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Postanowienia ogólne 

1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej „Taryfą Opłat i Prowizji” ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku oraz za 

pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. 

2. Użyte w Taryfie Opłat i Prowizji określenie Bank należy rozumieć, jako Alior Bank SA. 

3. Bank zastrzega sobie możliwość pobierania dodatkowych opłat, niewymienionych w Taryfie Opłat i Prowizji, za usługi realizowane na życzenie Klienta i niewymienione w Taryfie Opłat i Prowizji lub 

za usługi z wykorzystaniem instytucji trzecich, w tym w szczególności: 

a. opłaty i prowizje pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji, 

b. opłaty i prowizje za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 

c. opłaty i prowizje wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Opłaty i prowizje pobierane są: 

a. po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi, 

b. miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, 

c. zbiorczo – za usługi wykonane w trakcie okresu rozliczeniowego, 

d. zgodnie z zawartą umową. 

5. Wszystkie opłaty i prowizje pobierane są „z dołu” po wykonaniu usługi.  

6. Opłaty związane z prowadzeniem rachunków i wykonywaniem transakcji płatniczych pobierane okresowo są należne Bankowi jedynie za okres obowiązywania Umowy.  

7. Opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są za pełen okres rozliczeniowy. 

8. Opłaty za karty debetowe pobierane są: 

a. w przypadku kart wydanych do dnia 23 października 2012 r.- za aktywne oraz zablokowane karty, za pełen okres rozliczeniowy, od daty wydania karty, 

b. w przypadku kart wydanych od dnia 24 października 2012 r. - za nieaktywne, aktywne oraz zablokowane karty, za pełen okres rozliczeniowy, w terminie 2 miesięcy od daty wydania karty, przy 

czym w przypadku kart nieaktywnych opłata jest pobierana od momentu, w którym Klient miał możliwość aktywowania karty. 

9. Opłaty za komunikaty SMS pobierane są raz w miesiącu za okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca. 

10. W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana opłata za wykonanie usługi nie jest zwracana. 

11. Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy 

zastosowaniu aktualnych kursów sprzedaży zawartych w Tabeli Kursów Walut Alior Banku S.A. 

12. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie przy użyciu średniego kursu NBP i wydaje Klientowi 

równowartość tej kwoty. 

13. Wypłaty gotówkowe w CHF, niezależnie od kwoty, wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki zgodnie z zapisami Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i 

terminowych lokat oszczędnościowych. 

14. Wypłaty gotówkowe w kwocie: 

a. przekraczającej 25 000 PLN bądź 3 000 w walucie EUR, 2 000 w walucie USD oraz 2 000 w walucie GPB. – w przypadku wypłaty w Oddziałach Banku lub  

b. przekraczającej 10 000 PLN – w przypadku wypłaty w Placówkach Partnerskich (Agencjach), 

wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki zgodnie z zapisami Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych. 

15. Placówki Partnerskie (Agencje) posiadają indywidualne górne limity gotówkowe. Wpłata i wypłata gotówki przez Klienta możliwa jest do wysokości limitów gotówkowych danej Placówki Partnerskiej.  

16. Placówki Partnerskie (Agencje) nie prowadzą obsługi gotówkowej w walutach obcych, ani nie prowadzą obsługi rachunków prowadzonych w walutach obcych. 

17. Wykaz Placówek Partnerskich / Oddziałów, które prowadzą obsługę gotówkową znajduje się na stronie www.aliorbank.pl 

18. Przelewy w ramach Alior Banku, z wyłączeniem rachunków prowadzonych na podstawie umowy z T-Mobile Usługi Bankowe, pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego Klienta, traktowane są 

jako przelewy własne. 

19. Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza. 
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20. Transakcje bezgotówkowe w kwocie równej lub większej 1 000 000 zł realizowane są przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności, której odbiorcami są: ZUS i Urząd Skarbowy, które bez względu 

na kwotę transakcji realizowane są przez system ELIXIR. 

21. Na życzenie Klienta transakcje bezgotówkowe w kwocie niższej niż 1 000 000 zł mogą być realizowane przez system SORBNET, za co Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą Opłat i Prowizji. 

22. Operacje (gotówkowe i bezgotówkowe) w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł nie są możliwe do realizacji w Placówkach Partnerskich (Agencjach). Ograniczenie dotyczy także realizacji 

przelewów wykonywanych z wykorzystaniem systemu SORBNET. 

23. Przelewy do innego banku realizowane w walucie obcej lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym, traktowane są jako przelewy zagraniczne. 

