
 

 

 
СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ПЕРЕДДОГОВІРНИЙ 
ДОКУМЕНТ З ІНФОРМАЦІЄЮ І КЛАСИФІКАЦІЄЮ 
РІВНЯ РИЗИКУ ПРОДУКТУ. 

Інформація, виділена жирним шрифтом та в 
рамочці – особливо важлива. 

Банк Santander є членом Фонду 
гарантування вкладів 
кредитних організацій. Для 
вкладів готівкою максимальна 
гарантована сума складає 100 
000 євро на одного вкладника у 
кожній кредитній установі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЕРЕДДОГОВІРНА ІНФОРМАЦІЯ 

Рахунок Santander One 
Рахунок Santander One – це рахунок, відкритий у євро, із загальною ліквідністю, який включає із 

собою пакет продуктів: Дебетова картка Santander One і договір індивідуального цифрового 
банкінгу. Для того, щоб відкрити цей рахунок, достатньо бути старшим 18 років. 

Власники рахунку Santander One є учасниками програми “Santander One”, яка передбачає, серед 
інших переваг, можливість отримати знижку або навіть звільнення від плати за обслуговування 

рахунку шляхом виконання визначених вимог або умов, узгоджених в договорі, і в обслуговуванні 
визначених продуктів чи послуг Банку або таких, купівля яких проходить через Банк. Разом із цією 

Переддоговірною інформацією на окремому листку міститься короткий виклад засад вказаної 
програми, у якому описані переваги та умови доступу до них. Крім того, з детальною базою програми 

 
 

ризику продукту, де 
1/6 вказує на менший 
ризик, а 6/6 вказує на 

більший ризик 



 

 

можна ознайомитись на сайті банку: www.bancosantander.es 

http://www.bancosantander.es/


 

 

 

 

 

 
 
 
 

Винагорода по рахунку для власника 

+ По цьому рахунку отримання винагород не передбачено. 

 
 

Комісія та витрати по рахунку 

+ Комісія за обслуговування рахунку: 20 євро на місяць. 
 

 
+ Власник рахунку несе відповідальність за поштові витрати або за витрати на інші засоби 

зв’язку відповідно до актуальних діючих тарифів за ці послуги, у яких може бути задіяний 
Банк для виконання будь-яких операцій, які цього вимагають. 

 

+ Комісія та витрати будуть врегульовані при розрахунковому періоді по рахунку, що 
здійснюватиметься щомісяця у той же день, що і дата підписання договору. 

 
 

 

Вартість картки, пов’язаної з рахунком 

+ Картка Santander One дебет: Картка звільняється від комісії за випуск та обслуговування. 

 

 

Недозволений овердрафт по рахунку 

+ Річна номінальна відсоткова ставка: 7,25% (7,50% річних). 
 

+ Комісія за недозволений овердрафт: 5%. Мінімум: 15 євро. 

Ця комісія стягується із найбільшого овердрафту, що стається у розрахунковий період, з 
урахуванням послуги по наданню кредиту, з якого складається недозволений овердрафт. 

 
 

+ Витрати на комунікацію та відшкодування по дебетовим позиціям: 49 євро. За витрати на 

комунікацію та управління платежами по дебетовим позиціям, за допомогою яких клієнтів 
інформують про наявність порушень як наслідок недозволеного овердрафту на поточному 
рахунку для того, щоб приступити до їх врегулювання. З цією метою Банк повідомляє про 
порушення шляхом особистого повідомлення, надісланого поштою і, за необхідності, – 
особисто для вирішення певних питань у відділенні банку. Якщо порушення зберігається, то 
повідомлення про заборгованість та її стягнення відбувається заочно, за допомогою 
мобільного додатку, онлайн-банкінгу, телефонного дзвінка..., таким чином, якщо клієнт не 
владнав цю справу, то будуть використані та виплачені кошти, передбачені для комунікації 
та рекламації. Таким чином робиться спроба не допустити, щоб клієнт поніс більші фінансові 
витрати, наразився на можливе розірвання договору та включення у звіти про платіжну 
спроможність, які могли б ускладнити його доступ до отримання кредиту. Ці витрати 
пов’язані із видатками, які Банк несе при здійсненні комунікації та управління інкасацією (як 
структурні так і окремі випадки), а також із тими збитками, яких може зазнати Банк у зв’язку 
з обліком порушення. Витрати нараховуються, використовуються та мають бути оплачені 
лише один раз для кожної нарахованої та заявленої суми. 
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Періодичність та форма остаточного розрахунку 

+ Остаточний розрахунок по рахунку проводиться щомісяця, того самого дня, що й дата 
підписання цього договору. 

