Pracownikom wybranych uczelni
oferujemy więcej
Santander Universidades to kluczowy program społecznej odpowiedzialności Grupy
Santander. Wspiera on rozwój globalnej sieci współpracy uczelni z biznesem wierząc,
że edukacja wyższa jest kluczowym aspektem wpływającym na wzrost gospodarczy
i rozwój społeczeństwa. Działamy z sukcesem w 18 krajach na całym świecie, dając przy
tym możliwość nawiązywania międzynarodowych relacji pomiędzy uczelniami.
W Polsce program ten prowadzi i rozwija Santander Bank Polska S.A. Relacje
ze środowiskiem akademickim oraz wsparcie Państwa w rozwoju na polu zawodowym
jak i prywatnym są dla nas ogromnie ważne. Dlatego przygotowaliśmy ofertę promocyjną,
która wzbogaca naszą standardową ofertę o kilka elementów. Mamy nadzieję, że spotka
się z Państwa zainteresowaniem.

Codzienne bankowanie

Konto Jakie Chcę i kartę debetową mogą Państwo dopasować do swoich
potrzeb wybierając usługi, które w danej chwili są potrzebne.
Konto Jakie Chcę, które standardowo oferujemy naszym klientom, to:
0 zł za prowadzenie Konta Jakie Chcę,
0 zł za wszystkie przelewy internetowe, a także natychmiastowe,
0 zł za wszystkie zlecenia stałe.
Dodatkowo przystępując do promocji, zyskują Państwo atrakcyjne warunki korzystania z karty
Dopasowanej:
0 zł opłaty miesięcznej za kartę,
0 zł opłaty za wznowienie karty,
0 zł opłaty banku za wypłatę gotówki w bankomatach w kraju i za granicą,
0 zł za wypłatę gotówki kartą w ramach usługi Cash Back,
0 zł za sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 ostatnich
transakcji) w bankomatach,
0 zł z a wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek posiadacza w formie papierowej
w placówce.
Oszczędności i Inwestycje
Oferujemy szeroki wybór produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych takich jak:
Konto systematyczne
Konto oszczędnościowe i lokaty
Produkty inwestycyjne
W ofercie promocyjnej dla Państwa przygotowaliśmy:
Lokatę negocjowalną z oprocentowaniem 3% w skali roku (stałe) dla środków od 10 000 zł
do 20 000 zł przez okres 6 miesięcy.

Świat w zasięgu ręki
Wiemy, że praca dla dobra nauki wymaga wyjazdów zagranicznych, dlatego oferujemy:
Możliwość wymiany walut po atrakcyjnych kursach w usługach bankowości elektronicznej
korzystając z funkcji Kantor Santander.
Bezpłatny pakiet wypłat gotówki z bankomatów za granicą.
Dodatkowo przystępując do promocji zyskują Państwo:
Brak opłaty za prowadzenie Konta24 walutowego USD, GBP, CHF i EUR.

Większe możliwości
Aby pomóc w realizacji marzeń i ambicji przygotowaliśmy również ofertę produktów kredytowych
na niezwykle atrakcyjnych warunkach.

Karty kredytowe RRSO 10,2%
Dla wszystkich kart kredytowych:
0 zł opłaty rocznej w pierwszym roku oraz miesięcznej w kolejnych latach,
0 zł za wznowienie karty,
 % dla rat w karcie kredytowej - wybrane transakcje mogą Państwo rozłożyć na wygodne raty
4
dzięki usłudze Ratio.
Dodatkowo dla karty kredytowej 1I2I3:
podwojone stawki zwrotów (maksymalnie do 63,33 zł miesięcznie) za transakcje bezgotówkowe w Polsce:
– 2% zwrotu wydatków we wszystkich supermarketach spożywczych,
– 4% zwrotu wydatków na wszystkich stacjach paliw,
– 6% zwrotu wydatków we wszystkich restauracjach i fast foodach.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,2%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów)
4 100 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 678,06 zł, oprocentowanie zmienne 10% w skali roku, całkowity koszt kredytu 578,06 zł
(w tym: odsetki zł, opłata roczna za kartę w pierwszym roku, oraz miesięczne w drugim roku, łącznie 0 zł). Dla wyliczeń
RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji
bezgotówkowej, data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji,
a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego
(z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach
wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 23.07.2018 r.