24. Przelewy za pośrednictwem bankowości internetowej, w EUR, w trybie normalnym lub pilnym, przy zaznaczonej opcji kosztowej SHA, gdy bank beneficjenta należy do krajów Unii Europejskiej oraz 

Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii, Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE; traktowane są jako przelewy europejskie. 

25. Konta walutowe oraz rachunki oszczędnościowe walutowe prowadzone są w następujących walutach: CHF, EUR, USD, GBP oraz AUD, CAD, SEK, DKK, NOK, CZK i RUB. 

26. O zmianie Taryfy Opłat i Prowizji Bank powiadamia Klienta: 

a. w przypadku Klientów, z którymi Bank nie zawarł „Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej” – za pośrednictwem poczty, 

b. w przypadku Klientów, z którymi Bank zawarł „Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej” – za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych,  

c. w przypadku Klientów, którzy podali swój adres e-mail – w formie elektronicznej,  

nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą jej wejścia w życie. Brak zgłoszenia sprzeciwu Klienta wobec proponowanych zmian przed dniem obowiązywania zmian jest równoznaczny z 

wyrażeniem na nie zgody. 

27. Klient ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę, której dotyczą zmiany Taryfy Opłat i Prowizji ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat 

związanych z wypowiedzeniem Umowy lub opłat wynikających z proponowanych zmian. 

28. W przypadku gdy Klient zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 26, ale nie dokona wypowiedzenia właściwej Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, 

bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych ze zgłoszeniem sprzeciwu lub opłat wynikających z proponowanych zmian. 

29. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Taryfie Opłat i Prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych warunków: 

a. zmiana wysokości płacy minimalnej oraz poziomu wskaźników publikowanych przez GUS: inflacji, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,  

b. zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych oraz stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski,  

c. zmiany cen usług i operacji, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych,  

d. zmiany zakresu lub formy świadczonych przez Bank usług (w tym zmiany lub dodania nowej funkcjonalności w zakresie obsługi danego produktu) w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na 

koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem umowy, 

e. zmiany przepisów prawa regulujących produkty lub usługi oferowane przez Bank lub mających wpływ na wykonywanie umowy, w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone 

przez Bank w związku z wykonywaniem umowy, 

f. zmiany przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości stosowanych przez Bank, w zakresie w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem 

umowy, 

g. zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie mającym 

wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem umowy. 

30. Zmiany wysokości opłat i prowizji będą odbywały się wg następujących zasad: 

a. zmiana opłat i prowizji przewidzianych w Taryfie dla jednego produktu może być dokonywana nie częściej niż 4 razy w roku, 

b. opłaty i prowizje zawarte w Taryfie nie mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o więcej niż 200%  wysokości dotychczasowej opłaty lub prowizji, z zastrzeżeniem ust. 31,  

c. zmiana wysokości danej opłaty lub prowizji następuje w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy od wystąpienia przesłanki do wprowadzenia tej zmiany,  

d. ustalenie stawek opłat lub prowizji za czynności, za które dotychczas Bank nie pobierał opłat/prowizji oraz określenie wysokości opłat/prowizji dla nowych produktów lub usług, odbywa się z 

uwzględnieniem stopnia pracochłonności wykonywanych w związku z tym czynności oraz poziomu kosztów ponoszonych przez Bank. 

31. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 30 lit. b nie dotyczy sytuacji, w której do Taryfy wprowadzane są nowe opłaty lub prowizje lub gdy ich dotychczasowa wysokość wynosiła 0 zł. 

32. Taryfa Opłat i Prowizji nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

33. Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w każdej placówce Banku oraz za pomocą Kanałów Elektronicznych.  

34. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 



 

4/53 

 Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe Rozdział I.

I. 
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY 

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

KONTO 
ROZSĄDNE 

KONTO  WYŻSZEJ 
JAKOŚCI 
(z 5-letnią 

gwarancją)10  

KONTO  
ELITARNE  

KONTO 
RACHUNKI W 

PAKIECIE 

KONTO 
WALUTOWE1 

KONTO 
INTERNETOWE 

 A. OPŁATY PODSTAWOWE 

1. Otwarcie rachunku  
jednorazowo przy 
otwarciu rachunku 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku 
miesięcznie od każdego 

rachunku 
8 zł7 0 zł9 0 zł/100 zł13 8 zł3,11 0 zł 0 zł 

3. 
Opłata za zmianę wariantu konta na 
Konto Wyższej Jakości  

jednorazowo przy zmianie 
wariantu rachunku 

150 zł - 0 zł  150 zł - 150 zł 

4. 
Opłata za zmianę wariantu konta na 
Konto Internetowe 

jednorazowo przy zmianie 
wariantu rachunku 

150 zł 0 zł 0 zł  150 zł - - 

5. Opłata za komunikat SMS: 

5.1 
- jako potwierdzenie zdarzenia na 
rachunku2 

za każdy wysłany SMS 
(pobierana zbiorczo raz 

na miesiąc) 
0,30 zł 0 zł 0 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