 
 

 

Способи здійснювати вклади та розпоряджатися балансом 

+ Власник може розпоряджатися залишком на рахунку і робити вклади готівкою або шляхом 

надання чеків чи інших інкасових документів, виконувати перекази, передачі та інші платіжні 
операції особисто, у відділеннях Банку або дистанційними каналами, передбаченими Банком, 
у будь-який час, а також за допомогою банкоматів. 

 

+  Для здійснення зазначених платіжних послуг особисто власник може звернутися до будь-

якого відділення Банку, у якому є касове обслуговування, із дотриманням встановленого 
графіку роботи, який опубліковано у кожному відділенні на видному для відвідувачів місці. 
Власник може перевірити інформацію про відділення, які надають таку послугу, і про графік 
їх роботи на сайті Банку: www.bancosantander.es 

 

 
+ Власник також може зараховувати поточні чи ні заборгованості, здійснювати платіжні 

операції за допомогою картки або інших платіжних інструментів. Якщо йдеться про поточний 
рахунок, Ви також зможете розпоряджатися рахунком за допомогою використання чекових 
книжок та векселів поточного рахунку, які Банк може надати за Вашим запитом. 

 

 
 

Дебетова картка: Картка Santander One Дебет 

+ Банк випускає дебетову картку Santander One Дебет на ім’я власника картки, за допомогою 
якої її власник може розпоряджатися рахунком та здійснювати платіжні операції по ньому. 

 

+ Власник може знімати готівку на дебетовій картці в банках та банкоматах, підключених до 

системи, а також купувати товари та послуги в комерційних установах, які їх приймають. 
Банк надасть власнику картки таємний особистий ідентифікаційний номер, виключно для 
його ознайомлення 

 

+ Окрім усіх операцій, які може здійснити власник картки щодо приєднаного до неї рахунку в 

банкоматах самого Банку в Іспанії, власник основної картки може зняти готівку на дебет, 
зараховану на будь-який рахунок, яким він розпоряджається безвідносно чи спільно. Крім 
того, він зможе вносити готівку, перевіряти баланс рахунку та рух активів, а також інші 
операції, які можна виконувати у банкоматах Банку стосовно зазначених рахунків. 

 

+ Максимальний щоденний ліміт зняття готівки діятиме щодо загальної кількості операцій по 
зняттю готівки, проведених за допомогою картки. 
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Термін дії договору по рахунку – необмежений 

 

 

 

 
 

 

+ Власник картки повинен негайно підписати картку та бути обачним у її використанні та 

збереженні. Він зобов’язаний використосувати її відповідно до умов, встановлених у 
договорі, і вживати усіх можливих заходів, щоб захищати захисні елементи, якими вона 
наділена. 

 

+ Коли власник дізнається про неправильне чи несанкціоноване виконання платіжної операції, 

яка здійснюється за допомогою картки, або про її втрату, крадіжку чи незаконне присвоєння, 
він повинен негайно повідомити про це Банк. Зазначене повідомлення повинно бути 
виконано у термін, що не перевищує тринадцять місяців з дати виникнення заборгованості. 
Повідомлення банку може бути здійснено будь-яким способом. Зокрема, у випадку втрати, 
крадіжки, незаконного присвоєння чи несанкціонованого використання картки, 
повідомлення робиться за безкоштовним номером телефону, наданого Банком для таких 
випадків. 

