypadku opłaty za wznowienie karty – w 
miesiącu, w którym karta traci ważność 

 w przypadku pozostałych opłat - w dniu 
wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania 
opłaty  

Osiągnięcie określonego wieku w okresach 
wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w 
wysokości obowiązującej dla nowego przedziału 
wiekowego. 
** Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym 
transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane 
w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów 
indywidualnych, rozdział III, § 7 Pakiety. 

 

Dotychczasową treść oznaczoną ** 
(dwiema gwiazdkami) oznaczono przypisem 
numer 3 i poszerzono o informację o tym, 
jakie rachunki walutowe można łączyć z 
kartą. Zaktualizowano też nazwę rozdziału 
regulaminu. 

Dodano nowy przypisu numer 2 określający 
co bank uwzględnia do spełnienia warunku 
zwolnienia z opłaty miesięcznej za kartę. 

 

49 TABELA 2 
Usunięcie kolumny numer 4 „MasterCard Mobile debetowa/Visa-
Mobile debetowa” oraz kolumny 6 „MasterCard Smartcard”. 

kolumna numer 4 „MasterCard Mobile debetowa/Visa-
Mobile debetowa” oraz kolumna numer 6 „MasterCard 
Smartcard”. 

W związku z wycofaniem kart  MasterCard 
Mobile debetowa/Visa-Mobile debetowa 
oraz kart  MasterCard Smartcard z bieżącej 
oferty banku, postanowienia dotyczące tych 
kart (kolumny numer 4 i 6 w Tabeli 2) zostały 
przeniesione do Części 2 Usługi wycofane z 
oferty, rozdział II, Tabela 2 Taryfy. 

Treść przenoszonych postanowień, w tym 
stawki opłat i funkcjonalności, pozostaje 
niezmieniona.   

W związku z usunięciem kolumn numer 4 i 6, 
dotychczasowa kolumna numer 5 przyjęła 
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numer 4, a dotychczasowa kolumna numer 7 
przyjęła numer 5. 

50 TABELA 2 

punkt 6, kolumna 2 

Możliwość połączenia / odłączenia kont walutowych. 1 

 

Pakiet wielowalutowy, miesięcznie obejmuje: 
 wypłaty gotówki w bankomatach i terminalach 

za granicą, 
 możliwość połączenia / odłączenia konta w 

EUR/ USD/ GBP*, co umożliwia rozliczenie 
transakcji w ciężar tych kont. 

Zmiana brzmienia w związku z włączeniem 
części wycofywanego pakietu 
wielowalutowego (wypłat za granicą) do 
pakietu bankomatowego oraz 
umożliwieniem połączenia/ odłączenia kont 
walutowych bez dodatkowych opłat. 

Zmieniona treść zostaje przeniesiona do 
nowo dodanego punktu nr 16 na końcu 
Tabeli 2 (w związku z tym, że nie będzie to 
już Transakcja gotówkowa), a 
dotychczasowy punkt 6 zostaje usunięty.  

W związku z tym dotychczasowe punkty od 
7 do 15 przyjmują numerację od 6 do 16 
(włącznie z odesłaniami). 

51 TABELA 2 

przypisy pod tabelą 

1 Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy 
rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - 
zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje 
wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego 
rachunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu debetowych 
kart płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, § 7 Pakiet 
bankomatowy i łączenie kart z kontami walutowymi.  

 

* Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym 
transakcje wykonane w walucie rachunku są 
rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu debetowych kart 
płatniczych dla klientów indywidualnych, rozdział III, 
§ 7 Pakiety. 

 

 

Dotychczasową treść oznaczoną * 
(gwiazdką) oznaczono przypisem numer 1 i 
poszerzono o informację o tym, jakie 
rachunki walutowe można łączyć z kartą. 
Zaktualizowano też nazwę rozdziału 
regulaminu. 

 

52 TABELA 2 

przypisy pod tabelą 

2. Opłata za wejście do salonu lotniskowego, pobierana 
każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Rachunek obciążany 
jest opłatą do końca miesiąca kalendarzowego następującego 
po miesiącu, w którym skorzystano z wejścia do salonu 
lotniskowego. 

 

1. Opłata za wejście do salonu lotniskowego, pobierana 
każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Rachunek 
obciążany jest opłatą do końca miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 
skorzystano z wejścia do salonu lotniskowego. 

Dotychczasową treść oznaczoną przypisem 
numer 1 oznaczono przypisem numer 2. 

Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 

Postanowienia ogólne, pkt 12 ppkt 6)  

 

Dotyczy punktu w tym wykazie: 47 

Postanowienia ogólne, pkt 12 ppkt 3) 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 37, 38, 

Postanowienia ogólne, pkt 12 ppkt 2 lit. a i b) 
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Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

 wzrost kosztów obsługi gotówki i serwisu bankomatów, 
 wzrost kosztów związanych z wdrożeniem nowych przepisów prawa dotyczących m.in. wdrożenia silnego uwierzytelnienia i agregacji rachunków, 
 wzrost kosztów rozliczeń transakcji kartowych oraz autoryzacji tych transakcji, 
 wzrost kosztów związanych ze wzrostem inflacji i płac. 

 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103,48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

 
Udostępniliśmy łączenie karty z kontami walutowymi bez opłat. 
  

Rozdział IV 

RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE 
53 

Tabela 1 
Tabela 1 bez kolumny: 
i. 5 – mobilne Konto oszczędnościowe oraz  
ii. 7 – Konto oszczędnościowe w walutach obcych. 

Tabela 1 w dotychczasowym brzmieniu. 

Wycofanie z oferty dwóch kont 
oszczędnościowych: 
i. Mobilne Konto oszczędnościowe 
ii. Konto oszczęsnościowe w 
walutach obcych 
i przeniesienie ich do części II rozdział IV 
RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA 
OSZCZĘDNOŚCIOWE NIEBĘDĄCE W 
OFERCIE. Treść przenoszonych 
postanowień, w tym stawki opłat i 
funkcjonalności, pozostaje niezmieniona. 

54 

Tabela 1 - przypisy 

1. Przelew krajowy w złotych. 
2. Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w 
pkt 2 niniejszej tabeli, znajdują się w Części 1, Produkty i usługi 
będące w bieżącej ofercie – rozdział VII Czynności w obrocie 
dewizowym niniejszej Taryfy. 
3. Przelewy wewnętrzne na Konto Select lub rachunek lokaty 
terminowej posiadacza Konta oszczędnościowego Select – 0 zł. 
4. Zlecenie stałe realizowane na Konto Select posiadacza Konta 
oszczędnościowego Select – 0 zł. 

1. Przelew krajowy w złotych. 
2. Z konta nie można realizować: polecenia przelewu, 
polecenia przelewu wewnętrznego – Przelew24, 
polecenia zapłaty.  
3. Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż 
określone w pkt 2 niniejszej tabeli, znajdują się w 
Części 1, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie – 
rozdział VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej 
Taryfy. 
4. Wyjątkiem są wypłaty gotówki w placówce Banku, za 
które Bank nie pobiera opłaty także za kolejne 
transakcje w miesiącu kalendarzowym. 
5. Przelewy wewnętrzne na Konto Select lub rachunek 
lokaty terminowej posiadacza Konta 
oszczędnościowego Select – 0 zł. 
6. Zlecenie stałe realizowane na Konto Select 
posiadacza Konta oszczędnościowego Select – 0 zł. 

Usunięcie przypisu 2 i 4 w związku z 
wycofaniem z oferty Konta 
oszczędnościowego w walutach obcych. 

55 

Tabela 1 – pkt 2 

Transakcje: Polecenie przelewu wewnętrznego, Polecenie 
przelewu wewnętrznego – Przelew24, Polecenie przelewu: 
ELIXIR1, Express ELIXIR1, BlueCash1, Polecenie zapłaty, Wypłata 
gotówki w placówce Banku, Polecenie przelewu SEPA oraz 

Transakcje:  
Polecenie przelewu wewnętrznego,  
Polecenie przelewu wewnętrznego – Przelew24,  
Polecenie przelewu:  

Zmiana opisu w związku z uproszczeniem 
opisu i usunięciem powtórzeń. 
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polecenie przelewu – przelew zagraniczny w EUR, inny niż 
polecenie przelewu SEPA, do krajów EOG innych niż Polska.3 

 przelew ELIXIR 1,  
 przelew Express ELIXIR 1,  
 przelew BlueCash 1,  

Polecenie zapłaty,  
Wypłata gotówki w placówce Banku,  
Polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – 
przelew zagraniczny w EUR, inny niż polecenie 
przelewu SEPA, do krajów EOG innych niż Polska. 3 

Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 
Podstawa prawna dokonania 

zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 53 - 55 

Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 6)  
 

Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103, 48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

Rozdział V 
KARTY KREDYTOWE 

56 Treść pod nazwą 
rozdziału (Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług 

odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z 
rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie 
wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem 
płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z 
wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo 
zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów 
dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako 
usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług 
Reprezentatywnych).  

Od kart mobilnych: Visa-Mobile kredytowa/MasterCard Mobile 
kredytowa13 wydanych do kart głównych wymienionych w 
poniższej Tabeli, opłata roczna i opłata miesięczna nie jest 
pobierana, a wysokość pozostałych opłat i prowizji jest 
analogiczna jak dla karty głównej (o ile dana funkcjonalność jest 
dostępna dla karty mobilnej). 

(Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli 
usług odpowiadają usługom reprezentatywnym 
związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług 
reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem 
płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). 
Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z 
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi 
te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści 
niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, 
zawierających informację o klasyfikacji danej usługi 
jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie 
Wykazu Usług Reprezentatywnych).  