5.2 - do autoryzacji zleceń za każdy wysłany SMS  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

B. PŁATNOŚCI KRAJOWE 

1. 
Przelew w ramach Banku na rachunki 
własne we wszystkich kanałach 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Przelew w ramach Banku na rachunki obce: 

2.1 
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) – dyspozycja ustna  

od każdego przelewu 8 zł 0 zł 0 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

2.2 
- za pośrednictwem bankowości 
internetowej/mobilnej 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.3 
- za pośrednictwem bankowości 
telefonicznej – konsultant 

od każdego przelewu 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:  

3.1 
- w Oddziale – Elixir, z zastrzeżeniem 
3.3. 

od każdego przelewu 8 zł 0 zł 0 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

3.2 
- w Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
Elixir, z zastrzeżeniem 3.5. 

od każdego przelewu 8 zł 0 zł 0 zł 8 zł - 8 zł 

3.3 
- w Oddziale – Elixir, w ramach 
usługi „Rachunki w Pakiecie”3 

opłata abonamentowa - - - 8 zł8 - - 

3.5 
- w Placówce Partnerskiej (Agencji), 
w ramach usługi „Rachunki w 
Pakiecie”3 

opłata abonamentowa - - - 8 zł8 - - 

3.6 - w Oddziale - Sorbnet < 1mln PLN od każdego przelewu 32 zł 0 zł 0 zł 32 zł 32 zł 32 zł 

3.7 
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji)6 – Sorbnet >= 1mln PLN 

od każdego przelewu 15 zł 0 zł 0 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

3.8 - w Oddziale – Express Elixir od każdego przelewu 8 zł 0 zł 0 zł 8 zł - 8 zł 

3.9 
- za pośrednictwem bankowości 
internetowej/mobilnej 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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I. 
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY 

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

KONTO 
ROZSĄDNE 

KONTO  WYŻSZEJ 
JAKOŚCI 
(z 5-letnią 

gwarancją)10  

KONTO  
ELITARNE  

KONTO 
RACHUNKI W 

PAKIECIE 

KONTO 
WALUTOWE1 

KONTO 
INTERNETOWE 

3.10 
 - za pośrednictwem bankowości 
telefonicznej – konsultant (w tym 
Express Elixir) 

od każdego przelewu 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4. Przelew natychmiastowy, za pośrednictwem bankowości internetowej: 

4.1 
- przelew w wysokości  
0,01 zł – 1 000 zł 

od każdego przelewu 3 zł 0 zł 0 zł 3 zł - 3 zł 

4.2 
- przelew w wysokości 
1 000,01 zł – 2 000 zł 

od każdego przelewu 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł - 5 zł 

4.3 
- przelew w wysokości 
2 000,01 zł – 3 000 zł 

od każdego przelewu 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł - 5 zł 

4.4 
- przelew w wysokości 
3 000,01 zł – 4 000 zł 

od każdego przelewu 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł - 5 zł 

4.5 
- przelew w wysokości 
4 000,01 zł – 5 000 zł 

od każdego przelewu 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł - 5 zł 

4.6 
- przelew w wysokości 
5 000,01 zł – 10 000 zł12 

od każdego przelewu 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł - 5 zł 

4.7 
- przelew w wysokości 
10 000,01 zł – 20 000 zł12 

od każdego przelewu 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł - 5 zł 

5. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia stałego:  

5.1 
- w Oddziale / Placówce Partnerskiej 
(Agencji) z zastrzeżeniem pkt 5.2 

od każdej dyspozycji 2 zł 0 zł 0 zł 2 zł - 2 zł 

5.2 
- w Oddziale/ Placówce Partnerskiej 
(Agencji) w ramach usługi „Rachunki 
w Pakiecie” 3 

od każdej dyspozycji - - - 0 zł - - 

5.3 
- za pośrednictwem bankowości 
internetowej/mobilnej 

od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

5.4 
- za pośrednictwem bankowości 
telefonicznej – konsultant 

od każdej dyspozycji 2 zł 0 zł 0 zł 2 zł - 2 zł 

6. Realizacja zlecenia stałego od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

7. 
Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/ 
odwołania polecenia zapłaty w 
Oddziale  