 

Тривалість дії договору 
 

 

+ Банк може змінити відсотки, комісійні та інші умови договору про відкриття рахунку за 

допомогою особистого повідомлення власнику, мінімум за два місяці до набрання ним 
чинності. Вважається, що власник погоджується зі змінами, якщо протягом зазначеного 
терміну він у письмовій формі не повідомить Банк про розірвання договору та, як наслідок, 
анулювання рахунку. 

 

 
+ Власник може анулювати рахунок і розірвати договір в будь-який час без попереднього 

повідомлення. Банк виконує розпорядження про розірвання договору максимум протягом 24 
годин з моменту запиту власника, якщо лише власник не уклав з Банком договір на 
фінансовий товари чи послуги, для управління якими варто мати відкритий рахунок в банку. 
Банк може розірвати договір та анулювати рахунок, письмово повідомивши про це власника 
за два місяці. 

 

Фонд гарантування вкладів 

+ Банк Santander є членом Фонду гарантування вкладів кредитних організацій. Для вкладів 

готівкою максимальна гарантована сума складає 100 000 євро на одного вкладника у кожній 
кредитній установі. 

 

 

Передача рахунків 

+ Власник може передати свій рахунок у відповідності з Королівським указом 19/2017 та 
Розпордженням ECE/228/2019. 

 

Додаткова інформація 

+ Цій переддоговірній інформації передували необхідні пояснення, щоб клієнт міг прийняти 
обґрунтоване рішення щодо пропонованого продукту. 
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+ Перед оформленням договору про відкриття рахунку Банк надає проект договору з умовами, 

що застосовуються до рахунку та дебетової картки, а також проект договору про 
персональний цифровий банкінг. 

 

Про Банк 

+ А.Т. Банк Santander (Banco Santander, S.A.) є кредитною установою, зареєстрованою в Банку 

Іспанії під номером 0049 та підлягає його контролю. Банк Іспанії розташований за адресою 
вул. Alcalá, буд. 50, 28014 Мадрид (Madrid). Банк Santander зареєстровано в Торговому 
реєстрі Кантабрії, Лист 286, Аркуш 64, 5-а Книга Компаній, запис. 1 і надається 
Індивідуальний податковий номер: A-39000013. Юридична адреса: м.Сантандер (Santander), 
Paseo de Pereda, 9-12, а головний операційний офіс знаходиться у Ciudad Grupo Santander, 
Avda. de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte, Madrid (Мадрид). Електронна адреса, на яку 
клієнти можуть спрямовувати свої повідомлення щодо надання платіжних послуг – це 
superlinea@gruposantander.com 

 
Комунікація 

+ Повідомлення від Банку власнику можуть здійснюватися в режимі онлайн, через його 

інтернет-банкінг або на поштову адресу, вказану власником, а також електронною поштою, 
зазначеною у формі Індивідуального договору про цифрове банківське обслуговування, або 
за допомогою телематичних або електронних засобів, які в будь-якому разі мусять бути 
узгоджені між сторонами. 

 
 

+ Власник може зв’язатися з Банком через телефонний банкінг Santander (Superlínea), онлайн-

банкінг Santander (), мобільні додатки Santander, призначені для цієї мети (застосунки для 
IOS, Android і планшетів), а також у будь-якому відділенні Банку або тими каналами, які Банк 
може визначити в будь-який час в майбутньому і про які він належним чином повідомить 
власнику. 

 

Умови договору 

+ Власник має право в будь-який час отримати за своїм запитом у Банку ті умови, що 

регулюють кожен із товарів чи послуг, які він замовляє, а також інформацію, якої вимагає 
чинне законодавство по цьому питанню, виражену на папері або будь-якому іншому 
надійному носії. 

 
Мова укладання договору 

+ Цей договір складено іспанською мовою, і повідомлення, які Банк надсилає власнику під час 

договірних відносин, будуть писатись саме цією мовою, якщо сторони не домовляться про 
інше. 