Do wszystkich kart głównych wymienionych w 
poniższej Tabeli klient może zawrzeć umowę o 
wydanie odpowiedniej karty mobilnej: Visa-Mobile 
kredytowa/ MasterCard Mobile kredytowa. Opłata 
roczna i opłata miesięczna za te karty nie jest 
pobierana, a wysokość pozostałych opłat i prowizji jest 
analogiczna jak dla karty głównej (o ile dana 
funkcjonalność jest dostępna dla karty mobilnej). 

Zmiana postanowienia wynikająca z 
wycofania kart Visa-Mobile kredytowa/ 
MasterCard Mobile kredytowa z oferty 
Banku. 
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57 Tabela  punkty 10.1, 
10.2, 12.1, 12.2 TABELA 1 punkty 10.1, 10.2, 12.1, 12.2 TABELA 1 punkty 10a, 10b, 12a, 12b Zmiana numeracji mająca na celu 

ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

58 Tabela punkt 1.1 
kolumna 3  Visa Silver 

„Akcja Pajacyk”, 
MasterCard Silver 

90 zł14 90 zł Dodano przypis 14 w nowym brzmieniu, ze 
względu na wprowadzenie od 1.12.2020 r. 
w miejsce dotychczasowej opłaty rocznej (w 
pierwszym roku od wydania karty) opłaty 
miesięcznej.  

59 Tabela punkt 1.1 
kolumna 4 World 

MasterCard 

210 zł 125 zł 13 

210 zł 14 
 

Usunięcie stawki opłaty 125 zł wraz z 
przypisem nr 13  oraz usunięcie przypisu nr 
14 (w dotychczasowym brzmieniu) do 
stawki opłaty 210 zł ze względu na to, że 
upłynął okres pobierania opłaty rocznej dla 
kart, dla których została podjęta pozytywna 
decyzja o ich wydaniu do 30.06.2019 r. oraz 
dla kart, dla których nastąpiła zmiana typu 
karty na wniosek klienta złożony do 
30.06.2019 r. 
Stawka 125 zł stała się zbędna.  
 

60 Tabela punkt 1.1 
kolumna 4 World 

MasterCard 

210 zł 14 210 zł  Dodano przypis 14 w nowym brzmieniu, ze 
względu na wprowadzenie od 1.12.2020 r. 
w miejsce dotychczasowej opłaty rocznej (w 
pierwszym roku od wydania karty) opłaty 
miesięcznej.   

61 Tabela punkt 1.1 
kolumna 5 Visa 

Platinum 

500 zł14 500 zł Dodano przypis 14 w nowym brzmieniu, ze 
względu na wprowadzenie od 1.12.2020 r. 
w miejsce dotychczasowej opłaty rocznej (w 
pierwszym roku od wydania karty) opłaty 
miesięcznej.   

62 Tabela punkt 1.1 
kolumna 6 Karta 
kredytowa 123 

120 zł16 120 zł 
Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna 
decyzja o ich wydaniu od 1 lipca 2017 roku. 

Dodano przypis 16 do którego przeniesiono 
treść (poza stawką opłaty) z punktu 1.1 
kolumny 6  Karta kredytowa 123. 

63 Tabela punkt 2.1 
kolumna 3  Visa Silver 

„Akcja Pajacyk”, 
MasterCard Silver 

7,50 zł15 - Wprowadzenie opłaty miesięcznej za kartę 
w pierwszym roku dla kart, dla których 
została wydana pozytywna decyzja o ich 
wydaniu od 1.12.2020 r. (w miejsce 
dotychczasowej opłaty rocznej). 

64 Tabela punkt 2.1 
kolumna 4  World 

MasterCard 

17,50 zł15 - Wprowadzenie opłaty miesięcznej za kartę 
w pierwszym roku dla kart, dla których 
została wydana pozytywna decyzja o ich 
wydaniu od 1.12.2020 r. (w miejsce 
dotychczasowej opłaty rocznej). 

65 Tabela punkt 2.1 
kolumna 5  Visa 

Platinum 

42 zł15 - Wprowadzenie opłaty miesięcznej za kartę 
w pierwszym roku dla kart, dla których 
została wydana pozytywna decyzja o ich 
wydaniu od 1.12.2020 r. (w miejsce 
dotychczasowej opłaty rocznej). 
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66 Tabela punkt 2.1 
kolumna 6  Karta 
kredytowa 123 

10 zł17 
 

10 zł 
Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna 
decyzja o ich wydaniu przed 1 lipca 2017 roku. 

Dodano przypis 17, do którego przeniesiono 
treść (poza stawką opłaty) z punktu 2.1 
kolumny 6 Karta kredytowa 123.  

67 Tabela punkt 4.1 
kolumna 4 World 

MasterCard 

17,50 zł 10 zł 13 

17,50 zł 14 
 
 

Usunięcie stawki opłaty 10 zł wraz z 
przypisem nr 13 oraz usunięcie przypisu nr 
14 do stawki opłaty 17,50 zł ze względu na 
ujednolicenie dotychczasowej stawki opłaty 
miesięcznej za kartę dla kart, dla których 
została podjęta pozytywna decyzja o ich 
wydaniu do 30.06.2019 r. oraz  dla kart, dla 
których nastąpiła zmiana typu karty na 
wniosek klienta złożony do 30.06.2019 r. 
(podwyższenie stawki z 10 zł na 17,50 zł) 
ze stawkami opłaty miesięcznej za kartę dla 
kart, dla których została podjęta pozytywna 
decyzja o ich wydaniu po 30.06.2019 r. oraz 
dla kart, dla których nastąpiła zmiana typu 
karty na wniosek klienta złożony po 
30.06.2019 r. 
 

68 przypis 2 pod Tabelą Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w trakcie składania 
wniosku o kartę kredytową (Fast Cash) jest bezpłatne (pod 
warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej). 

Złożenie dyspozycji pierwszego przelewu w dniu 
złożenia wniosku o kartę kredytową jest bezpłatne (pod 
warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej). 

Dodanie nazwy takiego przelewu: „Fast 
Cash”. 

69 przypisy 13, 14 pod 
Tabelą (w brzmieniu 

przed zmianą) 

- 
 
 
 

13 Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna 
decyzja o ich wydaniu do 30.06.2019 r. oraz kart, dla 
których nastąpiła zmiana typu karty na wniosek klienta 
złożony do 30.06.2019 r.  
14 Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna 
decyzja o ich wydaniu po 30.06.2019 r. oraz kart, dla 
których nastąpiła zmiana typu karty na wniosek klienta 
złożony po 30.06.2019 r. 

Usunięcie przypisów 13 i 14 w 
dotychczasowym brzmieniu ze względu na 
to, że upłynął okres pobierania opłaty 
rocznej dla kart, dla których została podjęta 
pozytywna decyzja o ich wydaniu do 
30.06.2019 r. oraz dla kart, dla których 
nastąpiła zmiana typu karty na wniosek 
klienta złożony do 30.06.2019 r. 
Przypisy stały się zbędne. 
 

70 nowy przypis 13 pod 
Tabelą 

 
Karty wycofane z oferty banku. 

- Dodanie pod Tabelą przypisu numer 13 w 
nowym brzmieniu w związku z wycofaniem 
kart Visa-Mobile kredytowa/ MasterCard 
Mobile kredytowa z oferty Banku. 
Zmiana numeracji związku z dodaniem 
przypisu. 

71 nowe przypisy 14 – 17  
pod Tabelą 

14 Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna decyzja o 
ich wydaniu do 30.11.2020 r. 
15 Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna decyzja o 
ich wydaniu od 1.12.2020 r. 
16 Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna decyzja o 
ich wydaniu od 1.07.2017 r. do 30.11.2020 r.  
17 Dotyczy kart, dla których została podjęta pozytywna decyzja o 
ich wydaniu przed 1.07.2017 r. oraz od 1.12.2020 r. 

- Dodano nowe przypisy 14-17 ze względu na 
wprowadzenie od 1.12.2020 r. w miejsce 
dotychczasowej opłaty rocznej (w 
pierwszym roku od wydania karty) opłaty 
miesięcznej.   
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Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 , 68, 69, 70, 71 
Postanowienia ogólne, pkt 12 ppkt 6)  
Dotyczy punktów 67Postanowienia ogólne, pkt 12 ppkt 2 lit. a i b, pkt 12 ppkt 6) 

Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103, 48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

 wzrost kosztów związanych z obsługą kart kredytowych, w tym kosztów kredytowania i autoryzacji transakcji,  

 wzrost kosztów związanych ze wzrostem inflacji i płac, 

 wzrost kosztów rozliczeń transakcji kartowych i obsługi gotówkowej, 

 wzrost kosztów związanych z wdrożeniem nowych przepisów prawa dotyczących m.in. wdrożenia silnego uwierzytelnienia i agregacji rachunków.  

 

Rozdział VI 

KREDYTY 

7
2 

TABELA 1. 
punkt 

6.1,6.2, 6.3, 
6.4, 8.1, 8..2. 

TABELA 1. punkt 6.1,6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8..2. TABELA 1. punkt 6a, 6b, 6c, 6d, 8a, 8b Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

7
3 

TABELA 1 
PUNKT 6.1, 

6.2. 

 

KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM – LIMIT KREDYTOWY 
W KONCIE OSOBISTYM TABELA 1 PUNKT 6.1, 6.2. 

KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM – LIMIT 
KREDYTOWY W KONCIE OSOBISTYM TABELA 1 
PUNKT 6a, 6b 

Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

7
4 

POZOST ŁE 
KREDYTY 

PUNKT 3.1, 
3.2. 