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

8. Realizacja polecenia zapłaty od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

9. 
Realizacja płatności w ramach usługi 
iKasa 

od każdej płatności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

10.  
Realizacja płatności w ramach usługi 
BLIK 

od każdej płatności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

C. PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE 

1. 
Przelew europejski4 – przelew 
elektroniczny do innego kraju 
należącego do Unii Europejskiej 

od każdego przelewu 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 0 zł 

2. 
Przelew zagraniczny4 realizowany  
w Oddziale  

od każdego przelewu 50 zł 0 zł 0 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

3. 
Przelew zagraniczny4 realizowany 
przez Elektroniczne Kanały Dostępu 

od każdego przelewu 30 zł 0 zł 0 zł 30 zł  30 zł 30 zł  
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I. 
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY 

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

KONTO 
ROZSĄDNE 

KONTO  WYŻSZEJ 
JAKOŚCI 
(z 5-letnią 

gwarancją)10  

KONTO  
ELITARNE  

KONTO 
RACHUNKI W 

PAKIECIE 

KONTO 
WALUTOWE1 

KONTO 
INTERNETOWE 

4. Opłaty dodatkowe: 

4.1 
- dla przelewu zagranicznego  
w trybie pilnym 

od każdego przelewu 15 zł 0 zł 0 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

4.2 
- dla przelewu zagranicznego  
w trybie ekspresowym od każdego przelewu 20 zł 0 zł 0 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

4.3 

- ryczałt na pokrycie kosztów 
banków pośredniczących w 
przypadku opcji kosztowej OUR 
(całkowite koszty przelewu pokrywa 
zleceniodawca) 

od każdego przelewu 70 zł 0 zł 0 zł 70 zł 70 zł 70 zł 

4.4 

- za błędne podanie numeru 
rachunku beneficjenta IBAN dla 
płatności do krajów, gdzie jest on 
stosowany lub brak kodu BIC banku 
beneficjenta i za poinformowanie  
o odmowie wykonania zlecenia. 
Dotyczy przelewu zagranicznego 
oraz europejskiego  

od każdego przelewu 20 zł 0 zł 0 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

5. 
Przelew zagraniczny lub europejski 
otrzymany z banku krajowego lub 
zagranicznego 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6. 
Przelew krajowy, zagraniczny lub 
europejski z tytułu otrzymanej 
renty/emerytury zagranicznej 

od każdego przelewu 35 zł 0 zł 0 zł 35 zł  35 zł 35 zł 

D. WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA TRANSAKCJI 

1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): 

1.1 

- wysyłany listem zwykłym  
(z wyjątkiem Klientów, którzy nie 
zawarli Umowy o świadczenie usług 
oferowanych przez Bank)5 

za każdy wyciąg 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1.2 
- odbierany w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji)5 

za każdy wyciąg 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1.3 

- wysyłany listem zwykłym dla 
Klientów, którzy nie zawarli Umowy 
o świadczenie usług oferowanych 
przez Bank 

za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. 
Wyciąg papierowy za okres dłuższy 
niż 1 miesiąc 

za każdy miesiąc wyciągu 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3. 
Wyciąg dostępny za pośrednictwem 
bankowości internetowej za dowolny 
okres rozliczeniowy 

za każdy miesiąc wyciągu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.  
Wyciąg za okres 1 miesiąca wysłany 
pocztą elektroniczną5 za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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I. 
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY 

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

KONTO 
ROZSĄDNE 

KONTO  WYŻSZEJ 
JAKOŚCI 
(z 5-letnią 

gwarancją)10  

KONTO  
ELITARNE  

KONTO 
RACHUNKI W 

PAKIECIE 

KONTO 
WALUTOWE1 

KONTO 
INTERNETOWE 

5. Potwierdzenie wykonania transakcji:  

5.1 

- w formie papierowej odbierane  
w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) (z wyjątkiem potwierdzeń 
wydawanych w momencie dokonania 
transakcji) 

za każdą dyspozycję 
Klienta 

5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 

5.2 - wysyłane listem zwykłym 
za każdą dyspozycję 

Klienta 
5 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

6. 
Wydruk historii rachunku w 
Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) 

za każdą dyspozycję 
Klienta 

5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 

E.  WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKI 

1. 
Wpłata gotówki na rachunek własny 
w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) 

za każdą wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8 zł 

2. 
Wpłata gotówki na rachunek obcy 
prowadzony w Banku w Oddziale/ 
Placówce Partnerskiej (Agencji) 

za każdą wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.  