 
Відповідальність за несанкціоновані платіжні операції 

+ У випадку несанкціонованих платіжних операцій, які здійснюються за допомогою картки, 

Банк повертає стороні, що укладає договір, суму відповідної операції. Однак, у випадку 
втрати, крадіжки чи незаконного присвоєння картки економічні збитки від вказаних операцій 
будуть нести: 
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• Сторона, що укладає договір, до моменту повідомлення Банку про подію і до крайнього 
терміну, встановленого в конкретних умовах. Решта ситуацій є обов’язком Банку, за 
винятком умов, коли сторона, що укладає договір, не може виявити втрату, крадіжку чи 
незаконне присвоєння або якщо вони викликані дією чи бездіянням з боку Банку. 

• Банк, після отримання своєчасного повідомлення. 

+ Однак, сторона, що укладає договір, в будь-якому разі буде нести загальну суму економічних 

втрат, що виникають в результаті несанкціонованих платіжних операцій, які проводяться з 
карткою, що є результатом шахрайських дій сторони, яка укладає договір, або власника 
картки; або ж якщо вони виникають внаслідок порушення, навмисного чи серйозного 
невиконання одного чи декількох зобов’язань, пов’язаних з належним використанням 
картки, вживанням заходів по захисту її захисних елементів і повідомлення про втрату, 
крадіжку чи незаконне присвоєння або несанкціоноване використання картки. 

 
Позасудова процедура подання позову 

+ В разі виникнення розбіжностей між сторонами щодо будь-якого питання, пов’язаного із 

товарами та послугами, власник може подати скаргу в Службу підтримки та обслуговування 
клієнтів за адресою: вул. Josefa Valcárcel, 30, Edificio Merrimack IV, 2ª planta, 28027 Madrid 
(Мадрид), поштою за вказаною адресою, електронною поштою santander_reclamaciones@ 
gruposantander.es, в Бюро адвоката по роботі з клієнтами, поштове відділення 14.019б 28080 
у Мадриді. У випадку незгоди з рішенням або якщо після закінчення встановлених 
нормативними актами термінів рішення не було прийнято, власник може звернутися в Відділ 
скарг Банку Іспанії, при цьому необхідно попередньо подати заяву в Службу підтримки та 
обслуговування клієнтів або до адвоката по роботі з клієнтами. 

 

Законодавство та відповідна юрисдикція 

+ Цей документ, а також ті документи, які підписує власник для ефективного укладення 

договору на будь-які товари та послуги, передбачені в ньому, регулюються законодавством 
Іспанії. Питання, що виникають у зв’язку з їх тлумаченням, застосуванням чи виконанням, 
підпадають під юрисдикцію іспанських судів і трибуналів, що є компетентними відповідно до 
іспанського процесуального законодавства. 

 

 

Право на відмову від договорів, укладених дистанційно 

+ У випадку, якщо договір укладається із застосуванням засобів дистанційного зв’язку, власник 

має право розірвати його, повідомивши про це Банк протягом чотирнадцяти календарних 
днів з моменту підписання договору, якщо йдеться про рахунок. У випадку картки це право 
діє з дня її активації, при цьому немає потреби вказувати причину такого рішення та за це не 
передбачні жодні штрафні санкції. Зв’язок із Банком здійснюється через форму, яку можна 
знайти на сайті Банку в меню “Обслуговування клієнта”, а також подзвонивши на Superlínea, 
за номером телефону 915 123 123, звернувшись письмово, або ж будь-яким іншим законним 
способом, що дає змогу зафіксувати здійснення повідомлення. 
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+ Вважається, що терміну було дотримано, якщо повідомлення було відправлено до завершення 

терміну його дії, за умови, що воно було зроблено за допомогою паперового документу або 
будь-якого іншого надійного носія, що перебуває у розпорядженні Банку та доступного йому. 
Щоб скористатися цим правом, власник картки протягом тридцяти календарних днів після 
повідомлення про припинення дії негайно повинен повернути Банку повну суму операцій, які 
були здійснені по картці. Як тільки власник картки повідомив про припинення дії договору, 
платіжні операції по картці не можуть бути виконані. 
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ПІДСУМОК ПРАВИЛ ПРОГРАМИ 
 
 
 
 

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ ТА УМОВИ ЇХ ОТРИМАННЯ 

Пільги в комісії за обслуговування рахунку. 
 