POZOSTAŁE KREDYTY PUNKT 3.1, 3.2. POZOSTAŁE KREDYTY PUNKT 3a, 3b Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 72-74 

Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 6) 

Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103, 48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

Rozdział VII 

CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM2 
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75 PUNKT 1.6.1.  
kolumna 2 -4 

Kolumna 2 - wykonywanych w EUR, w PLN lub w walucie kraju 
należącego do EOG, gdy dostawca płatnika, jak i dostawca 
odbiorcy lub jedyny dostawca w danej transakcji płatniczej 
znajdują się na terytorium kraju należącego do EOG – zlecenie 
zmiany szczegółów transakcji płatniczej wysłanej z naszego 
banku, odzyskanie środków z transakcji płatniczej wysłanej z 
naszego banku  
Kolumna 3 - 100 zł. 1 

kolumna 4 – 100 zł  

Kolumna 2 - wykonywanych w EUR, w PLN lub w 
walucie kraju należącego do EOG, gdy 

dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny 
dostawca w danej 

transakcji płatniczej znajdują się na terytorium kraju 
należącego do EOG 

– zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej 
wysłanej z Santander 

Bank Polska S.A., odzyskanie środków z transakcji 
płatniczej wysłanej 

z Santander Bank Polska S.A. Opłata pobierana jest za 
każdą czynność 

kolumna 3 - 50 zł 

+ koszty banków trzecich. 1 

Kolumna 4 -  50 zł 

+ koszty banków trzecich. 

Zmiana sposobu naliczania opłaty oraz 
uproszczenie treści zawrtej w punkcie. 

76 PUNKT 1.6.2. 

kolumna 2 -4 

Kolumna 2 - pozostałych – zlecenie potwierdzenia uznania 
rachunku odbiorcy na podstawie transakcji płatniczej wysłanej z 
naszego banku, zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej 
wysłanej z naszego banku, zlecenie zwrotu transakcji płatniczej 
wysyłanej z naszego banku  
Kolumna 3 - 100 zł 1 

kolumna 4 – 100 zł 

Kolumna 2 - pozostałych – zlecenie potwierdzenia 
uznania rachunku odbiorcy na 

podstawie transakcji płatniczej wysłanej z Santander 
Bank Polska S.A., 

zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej 
wysłanej z Santander 

Bank Polska S.A., zlecenie zwrotu  transakcji płatniczej 
wysyłanej 

z Santander Bank Polska S.A. Opłata pobierana jest za 
każdą czynność 

kolumna 3 - 50 zł + koszty banków trzecich 1 

kolumna 4 - 50 zł + koszty banków trzecich 

Zmiana sposobu naliczania opłaty  oraz 
uproszczenie treści zawrtej w punkcie. 

77 PUNKT 1.8. 

kolumna 2 -4 

Kolumna 2 - Zwrot transakcji płatniczej wysłanej z naszego banku 
wykonany przez bank trzeci 
Kolumna 3 -100 zł 1 

Kolumna 4 – 100 zł 
 

Kolumna 2 - Zwrot transakcji płatniczej wysłanej z 
Santander Bank Polska S.A. wykonany przez bank 
trzeci 

Kolumna 3 - 50 zł + koszty banków trzecich 1  

kolumna 4 - 50 zł + koszty banków trzecich 

Zmiana sposobu naliczania opłaty  oraz 
uproszczenie treści zawrtej w punkcie. 



Zmiany w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla klientów indywidualnych obowiązujące od 1.12.2020 r. 

str. 20 
 

78 Przypis nr 1 pod 
rozdziałem 

1. Opłaty i prowizje nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak 
opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez 
niego 20 roku życia. 

1. Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków 
trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8) nie dotyczą 
Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla 
posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 
roku życia. 

Usunięcie zapisu o kosztach banków 
trzecich. 

Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 78 
Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 6)  
 
Dotyczy punktów w tym wykazie: 75,76,77 

Postanowienia ogólne, pkt 12 ppkt 2 lit. a oraz b 
Okoliczności faktyczne 

wprowadzenia powyższych 
zmian, zgodnie z 

Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103, 48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

 
 wzrost kosztów związanych z wdrożeniem nowych przepisów prawa dotyczących m.in. wdrożenia silnego uwierzytelnienia i agregacji rachunków, wysyłki 

zestawień opłat, przelewów transgranicznych 
 wzrost kosztów ponoszonych na Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

 wzrost kosztów związanych ze wzrostem inflacji i płac 

Rozdział VIII 

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 

79 CZYNNOŚCI 
ZWIĄZANE Z 

OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW 
BANKOWYCH 

Punkt 3. 

Odwołanie przelewu ELIXIR w PLN w usługach bankowości 
elektronicznej 5zł 

UWAGA: usługa dostępna od 1.04.2021 r. 

- Nowa opłata związana z wprowadzeniem 
nowego kanału realizacji czynności 
wycofania przelewu.  Zmiana dalszej 
numeracji wynikająca z dodania zapisu. 

80 CZYNNOŚCI 
ZWIĄZANE Z 

OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW 
BANKOWYCH 

Punkt 4. 
(dotychczasowy punkt. 

3.) 

Odwołanie dyspozycji zlecone w innych kanałach kontaktu niż 
wskazany w pkt 3) dotyczące: wpłaty gotówki, polecenia przelewu 
(z wyjątkiem przelewu krajowego w euro oraz przelewu 
zagranicznego), zlecenia stałego na rachunek w naszym banku 
lub na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż 
nasz bank. 

Odzyskanie środków dotyczące wpłaty gotówki, 
polecenia przelewu (z wyjątkiem 

przelewu krajowego w euro oraz przelewu 
zagranicznego), zlecenia stałego na 

rachunek w Santander Bank Polska S.A. lub na 
rachunek prowadzony w Polsce przez 

dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. 

Zmiana brzmienia zapisu, doprecyzowanie 
dostępnych czynności. 

Zmiana numeracji z 3 na 4 wynikająca z 
dodania zapisu jako punkt 3. 

81 CZYNNOŚCI 
ZWIĄZANE Z 

OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW 
BANKOWYCH 

 Uznanie rachunku w naszym banku na podstawie zlecenia 
płatniczego z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego lub 
rentowego otrzymanego w złotych polskich w systemie 
obsługującym rozliczenia krajowe. 

 Uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A. na 
podstawie zlecenia płatniczego z tytułu zagranicznego 
świadczenia emerytalnego lub rentowego otrzymanego 
w złotych polskich w systemie obsługującym rozliczenia 
krajowe. 

Zmiana językowa mająca na celu 
uproszczenie dokumentu. 

Zmiana numeracji z 4 na 5 wynikająca z 
dodania nowego zapisu jako punkt 3. 
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Punkt 4 
(dotychczasowy punkt. 

5.) 

82 CZYNNOŚCI 
MONITORINGOWE 
PUNKT 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.1.4. 

CZYNNOŚCI MONITORINGOWE PUNKT 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4. 

CZYNNOŚCI MONITORINGOWE PUNKT 1.1a, 1.1b, 
1.1c, 1.1d 

Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

83 POZOSTAŁE 
CZYNNOŚCI PUNKT 
1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 

5.1, 5.2. 

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PUNKT 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PUNKT 1a, 1b, 3a, 3b, 3c, 
5a, 5b 

Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

84 POZOSTAŁE 
CZYNNOŚCI 1.1, 1.2. 

Najem kasety / skrytki sejfowej, przechowywanie depozytu 
rzeczowego: 

miesięcznie – opłata pobierana z góry – 60 zł 

rocznie – opłata pobierana z góry – 600 zł 

 Najem kasety / skrytki sejfowej, przechowywanie 
depozytu rzeczowego: 

miesięcznie – opłata pobierana z góry – 50 zł 

rocznie – opłata pobierana z góry – 400 zł 

Podwyżka opłaty. 

Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktu w tym wykazie: 84 

Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 2) lit. a) 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 80, 81, 82, 83 

Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 6 

Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103,48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

 wzrost kosztów związanych ze wzrostem inflacji i płac 

CZĘŚĆ 2. PRODUKTY I USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY 

Rozdział I 

RACHUNKI PŁATNICZE-KONTA OSOBISTE I PAKIETY NIEBĘDĄCE W OFERCIE 

85 Tabela 1 oraz Tabela 2 
bez kolumny „Konto24 

VIP” 

Tabela 1 (obowiązuje do 31.03.2021 r.) Tabela 1  
Tabela 2 bez kolumny „Konto24 VIP” 

Połączenie tabel (bez uwzględniania 
Konto24 VIP przeniesionego do Tabeli 3) 
oraz zmiana nazwy tabeli polegająca na 
dodaniu zapisu informującego o dacie 
obowiązywania. 

86 Tabela 1, punkt 1.1, 
1.2, 1.3, kolumny 2-7 

- 
1.1  wpływ w danym miesiącu w wysokości 2000 zł – 
9999,99 zł 
1.2  wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł - 
1999,99 zł 
1.3  wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł 

Usunięcie zapisów  dotyczących 
przedziałów dla warunku wpływów 
wymaganych dla zwolnienia z opłaty oraz 
stawek stosowanych dla poszczególnych 
kont. Stawki zostały przeniesione do pkt 1, 
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a warunek wpływów do wiersza dodanego 
po pkt 1. 

87 Tabela 1, kolumna 2, 
wiersz po punkcie 1 

 

*warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku 
płatniczego3 

- 
Dodanie nowego wiersza po punkcie 1 z 
przypisem. 

88 Tabela 1, punkt 1, 
kolumny 3-7  

Konto<20 – 0 zł1 

Konto Godne Polecenia  – 5zł / 0 zł* 

Konto 123 – 20 zł / 0 zł* 

Konto Aktywni 50+ – 3 zł / 0 zł* 

Konto AVOCADO  – 7 zł 

- 
Zmiana formy zapisu opłat. 

