
 

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN 
(wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) 

Rachunki bieżące i pomocnicze 
 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Numer rachunku 
bankowego (NRB) 

Numer rachunku 
bankowego wskazany 
w umowie.   

Aktywne będą 2 
numery: 

• dotychczasowy 
numer rachunku 
bankowego 
(wskazany w 
umowie), 

• nowy numer 
rachunku. 

Przelewy wychodzące z rachunku 
będą realizowane z nowego numeru 
rachunku bankowego. Natomiast 
wpłaty i przelewy na rachunek będą 
realizowane przy wykorzystaniu 
zarówno dotychczasowego, jak i 
nowego numeru rachunku.  
 
Nowe numery rachunków będą 
widoczne w systemie bankowości 
elektronicznej oraz na wyciągach po 
połączeniu operacyjnym banków. 

Nazwy produktów 

Pakiet Meritum 
Rozwoju 

Rachunek rozliczeniowy 
Meritum 

 

Pakiet Meritum 
Korzyści 

Rachunek rozliczeniowy 
Meritum 

Rachunki 
rozliczeniowe poza 
pakietem 

Rachunek rozliczeniowy 
Meritum 

Meritum Biznes 
Rachunek rozliczeniowy 
Meritum 

Meritum Firma 
Rachunek rozliczeniowy 
Meritum 

Meritum Bez Granic Meritum Bez Granic 
Meritum Waluty Meritum Waluty 

Dokumenty 
regulujące 
wysokość opłat i 
prowizji 

Zgodnie z „Tabelą 
Opłat i Prowizji dla 
przedsiębiorców i 
innych podmiotów”  

Zgodnie z nową „Taryfą 
opłat i prowizji 
bankowych dla Klientów 
Biznesowych 
nieprowadzących ksiąg 
rachunkowych” 

 

Tryb informowania 
o oprocentowaniu 
depozytów i 
rachunków 
bieżących i 
pomocniczych 

Informacja podawana 
w formie komunikatu 
Banku na stronie 
internetowej, w 
Oddziałach Banku, u 
Pośredników. 

Informacja podana w 
Tabeli oprocentowania 
dla Klientów 
Biznesowych.  

 

Waluty, w których 
prowadzona jest 
obsługa gotówkowa 

PLN, EUR, USD  PLN, EUR, USD, GBP  

Obsługa gotówkowa będzie 
prowadzona w wybranych 
Oddziałach Banku (lista dostępna na 
stronie www.aliorbank.pl).  

Wpłatomaty 
Brak możliwości 
korzystania ze 
wpłatomatów. 

Wprowadzenie 
możliwości korzystania 
z wpłatomatów. Za 
wpłatę gotówkową we 
wpłatomacie Bank 
pobiera prowizje 
zgodne z Tabelami 
Opłat i Prowizji.   

Wpłatomaty przyjmują jedynie 
banknoty w walucie PLN.  
Lista wpłatomatów dostępna na 
stronie: https://www.aliorbank.pl  

 



 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Wymiana walut 

Wymiana walut 
możliwa dzięki 
usłudze e-Kantor w 
pakiecie z rachunkiem 
Meritum Waluty 

Zastąpienie usługi e-
Kantor darmową usługą 
Autodealing. 

Platforma Autodealing jest dostępna 
w bankowości internetowej Alior 
Banku. Funkcjonujące dla usługi e-
Kantor uprawnienia użytkowników 
zostaną zachowane. Bank oferuje 
preferencyjne kursy walut. 
Więcej informacji: 
https://www.aliorbank.pl 

Negocjowanie 
oprocentowania 
depozytów 
terminowych 

Negocjacja 
indywidualnych 
stawek depozytów 
terminowych 

Wycofanie usługi 
negocjacji stawek 
depozytów. Usługa 
zastąpiona przez 
darmową usługę 
Autodealing. 

Platforma Autodealing jest dostępna 
w bankowości internetowej Alior 
Banku. Bank oferuje preferencyjne 
stawki oprocentowania depozytów 
negocjowanych. Więcej informacji: 
https://www.aliorbank.pl 

Kod SWIFT 
(płatności 
zagraniczne)  

Kod SWIFT Meritum 
Banku: BWEUPLPW  

Kod SWIFT Alior Banku: 
ALBPPLPW 

Kod SWIFT Meritum Banku zostanie 
wyłączony z końcem listopada 2015 
r. Po tym terminie płatności 
zagraniczne będą możliwie do 
realizacji tylko z wykorzystaniem 
kodu SWIFT Alior Banku. 

Tryb dostarczania i 
format wyciągów 

Wyciąg dostarczany 
pocztą elektroniczną 
w formacie PDF, HTML 
oraz XML. 

Wyciągi będą 
dostarczane pocztą 
elektroniczną w 
formacie PDF. Historia 
operacji może zostać 
wygenerowana w 
formacie CSV.   