Клієнти можуть отримати знижку у 10 євро або повне звільнення від плати за обслуговування 
рахунків Santander One, які вони відкрили на своє ім’я в Банку, при дотриманні таких умов: 

ПОВНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ: виконання щонайменше однієї із цих умов: 

1.- Кожен із власників рахунку, в якому виконуються умови А і B, отримує повне звільнення від 

плати за обслуговування рахунку (рахунків) Santander One, відкритого на своє ім’я. Вона таким 
чином становитиме 0 євро на місяць замість комісії, визначеної у договорі про відкриття 
рахунку. 

 

A A) Мати прописаний на своєму рахунку Santander One хоча б один з цих пунктів: 

- Заробітна платня або виплати по безробіттю в розмірі не менше 600 євро на місяць або 
пенсія по соціальному забезпеченню не менше 300 євро на місяць. 

 

- Інший регулярний дохід на рахунку через чек або грошовий переказ як мінімум на 600 
євро на місяць може бути прирівняний до отримання заробітної платні або виплати по 
безробіттю. 

 
- Виплати соціального забезпечення для приватних підприємців (RETA: Спеціальний режим 
для самозайнятих працівників, або REA: Спеціальний режим сільського господарства). 

 
- Допомога в рамках PAC (Єдина аграрна політика), на яку має право власник через свою 
професійну чи підприємницьку діяльність, в розмірі щонайменше 3000 євро в рік, 

 
B B) І виконувати одну із таких умов на тому ж рахунку Santander One, на якому прописаний 

якийсь із пунктів, вказаних в умові A, 

- Квитанції.  Мати щонайменше 3 квитанції, які були виплачені протягом 3 місяців до 

проведення розрахунків по рахунку (від емітента, який має інший індивідуальний 
податковий номер, що не повертаються, і на суми, що перевищують 0 євро). 

 
- Використання карток. Використовувати будь-яку (дебетову чи кредитну) картку, випущену 

Банком та зв’язану з одним і тим самим рахунком Santander One щонайменше 6 разів 
протягом 3 місяців до проведення розрахунку по рахунку. 

2.- Клієнт звільняється від плати за обслуговування рахунку Santander One, пов’язаного з 

рахунком або рахунками цінних паперів, на які покладені акції Банку, власником яких він є, 
якщо принаймні один із власників рахунків зберігає декілька акцій A.Т. Банк Santander (Banco 
Santander, S.A.), що дорівнюють або перевищують 1000. 

3.- Звільнення від плати за обслуговування рахунків Santander One також надається, коли один із 
власників або всі вони спільно підтримують баланс в Банку у інвестиціях, пенсійних планах чи 
страхових заощадженнях, які дорівнюють або перевищують 25 000,00 євро. 
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ЄДИНА ЗНИЖКА НА 10€: виконуючи принаймні одну з таких умов: 

4.- Зниження плати за обслуговування рахунку Santander One, у якому один із власників рахунку 

або усі вони разом відповідають одній із таких умов, при цьому достатньо, щоб була виконана 
одна з них для того, щоб ця комісія була знижена до 10 євро на місяць замість тієї комісії, яка 
була вказана у договорі про відкриття рахунку: 

- Заощадження: Підтримувати у Банку баланс у інвестиційних фондах, пенсійних планах 
або страхових заощадженнях, що дорівнює або перевищує 5.000,00 євро або менше 
25.000,00 євро. 

 

- Ринок: 
Підтримувати в Банку баланс оборотних цінних паперів (змінний дохід, фіксований 
прибуток, варанти), структурованих облігацій або структурованих фінансових продуктів 
на суму, що дорівнює або перевищує 25.000,00 євро. 

 

 
- Фінансування:  
Підтримувати в Банку чинним і в актуальному стані з оплатою один з таких продуктів: 

• Іпотечна позика 

• Споживчий кредит 

• Договір про оренду автомобіля чи техніки 

Знижка до 10 євро не розповсюджується на позики рефінансування заборгованості. 
 