89 Tabela 1, wiersz po 
punkcie 1 z warunkiem 

zwolnienia z opłaty, 
kolumny 3-7 

Konto<20 – - 

Konto Godne Polecenia  –  wpływ co najmniej 1000 zł 

Konto 123 – wpływ co najmniej 1500 zł 

Konto Aktywni 50+ – wpływ co najmniej 1000 zł 

Konto AVOCADO  – - 

- 
Zmiana sposobu opisania warunków 
zwolnienia z opłaty oraz zmniejszenie 
wymaganego wpływu dla Konta 123 
(kolumna 5) z 2000 zł na 1500 zł. 

90 Przypis 3 pod Tabelą 1 
(obowiązuje do 
31.03.2021 r.) 

3 Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, 
oceniamy sprawdzając - w przypadku wpływów na konto, którego 
dotyczy opłata – wpływy inne niż odsetki od salda z tytułu 
oprocentowania konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej 
prowadzonej przez nasz bank. 

- 
Dodanie nowego przypisu nr 3  
określającego, co jest sprawdzane w celu 
oceny spełnienia warunku zwalniającego z 
opłaty. 

91 Tabela 1, punkt 2.1.2, 
kolumny 4-7. 

10 zł 8 zł Podniesienie opłaty za polecenie przelewu 
wewnętrznego (na rachunek  w naszym 
banku) na rachunek obcy złożony w 
placówce naszego banku z 8 zł na 10 zł  dla 
Konta Godnego Polecenia, Konta 123, 
Konta Aktywni 50+, Konta AVOCADO. 

92 Tabela 1, punkt 3.1.2, 
kolumny 4-6. 

10 zł 8 zł Podniesienie opłaty za przelew ELIXIR  
złożony w placówce naszego banku z 8 zł 
na 10 zł  dla Konta Godnego Polecenia, 
Konta 123, Konta Aktywni 50+. 

93 Tabela 1, punkt 3.1.2, 
kolumna 7 

10 zł 9 zł Podniesienie opłaty za przelew ELIXIR  
złożony w placówce naszego banku z 9 zł 
na 10 zł  dla Konta AVOCADO. 

94 Tabela 1, punkt 4.1.2, 
kolumny 4-6 

10 zł 8 zł Podniesienie opłaty za polecenie przelewu 
SEPA oraz polecenie przelewu – przelew 
zagraniczny, inny niż polecenie przelewu 
SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie 
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ekspresowym złożony w placówce naszego 
banku z 8 zł na 10 zł  dla Konta Godnego 
Polecenia, Konta 123, Konta Aktywni 50+. 

95 Tabela 1, punkt 4.1.2, 
kolumna 7 

10 zł 9 zł Podniesienie opłaty za polecenie przelewu 
SEPA oraz polecenie przelewu – przelew 
zagraniczny, inny niż polecenie przelewu 
SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie 
ekspresowym złożony w placówce naszego 
banku z 9 zł na 10 zł  dla Konta AVOCADO. 

96 Tabela 1 (obowiązuje 
od 1.04.2021 r.) 

Wstawiono tabelę obowiązującą od 1.04.2021 r. W stosunku do 
tabeli 1 dla której dodano zapis „(obowiązująca do 31.03.2021 r.)” 
zmieniają się: 

1. W tytule kolumny 12 usunięto nazwy: Konto24 Plus, 
Konto a’vista 

2. Usunięto kolumnę 13 

3. W tytule kolumny 14 usunięto zapis: (otwierane od 
1.01.2005 r. do 31.03.2011 r.).  Zmieniono również 
numerację kolumny z 14 na 13. 

- Zmiany wynikają z modyfikacji nazewnictwa 
kont prowadzonych przez nasz bank: 

1. Konto24 Plus i Konto a’vista 
zmieniają nazwę na Konto24 

2. Konto24 Prestiż (otwierane do 
31.12.2004 r.) zmienia nazwę na 
Konto24  (opłata za prowadzenie 
konta została obniżona z 11 zł na 
10 zł). 

3. Skrócono nazwę Konta24 
(otwierane od 1.01.2005 r. do 
31.03.2011 r.) Prestiż usuwając 
treść z nawiasu 

97 Dotychczasowa Tabela 
2, punkt 1.1, 1.2, 1.2.1, 

1.2.2, kolumny 2-10. 

- 
1.1  wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł i 
więcej 
1.2  wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł 

1.2.1   wiek Posiadacza do 26 lat 

1.2.2   wiek Posiadacza (w przypadku rachunku 
wspólnego, przynajmniej jednego ze współposiadaczy): 
ukończone 26 lat w miesiącu, którego dotyczy opłata. 

Usunięcie zapisów dotyczących przedziałów 
dla warunku wpływów i wieku Posiadacza, 
wymaganych dla zwolnienia z opłaty, a 
także stawek stosowanych dla 
poszczególnych kont. Stawki zostały 
przeniesione do pkt. 1, a warunek wpływów 
do wiersza dodanego po pkt 1. 

98 Dotychczasowa Tabela 
2, kolumny 2-10 

*warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku 
płatniczego3 

- Dodanie nowego wiersza po punkcie 1 z 
przypisem. 

99 Dotychczasowa Tabela 
2, punkt 1, kolumny 3-

10. 

W nowej wersji taryfy 
zmiany znajdują się w 

Tabeli 1 (obowiązuje do 
31.03.2021 r.), punkt 1, 
w kolumnach 8-14 oraz 
w Tabeli 3 (obowiązuje 
do 31.03.2021 r.), punkt 

Konto<30 – 7 zł / 0 zł* 

Konto 24.pl – 7 zł / 0 zł* 

Konto Wydajesz&Zarabiasz/ Konto na Obcasach – 7 zł / 0 zł* 

Konto Wydajesz&Zarabiasz Plus  – 20 zł / 0 zł* 

Konto24, Konto24 Plus, Konto a’vista – 10 zł 

Konto24 VIP – 50 zł z możliwością negocjacji 

Konto24 Prestiż (otwierane do 31.12.2004 r.) – 11 zł 

- Zmiana formy zapisu opłat. 
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1, kolumna 11 dla 
Konto24 VIP. Konto24 Prestiż (otwierane od 1.01.2005 r. do 31.03.2011 r.) – 15 

zł. 

100 Dotychczasowa Tabela 
2, wiersz po punkcie 1 z 
warunkiem zwolnienia z 

opłaty, kolumny 3-7. 

W nowej wersji taryfy 
zmiany znajdują się w 

Tabeli 1 (obowiązuje do 
31.03.2021 r.), wiersz 
po punkcie 1, kolumny 

8-14. 

Konto<30 –  wpływ co najmniej 1000 zł lub wiek posiadacza do 26 
lat 

Konto 24.pl –  wpływ co najmniej 1000 zł 

Konto Wydajesz&Zarabiasz/ Konto na Obcasach – wpływ co 
najmniej 1000 zł 

Konto Wydajesz&Zarabiasz Plus – wpływ co najmniej 1000 zł 

Konto24, Konto24 Plus, Konto a’vista – - 

Konto24 VIP – - 

Konto24 Prestiż (otwierane do 31.12.2004 r.) – - 

Konto24 Prestiż (otwierane od 1.01.2005 r. do 31.03.2011 r.)– - . 

- Zmiana sposobu opisania warunków 
zwolnienia z opłaty. 

101 Dotychczasowa Tabela 
2, punkt 2.1.2, kolumny 
3-10. W nowej wersji 

taryfy zmiany znajdują 
się w Tabeli 1 

(obowiązuje do 
31.03.2021 r.), punkt 
2.1.2, w kolumnach 8-

14 oraz w Tabeli 3 
(obowiązuje do 

31.03.2021 r.), punkt 
2.1.2, kolumna 11 dla 

Konto24 VIP. 

10 zł 8 zł Podniesienie opłaty za polecenie przelewu 
wewnętrznego  (na rachunek w naszym 
banku) na rachunek obcy złożony w 
placówce naszego banku z 8 zł na 10 zł dla 
Konto<30, Konto 24.pl, Konto 
Wydajesz&Zarabiasz/ Konto na Obcasach, 
Konto Wydajesz&Zarabiasz Plus, Konto 24, 
Konto24 Plus, Konto a’vista, Konto24 VIP, 
Konto24 Prestiż (otwierane do 31.12.2004 
r.),  Konto24 Prestiż (otwierane od 
1.01.2005 r. do 31.03.2011 r.). 

102 Dotychczasowa Tabela 
2, punkt 3.1.2, kolumny 
3-10. W nowej wersji 

taryfy zmiany znajdują 
się w Tabeli 1 

(obowiązuje do 
31.03.2021 r.),  punkt 
3.1.2, w kolumnach 8-

14 oraz w Tabeli 3 
(obowiązuje do 

31.03.2021 r.), punkt 
3.1.2, kolumna 11 dla 

Konto24 VIP. 

10 zł 8 zł Podniesienie opłaty za przelew ELIXIR  
złożony w placówce naszego banku z 8 zł 
na 10 zł  dla Konto<30, Konto 24.pl, Konto 
Wydajesz&Zarabiasz/ Konto na Obcasach, 
Konto Wydajesz&Zarabiasz Plus, Konto 24, 
Konto24 Plus, Konto a’vista, Konto24 VIP, 
Konto24 Prestiż (otwierane do 31.12.2004 
r.),  Konto24 Prestiż (otwierane od 
1.01.2005 r. do 31.03.2011 r.). 

103 Dotychczasowa Tabela 
2, punkt 4.1.2, kolumny 
3-10. W nowej wersji 

10 zł 8 zł Podniesienie opłaty za polecenie przelewu 
SEPA oraz polecenie przelewu – przelew 
zagraniczny, inny niż polecenie przelewu 
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taryfy zmiany znajdują 
się w Tabeli 1 

(obowiązuje do 
31.03.2021 r.), punkt 
4.1.2, w kolumnach 8-

14 oraz w Tabeli 3 
(obowiązuje do 

31.03.2021 r.), punkt 
4.1.2, kolumna 11 dla 

Konto24 VIP. 

SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie 
ekspresowym złożony w placówce naszego 
banku z 8 zł na 10 zł  dla Konto<30, Konto 
24.pl, Konto Wydajesz&Zarabiasz/Konto na 
Obcasach, Konto Wydajesz&Zarabiasz 
Plus, Konto 24, Konto24 Plus, Konto a’vista, 
Konto24 VIP, Konto24 Prestiż (otwierane do 
31.12.2004 r.),  Konto24 Prestiż (otwierane 
od 1.01.2005 r. do 31.03.2011 r.). 

104 Przypis 2 pod 
dotychczasową Tabelą 
2. W nowej wersji taryfy 
przypis 3 pod Tabelą 1 

(obowiązuje do 
31.03.2021 r.) 

Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, oceniamy 
sprawdzając - w przypadku wpływów na konto, którego dotyczy 
opłata – wpływy inne niż odsetki od salda z tytułu oprocentowania 
konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej 
przez nasz bank.  

- Dodanie nowego przypisu, określającego, 
co jest sprawdzane w celu oceny spełnienia 
warunku zwalniającego z opłaty. 

105 Dotychczasowa Tabela 
3 

Tabela 2 Tabela 3 Zmiana numeru tabeli z 3 na 2 mająca na 
celu uproszczenie dokumentu. 
Dostosowanie numeracji do zmiany liczby 
tabel w dokumencie. 

106 Dotychczasowa Tabela 
4 oraz Tabela 5 

Tabela 3 (obowiązuje do 31.03.2021 r.). Tabela 4 kolumny 3-6 oraz 7-8 oraz Tabela 5 kolumny 
3-5. 

Połączenie Tabel 4 i 5  

 Tabela 4 kolumny 3-6 numeracja 
pozostaje bez zmian 

  w Tabeli 3 po połączeniu, 
kolumna 7 przyjmuje numer 12, 
kolumna 8 numer 7, a kolumna 9  

 z Tabeli 4 zostaje przeniesiona do 
Tabeli 6 kolumna 7,  

 Konta znajdujące się w kolumnie 
3-5 Tabeli 5 zostają przeniesione 
do Tabeli 3 do kolumn 8-10). 

 Dodatkowo do Tabeli 3, kolumna 
11 zostają przeniesione zapisy 
dotyczące Konto24 VIP. 

107 Tabela 3 (obowiązuje 
od 1.04.2021 r.) 

Wstawiono tabelę obowiązującą od 1.04.2021 r. W stosunku do 
tabeli 3 (obowiązującej do 31.03.2021 r.) zmieniają się: 

1. W tytule kolumny 7 usunięto nazwę: Rachunek a’vista w 
złotych 

2. W tytule kolumny 12 usunięto nazwę: Ekstrakonto Elita 

- Zmiany wynikają z modyfikacji nazewnictwa 
kont prowadzonych przez nasz bank: 

1. Rachunek a’vista w złotych 
zmienia nazwę na Konto Osobiste 

2. Ekstrakonto Elita zmienia nazwę 
na Ekstrakonto VIP. 
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108 Dotychczasowa Tabela 
4, punkt 1.1, 1.2, 

kolumny 2-9. 

- 
1.1   saldo równe 20 podstawowym jednostkom 
monetarnym waluty rachunku albo wyższe1 
1.2   saldo poniżej 20 podstawowych jednostek 
monetarnych waluty rachunku1 

Usunięcie zapisów dotyczących przedziałów 
dla warunku salda wymaganego do 
zwolnienia z opłaty oraz przeniesienie 
zapisów dotyczących opłaty dla Rachunku 
a’vista w walutach obcych do pkt. 1, a 
warunku wpływów do wiersza dodanego po 
pkt 1. 

109 Dotychczasowa Tabela 
4, kolumny 2-9. 

 

*warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku 
płatniczego1 

- Dodanie nowego wiersza po punkcie 1 wraz 
z przypisem. 

110 Dotychczasowa Tabela 
4, punkt 1.1 i 1.2, 

kolumna 9. 

W nowej wersji taryfy 
zmiany dla Rachunku 

a’vista w walutach 
obcych znajdują się w 

Tabeli 6, punkt 1, 
kolumna 7. 

10 zł / 0 zł* Brak zapisów. 

Zapis dotyczący opłaty był w usuniętych punktach: 

1.1 – 0 zł 

1.2 – 8 zł2 

Zmiana formy zapisu opłat  Opłaty były 
zapisane w wierszach odnoszących się do 
warunków zwolnienia z opłat. Po zmianie 
zostały przeniesione do pkt 1. Jednocześnie 
opłata za prowadzenie Rachunku a’vista w 
walutach obcych, w przypadku, gdy 
warunek zwolnienia z opłaty nie został 
spełniony, została podniesiona  z 8 zł na 10 
zł . 

111 Dotychczasowa Tabela 
4, wiersz po punkcie 1 z 
warunkiem zwolnienia z 

opłaty, kolumna 9. 

W nowej wersji taryfy 
zmiany znajdują się w 
Tabeli 6, kolumna 7, w 
wierszu po punkcie 1. 

średnie saldo co najmniej 20 podstawowych jednostek 
monetarnych waluty rachunku. 

- Zmiana sposobu opisania warunku   
zwolnienia z opłaty dla Rachunku a’vista w 
walutach obcych. Warunek pozostaje 
niezmieniony. 

112 Dotychczasowa Tabela 
4, punkt 2.1.2, kolumny 

3-9. W nowej wersji 
Taryfy zmiany znajdują 

się w Tabeli 3 
(obowiązuje do 

31.03.2021 r.), punkt 
2.1.2, kolumny 3-7 i 12 
oraz w Tabeli 6, punkt 
2.1.2, kolumna 7 dla 
Rachunku a’vista w 
walutach obcych. 

10 zł 8 zł Podniesienie opłaty za polecenie przelewu 
wewnętrznego  (na rachunek w Santander 
Bank Polska S.A.) na rachunek obcy 
złożony w placówce naszego banku z 8 zł 
na 10 zł dla Ekstrakonto Junior,  
Ekstrakonto Student,  Ekstrakonto S,  
Ekstrakonto Profit,  Ekstrakonto VIP/ 
Ekstrakonto Elita, Konto Osobiste/ 
Rachunek a’vista w złotych, Rachunek 
a’vista w walutach obcych. 

113 Dotychczasowa Tabela 
4, punkt 3.1.2, kolumny 

3-9. W nowej wersji 
Taryfy zmiany znajdują 

10 zł 8 zł Podniesienie opłaty za przelew ELIXIR  
złożony w placówce naszego banku z 8 zł 
na 10 zł  dla Ekstrakonto Junior,  
Ekstrakonto Student,  Ekstrakonto S,  
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się w Tabeli 3 
(obowiązuje do 

31.03.2021 r.), punkt 
3.1.2, kolumny 3-7 i 12 
oraz w Tabeli 6, punkt 
3.1.2, kolumna 7 dla 
Rachunku a’vista w 
walutach obcych. 

Ekstrakonto Profit,  Ekstrakonto VIP/ 
Ekstrakonto Elita, Konto Osobiste/ 
Rachunek a’vista w złotych, Rachunek 
a’vista w walutach obcych. 

114 Dotychczasowa Tabela 
4, punkt 4.1.2, kolumny 

3-9. W nowej wersji 
Taryfy zmiany znajdują 

się w Tabeli 3 
(obowiązuje do 

31.03.2021 r.), punkt 
4.1.2, kolumny 3-7 i 12 
oraz w Tabeli 6, punkt 
4.1.2, kolumna 7 dla 
Rachunku a’vista w 
walutach obcych . 

10 zł 8 zł Podniesienie opłaty za polecenie przelewu 
SEPA oraz polecenie przelewu – przelew 
zagraniczny, inny niż polecenie przelewu 
SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie 
ekspresowym złożony w placówce naszego 
banku z 8 zł na 10 zł  dla Ekstrakonto 
Junior,  Ekstrakonto Student,  Ekstrakonto 
S,  Ekstrakonto Profit,  Ekstrakonto VIP/ 
Ekstrakonto Elita, Konto Osobiste/ 
Rachunek a’vista w złotych, Rachunek 
a’vista w walutach obcych. 

115 Przypis 1 pod 
dotychczasową Tabelą 
4. W nowej wersji taryfy 
przypis 1 pod Tabelą 6. 

1  Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, 
oceniamy sprawdzając - w przypadku średniego salda na koncie 
w miesiącu, którego dotyczy opłata – sumę sald rachunku na 
koniec każdego dnia w badanym okresie podzieloną przez 
odpowiednią liczbę dni, przy czym badamy okres od ostatniego 
dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca, 
którego dotyczy opłata. 

Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda 
rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość 
średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się 
jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z 
uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od 
ostatniego dnia poprzedniego miesiąca 
kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego 
miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez 
odpowiednią liczbę dni. 

Zmiana sposobu opisania warunku 
zwolnienia z opłaty. Warunek nie ulega 
zmianie. . 

116 Tabela 6 Tabela 4 Tabela 6 Dostosowanie numeracji do zmiany liczby 
tabel w dokumencie: Uproszczenie 
dokumentu zmiana numeru tabeli z 6 na 4. 

117 Tabela 7 Tabela 5 (obowiązuje do 31.03.2021 r.). Tabela 7 Zmiana numeru tabeli z 7 na 5 i dodanie 
zapisu „(obowiązuje do 31.03.2021 r.). 

Dostosowanie numeracji do zmiany liczby 
tabel w dokumencie. Uproszczenie 
dokumentu. 

