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Słownik pojęć dotyczący usług reprezentatywnych
powiązanych z rachunkiem płatniczym

Stan na 14 lipca 2020 r.
Bank, na podstawie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: Ustawa) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, udostępnia niniejszy dokument obejmujący objaśnienia pojęć zawartych w wykazie usług
reprezentatywnych. Słownik pojęć zawiera wykaz najczęściej wykorzystywanych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym wraz z ich objaśnieniami. Pojęciami tymi będziemy
posługiwać się w dokumentach dotyczących opłat, zestawieniach opłat, regulaminach promocji, ulotkach. Słownik dostępny jest na stronie www.santanderconsumer.pl.
Pojęcia wprowadzone ustawą o usługach płatniczych i innymi
przepisami prawa

Opis pojęć, obowiązujący w Santander Consumer Banku

Prowadzenie rachunku płatniczego

usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca
przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych,
łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta

Polecenie przelewu (w PLN do innego banku krajowego)
[Przelew wychodzący]

usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia
przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej

Usługa Bankowości Elektronicznej (Bankowość Internetowa)

internetowy serwis udostępniony przez Bank Posiadaczom Rachunku za pośrednictwem
strony internetowej Banku online.santanderconsumer.pl, zawierający dane dotyczące
Rachunku oraz zawartej Umowy; usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego
przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego
rodzaju dyspozycji do rachunku

Usługa Bankowości Telefonicznej (Bankowość Telefoniczna)

forma usług oferowanych przez Bank, polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez
telefon za pośrednictwem infolinii Banku lub kontaktu SMS, umożliwiająca w szczególności
sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

Sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego
rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym
okresie, w postaci elektronicznej

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku

usługa polegająca na wydaniu przez Bank zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym
lub o świadczonych usługach

Powiadomienie sms

usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za
pośrednictwem wiadomości SMS

Treść Słownika może ulec zmianie w przypadku:
1)
2)
3)
4)
5)

wprowadzenia nowych lub zmiana istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany Wykazu usług reprezentatywnych, lub
zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń
Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polskich i organów władzy i administracji
publicznej, lub
zmiany sposobu obsługi usług płatniczych przez wprowadzenia przez Bank nowych usług albo wycofania lub zmiany cech dotychczasowych oraz zmiany systemu
informatycznego, mającej wpływ na definicje zawarte w Słowniczku, lub
dostosowania usług świadczonych na podstawie umów o usługi płatnicze do warunków rynkowych związanych z postępem technologicznym, a mające wpływ na definicje
zawarte w Słowniczku, lub
konieczności doprecyzowania Słownika.

O zmianach Słownika będziemy informować na stronie www.santanderconsumer.pl