 
- Захист: Мати один або декілька чинних полісів страхування з актуальною оплатою за 
посередництва Santander Mediación OBSV, у якому будь-хто з власників рахунку Santander 
One фігуруватиме в якості власника полісу, із сумою страхових внесків, що дорівнює або 
перевищує 120,00 євро в рік. 

 

• Senior: Мати чинний План Plan Santander One Senior, що діє лише для клієнтів, старших 
65 років. 

 
5.- Клієнт отримує знижку плати за обслуговування рахунку Santander One, в якому він має 

прописаний хоча б один з цих пунктів, маючи знижку до 10 євро на місяць: 

- Заробітна платня або виплати по безробіттю в розмірі 600 євро на місяць, або пенсія по 
соціальному забезпеченню щонайменше 300 євро на місяць. 

Інший регулярний дохід на рахунку через чек або грошовий переказ на як мінімум 600 
євро на місяць може бути прирівняний до отримання заробітної платні або виплати по 
безробіттю. 

 

 
- Виплати соціального забезпечення для приватних підприємців (RETA: Спеціальний режим 
для самозайнятих працівників, або REA: Спеціальний режим сільського господарства). 

 

- Допомога в рамках PAC (Єдина аграрна політика), на яку має право власник через свою 
професійну чи підприємницьку діяльність, в розмірі щонайменше 3000 євро в рік. 
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Як підсумок, у цій таблиці показані бонуси, які, залежно від випадку, клієнт може отримати у 
зв’язку з комісією за обслуговування рахунків Santander One, власником яких він є. 

 

Комісія за обслуговування 
рахунку 

Рахунки, яких це стосується Розділ 

 
 

ПОВНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ 

Усі рахунки Santander One на ім’я кожного 

власника рахунку Santander One, у якому 
буде перевірено відповідність 

 
1 

Рахунок Santander One, зв’язаний з 
рахунком або рахунками цінних паперів 

2 

Рахунки, в яких власник або власники 
відповідають умовам 

3 

 
ЗМЕНШЕННЯ 

комісії до 10 євро/місяць 

Рахунки, власник або власники яких 
виконують одну з умов 

4 

Рахунок Santander One, в якому зареєстровані 
доходи 

5 

 

Інші переваги 

Власники рахунку Santander One отримують такі переваги: 

- Звільнення від плати за випуск та обслуговування карток Santander One: Картка Santander 
One Дебет, Кредитна картка Santander All in One і Картка Santander One Aplaza Crédito 
(відтермінуй кредит) 

 

- Звільнення від комісій за перекази в євро, здійснені через інтернет, мобільний банкінг чи 
банкомати, на будь-яку суму, як всередині країни, так і в країни Європейського Союзу з 
рахунку Santander One. Це виключення не розповсюджується на негайні чи невідкладні 
перекази. 

 

- Звільнення від комісії за зняття дебетової готівки із використанням картки Santander One Дебет: 

• У банкоматах самого Банку в Іспанії. 

• У банкоматах, що асоціюються із маркою Santander у світі. 

 
Клієнти, що є власниками рахунку Santander One матимуть доступ до оформлення Планів 

Santander One і Планів Santander One для компаній: 

• План подорожей 

• План виплат 

• План цифрової безпеки 

• План ВІП-обслуговування 
 
 
 

 

Ознайомтеся з повною інформацією про програму Santander One за адресою: 
www.bancosantander.es 
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Інформаційний 

документ про комісії 
 
 

 
Назва постачальника рахунку: А.Т. Банк Santander (Banco 

Santander, S.A.) 

Назва рахунку: Рахунок Santander One 

Дата: 14/01/2021 

 
• Цей документ інформує Вас про комісії, які стягуюються за використання основних послуг, 

пов’язаних з платіжним рахунком. Це допоможе Вам порівняти їх з комісіями інших рахунків. 

• Також може стягуватись комісія за використання інших послуг, не перерахованих тут, які пов’язані з 
рахунком. Ви знайдете усю інформацію в договорі про відкриття рахунку, про випуск картки і у 
переддоговірній інформації, яка буде надана Вам перед виконанням будь-якої окремої операції 
платіжних послуг. 