118 Dotychczasowa Tabela 
5, pkt 1, kolumny 3 i 4 

W nowej wersji Taryfy 
zapisy Tabeli 5, 

kolumny 3-4 znajdują 
się w Tabeli 3 

(obowiązuje do 

Ekstrakonto Plus - 7 zł / 0 zł2 

 

Ekstrakonto Concerto - 70 zł / 0 zł3 

Kolumna 3 – 7 zł/ 0 zł 

Opłata nie zostanie pobrana jeżeli w miesiącu 
kalendarzowym wpływy na rachunek wynoszą co 
najmniej 1 000 zł. 

Kolumna 4 - 70 zł/ 0 zł 

Stawki opłata pozostają bez zmian, 
natomiast warunki zwolnienia zostaną 
doprecyzowane oraz przeniesione do 
przypisów pod Tabelą 3 (obowiązuje do 
31.03.2021 r.) po połączeniu Tabel. 
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31.03.2021 r.) w 
kolumnach 8-9. Opłata nie zostanie pobrana jeżeli w miesiącu 

kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym 
miesiąc, za który opłata jest należna, wpływy na 
rachunek wynosiły co najmniej 7 tys. zł lub stan 
środków zgromadzonych przez Posiadacza w 
Santander Bank Polska S.A. na rachunkach 
oszczędnościowych lokat terminowych, kontach 
oszczędnościowych lub rachunkach oszczędnościowo-
rozliczeniowych na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego 
miesiąc, za który opłata jest należna, wynosił co 
najmniej 200 tys. zł (w przypadku rachunków 
prowadzonych w walutach obcych przeliczonych wg 
kursu średniego NBP obowiązującego w tym dniu). 

119 Dotychczasowa Tabela 
5, punkt 2.1.2, kolumna 

3 i 5. W nowej wersji 
Taryfy zmiany znajdują 

się w Tabeli 3 
(obowiązuje do 

31.03.2021 r.), punkt 
2.1.2, kolumna 8 i 10. 

10 zł 8 zł Podniesienie opłaty za polecenie przelewu 
wewnętrznego (na rachunek  w naszym 
banku) na rachunek obcy złożony w 
placówce naszego banku z 8 zł na 10 zł  dla 
Ekstrakonto Plus,  Ekstrakonto Rachunek 
Podstawowy. 

120 Dotychczasowa Tabela 
5, punkt 3.1.2, kolumna 

3 i 5. W nowej wersji 
Taryfy zmiany znajdują 

się w Tabeli 3 
(obowiązuje do 

31.03.2021 r.), punkt 
3.1.2, kolumna 8 i 10. 

10 zł 8 zł Podniesienie opłaty za przelew ELIXIR  
złożony w placówce naszego banku z 8 zł 
na 10 zł  dla Ekstrakonto Plus,  Ekstrakonto 
Rachunek Podstawowy. 

121 Dotychczasowa Tabela 
5, punkt 4.1.2, kolumna 

3 i 5. W nowej wersji 
Taryfy zmiany znajdują 

się w Tabeli 
3(obowiązuje do 

31.03.2021 r.), punkt 
4.1.2, kolumna 8 i 10. 

10 zł 8 zł Podniesienie opłaty za polecenie przelewu 
SEPA oraz polecenie przelewu – przelew 
zagraniczny, inny niż polecenie przelewu 
SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie 
ekspresowym złożony w placówce naszego 
banku z 8 zł na 10 zł dla Ekstrakonto Plus,  
Ekstrakonto Rachunek Podstawowy. 

122 Przypis 2 pod 
dotychczasową Tabelą 
5. W nowej wersji taryfy 
przypis 2 pod Tabelą 3 

(obowiązuje do 
31.03.2021 r.). 

2  Opłata nie zostanie pobrana jeżeli w miesiącu kalendarzowym 
wpływy na rachunek wynoszą co najmniej 1 000 zł. Spełnienie 
warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, oceniamy 
sprawdzając - w przypadku wpływów na konto, którego dotyczy 
opłata – wpływy inne niż odsetki od salda z tytułu oprocentowania 
konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej 
przez nasz bank. 

- Dodanie nowego przypisu, określającego, co 
jest sprawdzane w celu oceny spełnienia 
warunku zwalniającego z opłaty. Jest to 
zmodyfikowany zapis z pkt 1, kolumny 3 w 
Tabeli 5 odnoszący się do Ekstrakonta Plus. 
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123 Przypis 3 pod 
dotychczasową Tabelą 
5. W nowej wersji taryfy 
przypis 3 pod Tabelą 3 

(obowiązuje do 
31.03.2021 r.). 

3   Opłata nie zostanie pobrana jeżeli w miesiącu kalendarzowym 
bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który opłata jest 
należna, wpływy na rachunek wynosiły co najmniej 7 tys. zł lub 
stan środków zgromadzonych przez Posiadacza w Santander 
Bank Polska S.A. na rachunkach oszczędnościowych lokat 
terminowych, kontach oszczędnościowych lub rachunkach 
oszczędnościowo-rozliczeniowych na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który 
opłata jest należna, wynosił co najmniej 200 tys. zł (w przypadku 
rachunków prowadzonych w walutach obcych przeliczonych wg 
kursu średniego NBP obowiązującego w tym dniu). Spełnienie 
warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, oceniamy 
sprawdzając - w przypadku wpływów na konto, którego dotyczy 
opłata – wpływy inne niż odsetki od salda z tytułu oprocentowania 
konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej 
przez nasz bank. 

- Dodanie nowego przypisu, określającego, 
co jest sprawdzane w celu oceny spełnienia 
warunku zwalniającego z opłaty.  Jest to 
zmodyfikowany zapis z pkt 1, kolumny 4 w 
Tabeli 5 odnoszący się do  Ekstrakonta 
Concerto. 

124 Tabela 5 (obowiązuje 
od 1.04.2021 r.) 

Wstawiono tabelę obowiązującą od 1.04.2021 r. W stosunku do 
tabeli 5 (obowiązującej do 31.03.2021 r.) usunięto kolumnę 8. I 
zmieniono numer kolumny 9 na 8. 

- Zmiany wynikają z modyfikacji nazewnictwa 
i warunków prowadzenia kont przez nasz 
bank. 

Konto Smart zmienia nazwę na Konto<20 w 
skutek czego wszystkie opłaty zostały 
obniżone do 0 zł z gwarancją, że nie ulegną 
zmianie do ukończenia przez posiadacza 
rachunku 20 lat. 

125 Tabela 8 Tabela 6 Tabela 8 Zmiana  numeru tabeli z 8 na 6. 
Dostosowanie numeracji do zmiany liczby 
tabel w dokumencie. Uproszczenie 
dokumentu. 

126 Dotychczasowa Tabela 
7, pkt 1, kolumna 3. W 

nowej wersji Taryfy 
zmiana znajduje się w 

Tabeli 5, punkt 1, 
kolumna 3. 

5 zł / 0 zł* 0 zł Wprowadzenie opłaty warunkowej za 
prowadzenie rachunku płatniczego 
(miesięcznie) – 5zł / 0zł pod warunkiem 
zapewnienia miesięcznego wpływu 1000 zł 
na rachunek dla Konta NET. 

127 Tabela 7, kolumna 2 *warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku 
płatniczego1 

- Dodanie nowego wiersza po punkcie 1 wraz 
z przypisem. 

128 Dotychczasowa Tabela 
7, wiersz po punkcie 1 z 
warunkiem zwolnienia z 

opłaty, kolumna 3. 

W nowej wersji taryfy 
zmiany znajdują się w 

Tabeli 5 (obowiązuje do 

wpływ co najmniej 1000 zł. - Dodanie warunku zwolnienia z opłaty dla 
Konta NET. 
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31.03.2021 r.), kolumna 
3, w wierszu po punkcie 

1. 

129 Przypis 1 pod 
dotychczasową Tabelą 
7. W nowej wersji taryfy 
przypis 1 pod Tabelą 5 

(obowiązuje do 
31.03.2021 r.) 

1 Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, 
oceniamy sprawdzając – w przypadku wpływów na konto, którego 
dotyczy opłata – wpływy inne niż odsetki od salda z tytułu 
oprocentowania konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej 
prowadzonej przez nasz bank, 

- Zmiana numeracji dotychczasowego 
przypisu 1 na 2 i jego doprecyzowanie. 

Dodanie nowego przypisu – z numererm 1, 
określającego, co jest sprawdzane w celu 
oceny spełnienia warunku zwalniającego z 
opłaty.  

130 Dotychczasowa Tabela 
8, pkt 1, kolumna 3.  W 

nowej wersji Taryfy 
zmiana znajduje się w 

Tabeli 6, punkt 1, 
kolumna 3 (Konto 
walutowe NET). 

10 zł / 0 zł* 8 zł Podniesienie opłaty za  prowadzenie 
rachunku płatniczego (miesięcznie) z 8 zł na 
10 zł dla Konta walutowego NET.  Dodanie 
warunku średniego salda zwalniającego z 
opłaty. 

131 Dotychczasowa Tabela 
8, pkt 1, kolumny 4-5.  
W nowej wersji Taryfy 
zmiana znajduje się w 

Tabeli 6, punkt 1, 
kolumna 4 (Konto 
walutowe Invest) i 
kolumna 5 (Konto 

walutowe FRANK). 

10 zł / 0 zł* 0 zł Wprowadzenie opłaty za  prowadzenie 
rachunku płatniczego (miesięcznie) w 
wysokości 10 zł  dla Konta walutowego 
Invest oraz Konta walutowego FRANK, pod 
warunkiem nie spełnienia warunku 
średniego salda na rachunku. 

132 Dotychczasowa Tabela 
8, kolumny 2-6, wiersz 

po punkcie 1. 