Dla Klientów, którzy dotychczas 
otrzymywali wyciągi w formacie 
HTML oraz XML zmieniony zostanie 
format przekazywanych wyciągów.  
Wyciągi wysyłane na skrzynki e-mail 
będą wysyłane wg. adresu 
korespondencyjnego w Alior Banku 
(istotne dla Klientów, którzy 
posiadali produkty w Meritum Banku 
i Alior Banku).   

Rachunek, z którego 
bank pobiera opłaty 
i prowizje  

Opłaty okresowe oraz 
transakcyjne 
pobierano ze 
wskazanego przez 
Klienta rachunku.  
Przy braku środków 
na rachunku opłaty 
nie były pobierane 
debetując rachunek. 

Opłaty okresowe będą 
pobierane z rachunku 
podstawowego, bez 
względu na to, którego 
rachunku dodatkowego 
będą dotyczyć.  
Opłaty transakcyjne 
będą pobierane z 
dotychczas wskazanego 
rachunku.  

Konieczne jest zapewnienia środków 
na rachunku na poczet rozliczenia 
opłat i prowizji. W przypadku braku 
środków na rachunku Bank może 
pobrać opłaty i prowizje debetując 
rachunek Klienta lub pobrać je z 
wybranego przez Bank rachunku 
pomocniczego (dotyczy zarówno 
opłat okresowych jak i 
transakcyjnych).   
W przypadku nieautoryzowanego 
debetu na rachunku Bank będzie 
prowadził działania windykacyjne, 
za które  pobierze  opłaty zgodnie z 
Tabelą Opłat i Prowizji.  

Waluty, w których 
prowadzone są 
rachunki bieżące i 
pomocnicze 

PLN, EUR, USD, GBP, 
CHF, DKK, NOK, SEK, 
CZK. 

PLN, EUR, USD, GBP, 
CHF, DKK, NOK, SEK, 
CZK, AUD, CAD, RUB, 
HUF, JPY, TRY, RON, 
BGN, ZAR, MXN.  

Klienci będą mieć możliwość 
prowadzenia rachunków 
pomocniczych w dotychczas 
niedostępnych walutach.  

 
 
 
 



 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Zlecenia stałe: 
• w walucie 

obcej 
• do ZUS 
• do US 

Dostępne.  Niedostępne.  

Wcześniej wprowadzone przez Klientów 
zlecenia stałe wycofywanych typów (zlecenia 
w walucie, zlecenia do ZUS i US) zostaną 
automatycznie wprowadzone do systemu 
transakcyjnego Alior Banku jako przelewy z 
odroczonym terminem realizacji zgodnym 
z harmonogramem dotychczasowego zlecenia 
stałego. Przelewy z odroczonym terminem 
realizacji zostaną wprowadzone w 12 
kolejnych miesiącach licząc od chwili 
połączenia operacyjnego banków.  
Odwołanie wprowadzonych przelewów z 
odroczonym terminem jest możliwie za 
pośrednictwem bankowości internetowej Alior 
Banku.  

Awizowanie 
(notyfikowanie) 
wypłat 
gotówkowych 

Awizowanie 
konieczne dla 
wypłat powyżej: 
20 000 zł oraz 
500 EUR/USD.  

Awizowanie 
konieczne dla 
wypłat powyżej 
25 000 zł oraz 
3 000 EUR  lub 
2 000 USD/GBP.  

Oprócz podwyższenia limitu wypłat 
gotówkowych, wymagających awizowania, po 
fuzji operacyjnej banków Klienci będą mieć 
dostęp do znacznie większej liczby 
Oddziałów, w których realizowana jest 
obsługa gotówkowa. Lista placówek z obsługą 
gotówkową jest dostępna na stronie 
www.aliorbank.pl 

Opłata za wyciągi  
Opłata za każdy 
wygenerowany 
wyciąg 

Zryczałtowana 
opłata 
miesięczna za 
generowanie 
wyciągów w 
trybie dziennym. 

 

Kapitalizacja 
odsetek na 
rachunkach 
bieżących, 
pomocniczych i 
lokatach  

15 dnia każdego 
miesiąca.   

W ostatnim dniu 
okresu 
obrachunkowego
.  

Odsetki będą dopisywane do salda Rachunku 
podstawowego. 

 

 
Karty Debetowe wydane do rachunku 
 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Rachunki, do 
których bank oferuje 
karty 

Karty mogły zostać 
wydane tylko do 
rachunków w PLN. 

Karty będą dostępne do 
rachunków w PLN, EUR, 
USD, GBP. 

Klienci będą mieć możliwość 
zamówienia kart do rachunków   
pomocniczych w dotychczas 
niedostępnych walutach. 

Rodzaje limitów 
na kartach 
debetowych 

Miesięczny limit 
transakcyjny, łączny 
dla transakcji 
gotówkowych i 
bezgotówkowych. 

Limity dzienne na 
transakcje gotówkowe, 
bezgotówkowe (w 
podziale na MOTOEC 
oraz transakcje 
zbliżeniowe/contactless
/PayPass). 