• Для Вашого користування безкоштовно надається глосарій термінів, що 
використовуються у цьому документі. 

 
 
 

Послуга Комісія 

Загальні послуги по рахункам 

Обслуговування 
рахунку. 

Обслуговування із виконанням умов 
[щомісячно]. 

0,00 € 

 Щорічна загальна комісія. 0,00 € 

 Обслуговування із частковим 
виконанням умов [щомісячно]. 

10,00 € 

 Щорічна загальна комісія. 120,00 € 

 Обслуговування із невиконанням умов  

 [щомісячно]. 20,00 € 

 Щорічна загальна комісія. 240,00 € 

Платежі (за виключенням карток) 

Перекази. Терміновий платіж SEPA в євро онлайн. 6,00 € 
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 Стандартний платіж SEPA в євро 

онлайн. 
0,00 € 

Стандартний платіж SEPA в євро у 
відділенні банку. 

 

До 6.000 € 6,00 € 

Понад 6.000,01 € і до 60.000 € 12,00 € 

Понад 60.000,01 € 25,00 € 

Не онлайн стандартний платіж SEPA в 
іноземній валюті. 

0,70% (мін. 20,00 €) 

Не стандартний платіж SEPA в іноземній 
валюті у відділенні банку. 

0,70% (мін. 20,00 €) 

Зміна валюти. Обмінні курси будуть або 
тими, які щоденно 

публікуються організацією 
для сум, що не перевищують 
3000 € чи еквівалентну суму, 
або ж ті, що встановлюються 

установою на основі ринкових 
цін. 

Постійний порядок. Постійний порядок онлайн. 

Постійний порядок у відділенні банку. 

До 6000 € 

Понад 6.000,01 € і до 60.000 € 

Понад 60.000,01 € 

0,00 € 
 

6,00 € 
12,00 € 
25,00 € 

Картки і готівка 

Випуск і 
обслуговування 
дебетової картки. 

Картка Santander One Дебет. 

[щороку]. 

0,00 € 

Випуск і 
обслуговування 
кредитної картки. 

Кредитна картка Santander All in One. 

[щороку] 

0,00 € 
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 Картка Santander One Aplaza Crédito 

(відтермінуй кредит) 

[щороку] 

0,00 € 

Зняття готівки з картки 
у банкоматах 

Власний банкомат. 

Належить іншим установам. 

0,00 € 

100% Комісія 
встановлюється 

власником банкомату 
(CTC) 

Зняття готівки в 
кредит по картці в 
банкоматах. 

Картка Santander All in One Crédito. 

Власний банкомат. 

Картка Santander All in One Crédito. 

Належить іншим установам. 

Картка Santander One Aplaza Crédito 

(відтермінуй кредит). Власний банкомат. 

Картка Santander One Aplaza Crédito 

(відтермінуй кредит). Належить іншим 

установам. 

3,90% (мін. 3,90 €) 

 
3,90% (мін. 3,90 €) + 100% 

Комісія встановлюється 
власником 

банкомату (CTC) 

 3,90% (мін. 3,90 €) 

 
3,90% (мін. 3,90 €) + 100% 

Комісія встановлюється 
власником 

банкомату (CTC) 

Овердрафти і супутні послуги 

Недозволений 
овердрафт. 

Комісія по овердрафту (за найбільшим 
обліковим овердрафтом, отриманому в 
розрахунковий період) 

Відсоткова ставка 

Витрати на комунікацію та відшкодування 
по дебетовим позиціям 

5,00% (мін. 15,00 €) 

 

 
7,25% 

49,00 € 

Дозволений 
овердрафт. 

Послуга не доступна. 

Інші послуги 

Переговори і кліринг 
чеків. 

Національні чеки в євро. 0,30% (мін. 3,15 €) 

Повернення чеків. Національні чеки в євро. 4,50% (мін. 18,00 €) 

Служба оповіщення 
(електронна пошта чи 
аналог) 

 
Повідомленням (email або Push) 

Повідомлення про карткові 

платежі. 

 
0,00 € 

0,00 € 

 