Wpłata gotówki na rachunek 
prowadzony w innym banku w 
ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” 

3 w Oddziale/Placówce Partnerskiej 

opłata abonamentowa - - - 8 zł8 - - 

4. Wypłata z rachunku w kasie Banku za każdą wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8 zł 

5. Zamówienie gotówki  za każde zamówienie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki: 

6.1 - dla wypłaty w PLN 
za każde niepodjęcie, od 

niepodjętej kwoty 
0,3% kwoty,  
min. 100 zł 

0 zł 0 zł 
0,3% kwoty,  
min. 100 zł 

0,3% kwoty,  
min. 100 zł 

0,3% kwoty,  
min. 100 zł 

6.2 - dla wypłaty w walucie obcej 
za każde niepodjęcie, od 

niepodjętej kwoty 
0,3% kwoty,  
min. 140 zł 

0 zł 0 zł 
0,3% kwoty,  
min. 140 zł 

0,3% kwoty,  
min. 140 zł 

0,3% kwoty,  
min. 140 zł 

 

1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, gdy dany Oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie. 
2 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia z rachunku wskazanego przez Klienta w systemie bankowości internetowej lub, w 

przypadku jego zamknięcia, z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN o najwcześniejszej dacie otwarcia lub z ROR walutowego o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy Klient nie 

posiada ROR, opłata pobierana jest z rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli Klient posiada więcej niż jeden – z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku wskazania rachunku ze 

stawką 0 zł, opłata ta nie obowiązuje dla powiadomień dotyczących innych rachunków.  
3 W ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” mogą być realizowane przelewy oraz wpłaty na rachunki o ile płatność dotyczy uiszczenia należności za gaz, prąd, telefon, telewizję, Internet, prenumeratę, 

ubezpieczenia, czynsz, fundusz remontowy, eksploatację, najem lokalu mieszkalnego, studia lub szkołę lub przedszkole lub żłobek, podatek, bądź spłatę kredytów w innych bankach oraz wpłaty i przelewy 

do ZUS, o ile faktura lub rachunek lub blankiet wpłat lub książeczka opłat wystawiona jest przez usługodawcę na imię i nazwisko Klienta lub na adres zgodny z adresem zamieszkania Klienta. Wpłata w 

ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” realizowana jest dwukrokowo: wpłata na Konto Rachunki w Pakiecie, a następnie przelew do odbiorcy wskazanego przez Klienta. 
4 Opłata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek uczestnictwa przyjętego w Alior Banku, pod warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor rejestru. 
5 Opłata pobierana jedynie w sytuacji, gdy Klient otrzymuje bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony z Bankiem sposób. Dotyczy również Klientów, którzy zawarli „Umowę rachunków bankowych 

oraz wybranych usług w tym kart debetowych, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu” lub inną umowę z zapisami o świadczenie niniejszej usługi bezpłatnie.   
6 Opłata obowiązuje od chwili udostępnienia usługi dla Klientów.  
7 Opłata nie jest pobierana jeżeli w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia rachunku, na rachunku odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu 

stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS.  
8 Opłata abonamentowa pobierana jest podczas realizacji pierwszej wpłaty lub przelewu w danym miesiącu kalendarzowym i obejmuje trzy wpłaty i przelewy w tym miesiącu kalendarzowym. Opłata za 

każdą kolejną wpłatę i przelew w tym miesiącu kalendarzowym wynosi 8 zł. Opłata abonamentowa nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku oraz następującym po miesiącu, w którym na Koncie 
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Rachunki w Pakiecie odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury 

dokonany przez ZUS. 
9 Przedstawione warunki dostępne są dla Klientów otrzymujących na Konto Wyższej Jakości jednorazowy wpływ na kwotę min. 2 500 zł/mies. z innego banku lub z konta firmowego prowadzonego w Alior 

Banku, lub na rachunku których zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na kwotę min. 700 zł/mies. W miesiącu, w którym żaden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, bank 

pobierze opłatę za prowadzenie konta w wysokości 12 zł oraz będzie mógł naliczać opłaty za obsługę zadłużenia na koncie. Bank gwarantuje niezmienność wysokości opłat dla Klientów spełniających 

powyższy warunek przez 5 lat od zawarcia umowy rachunku. Dla Klientów, którzy posiadają Konto Wyższej Jakości otwarte w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. (umowy 

zawarte do 31 grudnia 2016 r.), gwarancja niezmienności opłat dotyczy okresu 5 – letniego od dnia 27 marca 2017 roku. 
10 Gwarancja 5-letnia oznacza, że Bank przez minimum 5 lat nie będzie naliczał żadnych opłat za prowadzenie rachunku, kartę oraz wszystkie inne operacje i usługi związane z 

korzystaniem z konta. Gwarancja dotyczy Klientów spełniających warunek podany w przypisie 9. 
11 Opłata nie jest pobierana: 

- w miesiącu otwarcia rachunku oraz w każdym innym miesiącu, w którym na Koncie Rachunki w Pakiecie odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu 

stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS; lub 

- Klient skorzystał z usługi „Rachunki w Pakiecie”.  