Limit miesięczny na transakcje 
kartowe zostanie przeniesiony do 
systemu bankowości elektronicznej 
Alior Banku zgodnie z 
dotychczasową parametryzacją, ale 
nie będzie on widoczny z poziomu 
bankowości internetowej. Widoczne 
będą jedynie limity dzienne, które 
należy ustawić za pośrednictwem 
bankowości internetowej Alior 
Banku. 



 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Zwolnienie z 
opłaty za  kartę  

Zwolnienie z opłaty 
za kartę, jeśli suma 
operacji 
bezgotówkowych 
dokonanych kartą i 
rozliczonych przez 
bank w ciągu danego 
miesiąca 
kalendarzowego 
wynosiła 200 zł i 
więcej. 

Zwolnienie z opłaty za 
kartę, jeśli zostaną 
wykonane kartą 
przynajmniej 4 
transakcje 
bezgotówkowe w 
danym miesiącu. 

W miesiącu połączenia operacyjnego 
banków, Alior Bank nie będzie 
pobierał opłat miesięcznych 
związanych z posiadaniem karty 
debetowej niezależnie od liczby 
wykonanych transakcji. 

 
 
Kredyty związane z finansowaniem działalności gospodarczej 
 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Dokumenty 
regulujące 
wysokość opłat 
i prowizji 

Opłaty i prowizje 
określone były: 
- w przypadku pożyczki 
„Biznes Pożyczka” w 
Tabeli Opłat i Prowizji w 
zakresie udzielania 
pożyczek „Biznes 
Pożyczka”  
przez Meritum Bank 
- w przypadku kredytu 
„Biznes raty” w Tabeli 
Opłat i Prowizji w 
zakresie udzielania 
kredytów „Biznes Raty”  
przez Meritum Bank, 
- w przypadku 
pozostałych kredytów i 
gwarancji w „Tabeli Opłat 
i Prowizji dla 
przedsiębiorców i innych 
podmiotów w Meritum 
Banku”. 

Opłaty i prowizje określone będą: 
- w przypadku pożyczki „Biznes 
Pożyczka” w Tabeli Opłat i Prowizji w 
zakresie udzielania pożyczek „Biznes 
Pożyczka” (bez zmian) 
- w przypadku kredytu „Biznes raty” w 
Tabeli Opłat i Prowizji w zakresie 
udzielania kredytów „Biznes Raty” (bez 
zmian) 
- w przypadku pozostałych kredytów i 
gwarancji w „Tabeli opłat i prowizji 
bankowych dla Klientów Biznesowych 
prowadzących księgi rachunkowe” w 
Rozdziale V produkty kredytowe 
zostaje dodana część dedykowana  
produktom Kredytowym Meritum 
Banku oraz w  „Tabeli opłat i prowizji 
bankowych dla Klientów Biznesowych 
nieprowadzących ksiąg rachunkowych” 
w Rozdziale V produkty kredytowe 
zostaje dodana część dedykowana  
produktom Kredytowym Meritum 
Banku. 

 

Numer 
rachunku 
kredytowego 
 

Określony w umowie 
kredytu 

Będą aktywne dwa numery rachunków: 
• dotychczasowy numer 

rachunku (określony w umowie 
kredytu), 

• nowy numer rachunku kredytu 
(NRB), nadany po połączeniu 
operacyjnym banków. 

Spłata kredytu może 
być realizowana na 
dotychczasowy lub na 
nowy numer 
rachunku. 
Nowy numer 
rachunku (NRB) 
będzie widoczny w 
bankowości 
internetowej Alior 
Banku, a także 
przedstawiony w 
oddzielnej 
korespondencji.  

 
 



 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Kolejność spłat  

W przypadku pożyczki 
„Biznes Pożyczka” oraz 
kredytu „Biznes Raty” 
obowiązywała 
następująca kolejność 
spłat:  
1) należne opłaty i 

prowizje,  
2) odsetki umowne,  
3) kapitał 

pożyczki/kredytu,  
4) odsetki karne. 
 
W przypadku pozostałych 
kredytów obowiązywała 
następująca kolejność: 
1) koszty Banku, w tym 

koszty sądowe, 
egzekucyjne i inne 
opłaty urzędowe 
poniesione przez Bank, 
które na mocy prawa 
lub umowy stron winny 
obciążać Kredytobiorcę, 

2) zaległe opłaty i 
prowizje, 

3) odsetki od kapitału 
przeterminowanego, 

4) odsetki 
przeterminowane, 

5) kapitał 
przeterminowany, 

6) kapitał bieżący, 
7) odsetki bieżące. 

Obowiązywać będzie następująca 
kolejność zaliczania spłat: 
1) Zaległe opłaty i prowizje, w tym 

koszty upomnień bankowych, 
koszty działań windykacyjnych, 

2) Narosłe i naliczone odsetki od 
zobowiązania przeterminowanego, 

3) Zaległe raty odsetki, 
4) Zaległe raty kapitał, 
5) Naliczone bieżące opłaty i prowizje   

związane z kredytem (TOiP),  
6) Odsetki od zobowiązania bieżącego 
7) Wymagalny bieżący kapitał. 

 

 