Kredyty
Kredyt mieszkaniowy:
a trakcyjna marża
– kredytu mieszkaniowego,
– pożyczki hipotecznej.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego
hipoteką wynosi 3,75%.
Kredyt gotówkowy (RRSO 5,57%)
3% stałego oprocentowania w skali roku (do 24 miesięcy) z ubezpieczeniem „Spokojny Kredyt
– życie” i „Spokojny Kredyt – praca” albo z ubezpieczeniem „Spokojny Kredyt – życie plus”,
5% stałego oprocentowania w skali roku (do 24 miesięcy) bez ubezpieczenia „Spokojny Kredyt
– życie” i „Spokojny Kredyt – praca”, oraz bez ubezpieczenia „Spokojny Kredyt – życie plus”,
kredyt nie może być przeznaczony na spłatę zobowiązań kredytowych w Santander Bank Polska S.A.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,57%, została wyliczona przy następujących założeniach:
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 31 977 zł, całkowita kwota do zapłaty 37 378,11 zł, oprocentowanie
zmienne w skali roku 5,00% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która na dzień 31.07.2018 r. wynosi 1,5%
i marży banku w wysokości 3,50 p.p.), całkowity koszt kredytu 5 401,11 zł (w tym: prowizja 323 zł, odsetki 5 078,11 zł,
umowa zawarta na okres 70 miesięcy, 69 miesięcznych rat równych w kwocie 534,50 zł, ostatnia rata 497,61 zł. Kalkulacja
została dokonana na dzień 31.07.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Do skorzystania z oferty promocyjnej zapraszamy osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub mianowania na wskazanych
uczelniach:
 kademia Leona Koźmińskiego
A
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Politechnika Poznańska
Politechnika Wrocławska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska
Uniwersytet Szczeciński

Po więcej informacji zapraszamy do Placówek Santander Universidades na Państwa uczelniach,
oddziałów banku lub infolinię pod numerem 1 9999.

Organizatorami „Promocji dla pracowników wybranych firm – edycja 12”, do której można przystąpić do 30 czerwca 2019 r. są Santander Bank Polska S.A. (Bank),
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Regulamin, szczegółowe informacje o ofercie banku,
opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach Banku. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt – praca
świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Santander Aviva TU”), a w przypadku Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt – życie
i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt – życie plus świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Santander Aviva TUŻ”).
Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia („OWU”) tj. OWU Spokojny Kredyt – praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt –
życie plus, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności
ubezpieczycieli, dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie karty produktu, dostępne są
w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku. Bank
jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TU i Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów
ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A.
Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank.
Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie
wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie www.santander.pl/PAD oraz w placówkach Banku. Przelew
internetowy jest rozumiany jako polecenie przelewu w systemie ELIXIR złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej Santander online. Przelew
natychmiastowy w internecie to polecenia przelewu w systemie Express ELIXIR i przelew BlueCash, z wyłączeniem przelewów SORBNET. Konto Jakie Chcę, Konto
systematyczne, Konto oszczędnościowe i Konto 24 walutowe to rachunki płatnicze; karta Dopasowana to debetowa karta płatnicza. Wznowienie karty to także
usługa wydania karty płatniczej. Opłaty roczne i miesięczne stanowią obsługę karty kredytowej. Opłata miesięczna za kartę to obsługa karty debetowej. Wypłata
gotówki to usługa wypłaty gotówki i transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych.
Korzystanie z Kantoru Santander za pośrednictwem usług Santander online dostępne jest dla klientów, którzy zawarli z Santander Bank Polska S.A. Umowę usług
Santander online dla klientów indywidualnych. Santander online to usługa bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), usługa bankowości telefonicznej
(Santander telefon) oraz powiadomienie SMS (Santander sms).
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.), NIP 896-000-56-73, o kapitale
zakładowym i wpłaconym 1 020 883 050 zł. Stan na 2.01.2019 r.