W nowej wersji Taryfy 
zmiana znajduje się w 
Tabeli 6, kolumny 2-7, 
wiersz po punkcie 1. 

*warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku 
płatniczego1 

- Dodanie nowego wiersza po punkcie 1 wraz 
z przypisem. 

133 Nowy przypis 1 (po 
zmianie 

dotychczasowego 
przypisu z 1 na 2) pod 
dotychczasową Tabelą 
8. W nowej wersji taryfy 
przypis 1 pod Tabelą 6. 

1  Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, 
oceniamy sprawdzając - w przypadku średniego salda na koncie 
w miesiącu, którego dotyczy opłata – sumę sald rachunku na 
koniec każdego dnia w badanym okresie podzieloną przez 
odpowiednią liczbę dni, przy czym badamy okres od ostatniego 
dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca, 
którego dotyczy opłata. 

- Dodanie nowego przypisu, określającego, 
co jest sprawdzane w celu oceny spełnienia 
warunku zwalniającego z opłaty. Zmiana 
numeracji dotychczasowego przypisu 1 pod 
Tabelą 8 na 2. 

134 Przypis 3, 4 i 5 pod 
tabelą 6 w nowej wersji 

taryfy. 

3. Za każde rozpoczęte 12 miesięcy. 
4. Za każdy rozpoczęty miesiąc. 
5. Dla kont: Konto walutowe NET, Konto walutowe Invest, 

Konto walutowe FRANK, Konto walutowe Elite dotyczy 
dyspozycji przyjętych do dnia 9.11.2018 r., a dla 

- Przeniesienie zasad pobierania opłat do 
odpowiednich przypisów.  
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Rachunku a’vista w walutach obcych dotyczy dyspozycji 
przyjętych do dnia 26.10.2014 r.) 
 

Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133 

Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 6)  

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 91, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 110, 112, 113, 114, 119, 120, 121 

Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 2) a oraz b. 

Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103, 48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

 
 wzrost kosztów obsługi gotówki i serwisu bankomatów 
 wzrost kosztów związanych z wdrożeniem nowych przepisów prawa dotyczących m.in. wdrożenia silnego uwierzytelnienia i agregacji rachunków, wysyłki zestawień 

opłat, przelewów transgranicznych 
 wzrost kosztów ponoszonych na Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
 wzrost kosztów związanych ze wzrostem inflacji i płac 

 

Rozdział II 

DEBETOWE KARTY PŁATNICZE I INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW PŁATNICZYCH NIEBĘDĄCE W OFERCIE 

135 Tabela 1 punkty 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2 

punkty 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 punkty 1a, 1b, 1c, 1d, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

136 Tabela 2 punkty 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2 

punkty  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 punkty 1a, 1b, 1c, 1d, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

137 Tabela 2 Dodana została kolumna nr 10 „MasterCard Mobile debetowa/ 
Visa-Mobile debetowa” i kolumna nr 11 „MasterCard Smartcard” 

- Dodanie w Tabeli 2 kolumn nr 10 i 11 o 
treści przeniesionej z kolumn nr 4 i 6 
„MasterCard Mobile debetowa/Visa-Mobile 
debetowa” i „MasterCard Smartcard” w 
Tabeli 2 Części 1 Produkty i usługi będące 
w bieżącej ofercie, rozdział II Taryfy - w 
związku z wycofaniem kart MasterCard 
Mobile debetowa/Visa-Mobile debetowa i 
MasterCard Smartcard z bieżącej oferty 
banku. Treść przeniesionych postanowień, 
w tym stawki opłat i funkcjonalności, 
pozostała niezmieniona.  
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Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 135-137 

Postanowienia ogólne, pkt 12 ppkt 6) 

Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103, 48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

Rozdział III 

KARTY KREDYTOWE, NIEBĘDĄCE W OFERCIE 

138 Tabela 1 punkty 7.1, 
7.2, 

punkty 7.1, 7.2 punkty 7a, 7b Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

139 Tabela 1 Kolumny: 1,2,3,4 Kolumny: 1,2,3,4,5,6 Zmiana numeracji w związku z usunięciem 
kolumn: 4 i 5 Usunięcie kolumn ze względu 
na wycofanie kart MasterCard<30 i 
Platinum Porsche z obsługi Banku. 

140 Tabela 1 wiersz 
nagłówka, kolumna 3 

Visa Silver, MasterCard PAYBACK 

MasterCard Gold, Visa Gold 

Visa Classic: 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,Visa Silver, 
MasterCard PAYBACK 

MasterCard<30 

Visa Platinum Porsche 

MasterCard Gold, Visa Gold 

Zmiana treści nagłówka Tabeli ze względu 
na wykreślenie nazw kart, które zostały 
wycofane z obsługi Banku. 

141 Tabela 1 punkt 1.2  
„Zwolnienia” 

Opłata z pkt. 1.1. nie jest pobierana pod warunkiem dokonania (i 
nieodwołania) w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym 
minimum 10 transakcji wykonanych daną kartą. 

Opłata z pkt. 1.1. nie jest pobierana pod warunkiem 
dokonania (i nieodwołania) w poprzednim miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym minimum 10 transakcji 
wykonanych daną kartą – nie dotyczy karty 
MasterCard<30. 

Zmiana treści w związku z wycofaniem karty 
MasterCard<30 z obsługi Banku. 

142 Tabela 1 punkty 9, 9.1, 
9.2 

- 9. Wejście do saloników lotniskowych Priority Pass 

9.1 Karta główna 

9.2 Karta dodatkowa 

Usunięcie wierszy ze względu na wycofanie 
kart Platinum Porsche z obsługi Banku.  

143 Tabela 1, przypisy 1 i 2 
pod Tabelą 

- 1. Opłata za wejście do salonu lotniskowego, pobierana 
każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Zwolnione z 
opłaty są cztery pierwsze wejścia w danym roku 
kalendarzowym. 

2. Opłata za wejście do salonu lotniskowego, pobierana 
każdorazowo za wizytę od każdej osoby. 

Usunięcie przypisów ze względu na 
wycofanie kart Platinum Porsche z obsługi. 

Zmiana dalszej numeracji przypisów w 
związku z usunięciem 1 i 2. Przypisy od 3 
do 8 przyjmują numerację od 1 do 6 
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144 Tabela 1, numeracja 
wierszy 

9. Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych środków  

10. Zmiana daty generowania zestawień operacji 

11. Opłata za wznowienie karty, w tym za wznowienie na kartę z 
aktualnej oferty Banku. 

10. Sprawdzenie w bankomacie kwoty dostępnych 
środków  

11. Zmiana daty generowania zestawień operacji 

12. Opłata za wznowienie karty, w tym za wznowienie 
na kartę z aktualnej oferty Banku. 

Zmiana numeracji wierszy w związku z 
usunięciem wierszy 9, 9.1, 9.2. 

145 Tabela 2 dodane zostały numery wierszy 1-33 -  Dodanie numeracji wierszy mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 138-145 

Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 6) 

Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103, 48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

Rozdział IV 

RACHUNKI PŁATNICZE -  KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE NIEBĘDĄCE W OFERCIE 
146 

Tabela 1 
Nowo dodana kolumna: 
8 – mobilne Konto oszczędnościowe oraz 
9 – Konto oszczędnościowe w walutach obcych. 

Tabela 1 bez kolumny 8 i 9 

W związku z wycofaniem z oferty  
 i mobilne Konto oszczędnościowe 
ii. Konto oszczędnościowe w walutach 
obcych dodanie kolumny 8 i 9 do Tabeli 1. 
Treść przenoszonych postanowień, w tym 
stawki opłat i funkcjonalności, pozostaje 
niezmieniona. 

147 

Tabela 1 – pkt. 2 

Transakcje: Polecenie przelewu wewnętrznego, Polecenie 
przelewu wewnętrznego – Przelew24, Polecenie przelewu: 
ELIXIR1, Express ELIXIR1, BlueCash1, Polecenie zapłaty, Wypłata 
gotówki w placówce Banku, Polecenie przelewu SEPA oraz 
polecenie przelewu – przelew zagraniczny w EUR, inny niż 
polecenie przelewu SEPA, do krajów EOG innych niż Polska.3  

Wypłata gotówki w placówce naszego banku.4 

Transakcje:  
Polecenie przelewu wewnętrznego,  
Polecenie przelewu wewnętrznego – Przelew24,  
Polecenie przelewu:  

 przelew ELIXIR 1,  
 przelew Express ELIXIR 1,  
 przelew BlueCash 1,  

Polecenie zapłaty,  
Wypłata gotówki w placówce Banku,  
Polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – 
przelew zagraniczny w EUR, inny niż polecenie 
przelewu SEPA, do krajów EOG innych niż Polska. 3 

 Zmiana opisu w związku z uproszczeniem 
opisu i usunięciem powtórzeń. 

148 

Tabela 1 – przypisy 

1. Przelew krajowy w złotych. 
2. Z konta nie można realizować polecenia przelewu, polecenia 
przelewu wewnętrznego – Przelew24, polecenia zapłaty. 
3. Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w 
pkt 2 niniejszej tabeli, znajdują się w Części 1, Produkty i usługi 
będące w bieżącej ofercie, Rozdział VII Czynności w obrocie 
dewizowym niniejszej Taryfy. 

1. Przelew krajowy w złotych. 
2. Z konta nie można realizować polecenia przelewu, 
polecenia przelewu wewnętrznego – Przelew24, 
polecenia zapłaty. 
3. Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż 
określone w pkt 2 niniejszej tabeli, znajdują się w 
Części 1, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, 

 Dodanie przypisu 4 w związku z 
wycofaniem z oferty mobilnego Konta 
oszczędnościowego. 
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4. Wypłata gotówki w placówce naszego banku dotyczy tylko 
mobilnego Konta oszczędnościowego, dla pozostałych kont 
informacja o opłacie podana jest niżej w pkt.3. 

