РАХУНОК JAKŻE OSOBISTE

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ
ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Познайомтеся з рахунком з пакетом користей, які ви можете вмикати і вимикати, коли захочете.
Тепер доступний в спеціальній пропозиції для громадян України.
Спеціальна пропозиція

0 зл

• ведення рахунку та обслуговування карти протягом 12 місяців від дати
відкриття рахунку

• перекази за кордон в Україну і в Польщі в злотих – до відміни звертаємо
оплати за перекази за кордон в Україну та перекази в Польщі в злотих.
Повернення оплати відбудеться автоматично протягом 2 тижнів від
реалізації трансакції

Після закінчення дії спеціальної пропозиції Ваш рахунок буде обслуговуватися в рамках стандартної
пропозиції

0 зл

• ведення рахунку, якщо вам не виповнилося 26 років, або ви будете
вплачувати одноразово принаймні 1500 злотих/місяць

• обслуговування картки, якщо вплачуєте на неї принаймні 300 злотих
намісяць

• дві користі
• Інтернет-перекази в злотих

ВИБЕРІТЬ КОРИСТІ ДЛЯ РАХУНКУ
Виберіть користі, які Вам потрібні на даний момент: дві з них за 0 злотих, a кожна наступна тільки за
3,50 злотих за місяць. Ви можете їх міняти, коли хочете, в новому Інтернет-банкінгу і через мобільний
додаток, або у відділенні банку Alior Bank. Вибрані користі почнуть діяти вже наступного дня.

• Платіж карткою без оплат за перерахування на іншу валюту.
• 0 злотих за виплати з банкоматів за кордоном.
• 0 злотих за виплати готівки з банкоматів в Польщі.

ЗАСТОСУНОК ALIOR MOBILE
Alior Mobile - це швидкий і зручний доступ до рахунку цілодобово в будь-якому місці. Застосунок
Alior Mobile можна завантажити з крамниць App Store, Google Play, AppGallery. Більше інформації на
www.aliorbank.pl/aplikacja.
Тепер ви можете користуватися мобільним застосунком Alior Mobile також українською мовою.
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AppGallery

Як відкрити рахунок?
Рахунок відкриєте в будь-якому відділенні банку Alior Bank. Візьміть з собою один з документів:

• дійсний український паспорт для виїзду за кордон
або

• польський документ, який називається «Karta pobytu» (карта побуту)
або

• польський документ, який називається «Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca»
(тимчасова посвідка особи іноземця).

Повний список користей доступний на www.aliorbank.pl.
В період дії Спеціальної пропозиції «Przelewy za darmo» (Перекази безкоштовно) для громадян України оплати за переказ за кордон для
одержувача з України в ціновому варіанті OUR в нормальному/прискореному/ пріоритетному режимі, а також перекази в Польщі в польських
злотих в нормальному режимі будуть зніматися з рахунку, а потім повертатися протягом 14 календарних днів. Про закінчення дії промоційних
умов Вас повідомлять за 7 днів до цього смс-ом та повідомленням на сайті банку. Деталі – в регламенті Спеціальної пропозиції «Przelewy za
darmo» («Перекази даром») для громадян України.
Під час дії Спеціальної пропозиції «Konto dobre dla Ciebie» («Рахунок, добрий для Тебе») ми не візьмемо оплати 10 зл за ведення рахунку та 5 зл
за обслуговування картки протягом 12 місяців від дати відкриття рахунку. Про закінчення дії спеціальної пропозиції оплати за ведення рахунку
нараховуватимуться за Тарифом оплат та комісійних «Alior Bank S.A.» для індивідуальних клієнтів. Деталі в регламенті Спеціальної пропозиції
«Konto dobre dla Ciebie» («Рахунок, добрий для Тебе»).
Стандартна пропозиція
Ми не візьмемо оплати 10 зл за ведення рахунку, якщо в даному календарному місяці на рахунок поступить одноразово принаймні 1500 злотих з
іншого банку або з фірмового рахунку в нашому банку, або якщо Вам не виповнилося 26 років. Ми не візьмемо 5 зл за обслуговування картки до
рахунку, якщо від останнього дня попереднього місяця до передостаннього дня даного місяця Ви здійсните безготівкові трансакції на загальну
суму принаймні 300 злотих, або якщо Вам не виповнилося 18 років. Дві користі безкоштовні, а кожна наступна коштує тільки 3,50 злотих
за місяць. Вибрана до рахунку користь буде активною від наступного дня. У випадку відмови від користі вона перестане бути активною від
першого дня чергового календарного місяця.
У випадку користі «Закордонні платежі без оплат за зміну валюти» операції перераховуються без витрат за зміну валюти, які нараховує банк.
Операції в EUR, USD або GBP перераховуються на PLN за середнім курсом НБП на день їх розрахунків. Інші валюти перераховуються на USD за
курсом платіжної організації Mastercard, a потім перераховуються на PLN за середнім курсом НБП на день розрахунку операції.
Детальні правила знаходяться в Регламенті особистих рахунків, Регламенті користі для рахунку «Jakże Osobiste», Регламенті користування
електронними каналами для індивідуальних клієнтів, Регламенті платіжних карток «Alior Bank SA» та тарифі оплат і комісійних «Alior Bank SA»
для індивідуальних клієнтів.
Усі вказані документи доступні у відділеннях «Alior Bank» та на сайті www.aliorbank.pl. Рахунок «Jakże Osobiste» доступний для осіб, яким
виповнилося 13 років.
Застосовані в цьому матеріалі поняття означають згідно із списком послуг представництва: рахунок – платіжний рахунок; переказ – платіжне
доручення; картка – платіжна дебет-картка; трансакція – платіжна трансакція; виплата з банкоматів за кордоном – виплата готівки з банкоматів
за кордоном, зокрема, платіжна трансакція з використанням дебет-картки для платежів готівкою в банкоматах (виплата грошей в банкоматах
на території іншої держави – члена ЄС /ЄЕЗ).
Застосунок «Alior Mobile» можна завантажити безкоштовно на свій телефон з крамниці App Store (iOS), Google Play™ (Android™) або AppGallery.
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