Opłata za prowadzenie rachunku nie zostanie pobrana, jeżeli w danym miesiącu Klientowi została pobrana opłata abonamentowa za skorzystanie z usługi „Rachunki w Pakiecie”. 
12 Przelewy natychmiastowe powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR. 
13 Opłata nie jest pobierana od Klientów,  którzy posiadają w Alior Banku łączne aktywa finansowe o minimalnej wartości 1 mln zł w złotych lub walutach wymienialnych lub aktywa w produktach 

inwestycyjnych  o minimalnej wartości 500 tys. zł w złotych lub walutach wymienialnych. Aktywa w produktach inwestycyjnych określone są jako suma bieżącej wartości: jednostek funduszy 

inwestycyjnych otwartych, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, wartości aktywów ulokowanych w ubezpieczeniach inwestycyjnych (w tym w ubezpieczeniach na życie z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), instrumentów dłużnych bankowych papierów wartościowych instrumentów finansowych na rachunkach brokerskich w Biurze Maklerskim Alior Banku. 
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 Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Rozdział II.

II. KARTY DEBETOWE 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 
KARTA DO KONTA 

ROZSĄDNEGO 

KARTA DO KONTA  
WYŻSZEJ JAKOŚCI  

(z 5-letnią 

gwarancją)6 

KARTA DO KONTA 
ELITARNEGO 

KARTA DO KONTA 
RACHUNKI W 

PAKIECIE 

KARTA DO KONTA 
WALUTOWEGO 

KARTA DO KONTA 
INTERNETOWEGO 

A. OPŁATY PODSTAWOWE  

1. Wydanie karty, wznowienie karty1 (dla właściciela, współwłaściciela lub użytkownika):  

1.1 
Karta Debit MasterCard 
zbliżeniowa 

w momencie wydania/ 
wznowienia karty 

10 zł4,9 0 zł 0 zł 10 zł4,9 10 zł 0 zł 

1.2 
Karta MasterCard Debit 
(karta płaska) 

w momencie wydania/ 
wznowienia karty 

10 zł4,9 0 zł 0 zł 10 zł4,9 10 zł 0 zł 

1.3 Karta World Debit MasterCard 
w momencie 

wznowienia karty 
- - 0 zł 10 zł4,9 - - 

1.4 
Karta Private Banking World 
Debit MasterCard  

w momencie 
wznowienia karty  

- - 0 zł - - - 

1.5  

Karta Debit MasterCard 
zbliżeniowa – Mała czarna – 
wizerunek dostępny do 17 
listopada 2014 r. 

w momencie wydania/ 
wznowienia karty  

10 zł4,9 0 zł - - 10 zł - 

1.6 Karta Debit MasterCard NFC10 
w momencie wydania/ 

wznowienia karty  
10 zł 0 zł 0 zł 10 zł - 0 zł 

2. Karta Naklejka zbliżeniowa 
w momencie wydania/ 

wznowienia karty 
15 zł 0 zł 0 zł 15 zł 15 zł 0 zł 

3. 
Karta World Elite Debit 
MasterCard  

w momencie wydania/ 
wznowienia karty 

- - 0 zł - - - 

4.  Karta Visa PayWave 
w momencie wydania/ 

wznowienia karty 
10 zł  0 zł 0 zł 10 zł -  10 zł 

5. Karta Visa Classic Walutowa 
w momencie wydania/ 

wznowienia karty 
- - - - 10 zł - 

6. Opłata za kartę3: 

6.1 - opłata podstawowa  miesięcznie 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł/6 zł8 

6.2 - opłata dodatkowa  miesięcznie 8 zł5 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7. 
Opłata za kartę Debit 
MasterCard NFC 

miesięcznie  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

8. Zmiana PIN: 

8.1 - w bankomacie od każdej dyspozycji 1 zł 0 zł 0 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

8.2 
- za pośrednictwem 
bankowości internetowej/ 
telefonicznej 

od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9. 
Opłata za wysłanie karty 
kurierem na życzenie Klienta 

jednorazowo 50 zł 0 zł 0 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

10.  
Aktywacja Usługi MasterCard 
Mobile/MasterPass 

 jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

B. TRANSAKCJE KARTĄ DO RACHUNKU ROR 

1. Wypłata gotówki:  

1.1 - w kasie Banku od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.2 - w bankomatach własnych od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.3 
- w krajowych bankomatach 
Euronet  

od każdej transakcji 0 zł/5 zł14 0 zł 0 zł 0 zł/5 zł15 0 zł 0 zł/5 zł15 
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II. KARTY DEBETOWE 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 
KARTA DO KONTA 