Rozdział VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej 
Taryfy. 

149 

Tabela 2 – pkt. 2 

Transakcje: Polecenie przelewu wewnętrznego, Polecenie 
przelewu wewnętrznego – Przelew24, Polecenie przelewu: 
ELIXIR1, Express ELIXIR1, BlueCash1, Polecenie zapłaty, Wypłata 
gotówki w placówce Banku, Polecenie przelewu SEPA oraz 
polecenie przelewu – przelew zagraniczny w EUR, inny niż 
polecenie przelewu SEPA, do krajów EOG innych niż Polska.3 

Transakcje: 
Polecenie przelewu wewnętrznego,  
Polecenie przelewu wewnętrznego – Przelew24, 
Polecenie przelewu:  
– przelew ELIXIR1,  
– przelew Express ELIXIR1,  
– przelew BlueCash1, 
Polecenie zapłaty, 
Wypłata gotówki w placówce Banku, 
Polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – 
przelew zagraniczny w EUR, inny niż polecenie 
przelewu SEPA, do krajów EOG innych niż Polska.3 

Zmiana opisu w związku z uproszczeniem 
opisu i usunięciem powtórzeń. 

Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 146-149 
Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 6) 

Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103, 48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

Rozdział V 
KREDYTY I POŻYCZKI NIEBĘDĄCE W OFERCIE 

1
5
0 

Tabela1 
punkt 1.1., 

1.2. 

Tabela1 punkt 1.1., 1.2. Tabela1 punkt 1a., 1b Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

1
5
1 

Tabela 2 
punkt 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2. 

Tabela 2 punkt 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Tabela 2 punkt 1a, 1b, 2a, 2b Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

1
5
2 

POSTANOW
IENIA 

OGÓLNE 
PUNKT 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 
6.1, 6.2,6.3. 

KREDYTY I POŻYCZKI HIPOTECZNE NIEBĘDĄCE W OFERCIE  
POSTANOWIENIA OGÓLNE PUNKT 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 
6.2,6.3. 

KREDYTY I POŻYCZKI HIPOTECZNE NIEBĘDĄCE W 
OFERCIE  POSTANOWIENIA OGÓLNE PUNKT 4a, 
4b, 4c, 4d, 6a, 6b, 6c 

Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

1
5
3 

Tabela1 
punkt 3.1., 

3.2, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4. 

Tabela1 punkt 3.1., 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Tabela1 punkt 3a., 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

1
5
4 

Tabela1 
punkt 

3.1.,3.2, 3.3, 

Tabela1 punkt 3.1.,3.2, 3.3, 8.1,8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6. Tabela1 punkt 3a.,3b, 3c, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 



Zmiany w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla klientów indywidualnych obowiązujące od 1.12.2020 r. 

str. 35 
 

8.1,8.2, 8.3, 
8.4, 8.5, 8.6. 

1
5
5 

Tabela 3 
punkt 

8.1,8.2, 8.3, 
8.4, 8.5, 8.6. 

Tabela 3 punkt, 8.1,8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6. Tabela 3 punkt 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 150-155 

Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 6) 

Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103, 48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

Rozdział VI 

UBEZPIECZENIA NIEBĘDĄCE W OFERCIE 
156 Tabela Tabela punkt 2.1, 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 

3.3.1, 3.3.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2 
5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2 
5.4.3, 5.4.4. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.6.1, 5.6.2 
5.6.3, 5.6.4, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 6.1, 6.2, 7.1 
7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1 
11.2.2, 11.2.3, 12.1, 12.2, 12.3, 16.1, 16.2. 

Tabela punkt 2a, 2b, 2c, 3.1a, 3.1b, 3.2a, 3.2b 
3.3a, 3.3.b, 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.2a, 5.2b 
5.2c, 5.2d, 5.3a, 5.3b, 5.3c, 5.3d, 5.4a, 5.4b 
5.4c, 5.4d. 5.5a, 5.5b, 5.5c, 5.5d, 5.6a, 5.6b 
5.6c, 5.6d, 5.7a, 5.7b, 5.7c, 5.7d, 6a, 6b, 7a 
7b, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 11.1a, 11.1b, 11.2a 
11.2b, 11.2c, 12a, 12b, 12c, 16a 16b 

Zmiana numeracji mająca na celu 
ujednolicenie sposobu numeracji w całym 
dokumencie. 

157 Tabela punkt 16.1. Visa Silver “Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver, Karta kredytowa 
123, Visa Silver, MasterCard PAYBACK. 

Visa Silver “Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver, Karta 
kredytowa 123, Visa Classic: 300 lat Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Visa 
Silver, MasterCard PAYBACK, MasterCard<30 

Usuniecie nazw kart w związku z 
wycofaniem z obsługi kart: Visa Classic 300 
lat Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
MasterCard<30 

Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktów w tym wykazie: 156,157 
Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 6) 

Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103, 48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   

Rozdział VIII 
CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM3 

158 PUNKT 1.6.1. 
Kolumna 2-4 

Kolumna 2 - wykonywanych w EUR, w PLN lub w walucie kraju 
należącego do EOG, gdy dostawca płatnika, jak i dostawca 
odbiorcy lub jedyny dostawca w danej transakcji płatniczej 
znajdują się na terytorium kraju należącego do EOG – zlecenie 
zmiany szczegółów transakcji płatniczej wysłanej z naszego 
banku, odzyskanie środków z transakcji płatniczej wysłanej z 
naszego banku. 

Kolumna 2 - wykonywanych w EUR, w PLN lub w 
walucie kraju należącego do  EOG, gdy 
dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny 
dostawca w danej 
transakcji płatniczej znajdują się na terytorium kraju 
należącego do EOG 
– zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej 
wysłanej z Santander 

Zmiana sposobu naliczania opłaty oraz 
uproszczenie treści zawrtej w punkcie. 
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Kolumna 3 - 100 zł. 
Kolumna 4 – 100 zł 

Bank Polska S.A., odzyskanie środków z transakcji 
płatniczej wysłanej 
z Santander Bank Polska S.A. Opłata pobierana jest za 
każdą czynność 
kolumna 3 - 50 zł + koszty banków trzecich. 
Kolumna 4 - 50 zł + koszty banków trzecich. 

159 PUNKT 1.6.2. 
Kolumna 2-4 

Kolumna 2 - pozostałych – zlecenie potwierdzenia uznania 
rachunku odbiorcy na podstawie transakcji płatniczej wysłanej z 
naszego banku, zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej 
wysłanej z naszego banku, zlecenie zwrotu transakcji płatniczej 
wysyłanej z naszego banku. 
Kolumna 3-  100 zł. 
Kolumna 4 – 100 zł  

 

Kolumna 2 - pozostałych – zlecenie potwierdzenia 
uznania rachunku odbiorcy na 
podstawie transakcji płatniczej wysłanej z Santander 
Bank Polska S.A., 
zlecenie zmiany szczegółów transakcji płatniczej 
wysłanej z Santander 
Bank Polska S.A., zlecenie zwrotu  transakcji płatniczej 
wysyłanej 
z Santander Bank Polska S.A. Opłata pobierana jest za 
każdą czynność 
kolumna 3 - 50 zł + koszty banków trzecich. 
Kolumna 4 - 50 zł + koszty banków trzecich. 

Zmiana sposobu naliczania opłaty  oraz 
uproszczenie treści zawrtej w punkcie. 

160 PUNKT 1.8. 
Kolumna 2-4 

Kolumna 2 - Zwrot transakcji płatniczej wysłanej z naszego banku 
wykonany przez bank trzeci  
Kolumna 3 -100 zł. 

Kolumna 2 - Zwrot transakcji płatniczej wysłanej z 
Santander Bank Polska S.A. 
wykonany przez bank trzeci 
kolumna 3 - 50 zł + koszty banków trzecich 
kolumna 4 -50 zł + koszty banków trzecich 

Zmiana sposobu naliczania opłaty  oraz 
uproszczenie treści zawrtej w punkcie. 

161 Przypis nr 3 3. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG 
innych niż Polska znajdują się w Części 2. Usługi wycofane z 
oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-konta osobiste i pakiety 
niebędące w ofercie, w Tabelach 5 i 6 (z wyłączeniem rachunku 
a’vista w walutach obcych) niniejszej Taryfy. 

3. Opłaty za zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów 
EOG innych niż Polska znajdują się w Części 2. Usługi 
wycofane z oferty, w Rozdziale I Rachunki płatnicze-
konta 
osobiste i pakiety niebędące w ofercie, w Tabeli 7 i 8 
niniejszej Taryf. 

Zmiana przypisu związana ze wczęsniej 
opisanymi zmianami dotyczącymi 
połączenia tabel. 

Podstawa prawna dokonania 
zmiany w tej tabeli określona w 
Taryfie Postanowienia Ogólne 

 

Dotyczy punktu w tym wykazie: 159-161 
Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 2 lit. a oraz b 
. 
Dotyczy punktów w tym wykazie: 162 
Postanowienia ogólne, pkt 12. ppkt 6) 

Okoliczności faktyczne 
wprowadzenia powyższych 

zmian, zgodnie z 
Postanowieniami Ogólnymi 

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 17 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
miesiącu czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.  zaś zgodnie z danymi podanymi 17 lipca 2019 r. w miesiącu czerwcu 2019 r. wyniosło 5103, 48 zł.  Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 3,52%.   
 

 wzrost kosztów związanych z wdrożeniem nowych przepisów prawa dotyczących m.in. wdrożenia silnego uwierzytelnienia i agregacji rachunków, wysyłki 
zestawień opłat, przelewów transgranicznych 

 wzrost kosztów ponoszonych na Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
 wzrost kosztów związanych ze wzrostem inflacji i płac 