ROZSĄDNEGO 

KARTA DO KONTA  
WYŻSZEJ JAKOŚCI  

(z 5-letnią 

gwarancją)6 

KARTA DO KONTA 
ELITARNEGO 

KARTA DO KONTA 
RACHUNKI W 

PAKIECIE 

KARTA DO KONTA 
WALUTOWEGO 

KARTA DO KONTA 
INTERNETOWEGO 

1.4 
- w krajowych bankomatach  
Planet Cash 

od każdej transakcji 5 zł7 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł 5 zł 

1.5 - w bankomatach innych sieci od każdej transakcji 5 zł7 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1.6 
- w bankomatach innych 
banków krajowych 

od każdej transakcji 5 zł7 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1.7 - w bankomatach za granicą od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 10 zł 5 zł 0 zł 

1.8 
- w kasie innego banku, innej 
instytucji w kraju 

od każdej transakcji 5 zł7 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1.9 
- w kasie banku, innej 
instytucji za granicą 

od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 10 zł 5 zł 0 zł 

1.10 - w ramach usługi BLIK od każdej transakcji 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. 

Realizacja transakcji: 
a) "Płać kartą i wypłacaj" - 
dla Kart MasterCard  
b) Cashback  - dla kart VISA  
(wypłata gotówki przy okazji 
dokonywania transakcji 
bezgotówkowej)2  

od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Wpłata gotówki we wpłatomacie: 

3.1 - sieci Planet Cash od każdej transakcji 
0,35% kwoty,  

min. 1 zł 
0 zł 0 zł 

0,35% kwoty,  
min. 1 zł 

0,35% kwoty,  
min. 1 zł 

0,35% kwoty,  
min. 1 zł 

3.2 - pozostałe od każdej transakcji 
0,6% kwoty,  

min. 1 zł 
0 zł 0 zł 

0,6% kwoty,  
min. 1 zł 

0,6% kwoty,  
min. 1 zł 

0,6% kwoty,  
min. 1 zł 

4. 
Prowizja za przewalutowanie 
transakcji zagranicznych11  

od kwoty transakcji  2% 2% 2% 2% 2% 2% 

C. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH 

1. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

D. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH OBCYCH 

1. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

E. PRIORITY PASS DLA POSIADACZY KARTY PRIVATE BANKING WORLD DEBIT MASTERCARD, KARTY WORLD ELITE DEBIT MASTERCARD 

1. 

Opłata za wstęp gościa oraz  
posiadacza karty Private 
Banking World Debit 
MasterCard do saloników 
lotniczych12  

od zrealizowanych wizyt 
w saloniku lotniczym 

przez każdego 
użytkownika karty i 

jego gościa  

- - 120 zł - - - 

2. 

Opłata za wstęp gościa 
Posiadacza karty World Elite 
Debit MasterCard do 
saloników lotniczych12, 13  

od zrealizowanych wizyt 
w saloniku lotniczym 
przez każdego gościa  

- - 120 zł - - - 

 

1 Wznowienie z wizerunkiem następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie.  
2 Opłata dotyczy kart wydanych po 19 maja 2009 roku. 
3 Opłata podstawowa i dodatkowa nie jest pobierana za Karty Naklejki Zbliżeniowe. Opłata podstawowa nie jest pobierana od właścicieli rachunków, którzy nie ukończyli 18 roku życia. 
4 Opłata nie jest pobierana w przypadku Klientów których Kartoteka przypisana jest do Placówki Partnerskiej i Klient nie posiada  innej karty płatniczej. W przypadku współwłasności rachunku zwolnienie 

dotyczy obu współwłaścicieli o ile Kartoteka współwłaściciela przypisana jest do Placówki Partnerskiej i Klient nie posiada innej karty płatniczej.  
5 Opłata nie jest pobierana, gdy w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia ROR, do którego wydana jest karta, na rachunku odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę 

bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS. 
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6 Gwarancja 5-letnia oznacza, że Bank przez minimum 5 lat nie będzie naliczał żadnych opłat za prowadzenie rachunku, kartę oraz wszystkie inne operacje i usługi związane z 

korzystaniem z konta. Gwarancja dotyczy Klientów spełniających warunek podany w przypisie 9 w Rozdziale Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe. 
7 Opłata nie jest pobierana w miesiącu następującym po spełnieniu warunków wskazanych w przypisie 5.  
8 Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym została wydana Karta lub pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane Kartą na łączną 

kwotę minimum 300 zł, liczone dla każdej wydanej do rachunku Karty indywidualnie. Opłata jest pobierana od Kart ze statusem 'Do aktywacji', 'Aktywna', 'Zablokowana'.  
9 Opłata za wznowienie karty nie zostanie pobrana, gdy w 3 ostatnich miesiącach przed datą końca ważności karty, na rachunku do którego karta została wydana karta, przynajmniej raz został odnotowany 

wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS. Opłata za 

wznowienie karty nie zostanie także pobrana Klientom, o ile Karta Klienta (Kartoteka) przypisana jest do Placówki Partnerskiej, a Klient nie posiada innej Karty płatniczej.  
10 Obsługa kart wydanych do 31 grudnia 2016 r. będzie prowadzona do 31 maja 2017 roku. Karty od stycznia 2017 nie będę wydawana ani wznawiane.  
11 Prowizja jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN i dotyczy karty wydanych w organizacji VISA. 
12 Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku lotniczym, Bank obciąża posiadacza karty opłatą. 
13 Opłata za wstęp Posiadacza karty World Elite Debit MasterCard do saloników lotniczych nie jest pobierana. 
14 Opłata nie jest pobierana od wypłat w kwocie min. 100 zł, lub gdy w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia ROR, do którego wydana jest karta, na rachunku odnotowano wpływ z tytułu 

wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS.   
15 Opłata nie jest pobierana od wypłat w kwocie min. 100 zł. 
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 Rachunki oszczędnościowe Rozdział III.

III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA 
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM 

PŁATNOŚCI I WYPŁATY- DOWOLNA DRUGA I 
KOLEJNA TRANSAKCJA  

W MIESIĄCU KALENDARZOWYM 

KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

W PLN/KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

MERITUM4 

KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

WALUTOWE1 

KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE W 

PLN/KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

MERITUM4 

KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

WALUTOWE1 

A. OPŁATY PODSTAWOWE 

1. Prowadzenie rachunku 
miesięcznie od każdego 

rachunku 
0 zł 

2. Opłata za komunikat SMS: 

2.1  - jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku2 
za każdy wysłany SMS 

(pobierana zbiorczo raz na 
miesiąc) 

0,30 zł 

2.2  - do autoryzacji zleceń za każdy wysłany SMS  0 zł 

B. PŁATNOŚCI I WYPŁATY  

1. Przelew w ramach Banku na rachunek własny ROR: 

1.1 
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dyspozycja ustna 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 5 zł6 2 zł 

1.2 
- za pośrednictwem bankowości internetowej/ 
mobilnej 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 5 zł6 1 zł 

1.3 
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – 
konsultant 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 5 zł6 1 zł 

2. Przelew w ramach Banku na rachunki inne niż własny ROR: 

2.1 
- w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) - 
dyspozycja ustna 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 5 zł6 2 zł 

2.2 
- za pośrednictwem bankowości internetowej/ 
mobilnej 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 5 zł6 1 zł 

2.3 
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – 
konsultant 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 5 zł6 1 zł 

3. Przelew w PLN na rachunki w innym banku:  
3.1 - w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) - Elixir od każdego przelewu 0 zł 0 zł 10 zł6 7 zł 

3.2 - w Oddziale - Sorbnet < 1mln PLN od każdego przelewu 32 zł 32 zł 32 zł 32 zł 

3.3 
- w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji)5 - 
Sorbnet ≥ 1mln PLN 

od każdego przelewu 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

3.4 - w Oddziale – Express Elixir od każdego przelewu 8 zł - 10 zł6 -  

3.5 
- za pośrednictwem bankowości internetowej/ 
mobilnej 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 10 zł6 5 zł 
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III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA 
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM 

PŁATNOŚCI I WYPŁATY- DOWOLNA DRUGA I 
KOLEJNA TRANSAKCJA  

W MIESIĄCU KALENDARZOWYM 

KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

W PLN/KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

MERITUM4 

KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

WALUTOWE1 

KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE W 

PLN/KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

MERITUM4 

KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

WALUTOWE1 

3.5.1 - opłata dodatkowa w przypadku realizacji przelewu natychmiastowego za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej: 

3.5.1.1 - przelew w wysokości 0,01 zł – 1 000 zł od każdego przelewu 1 zł - 1 zł - 

3.5.1.2 - przelew w wysokości 1 000,01 zł – 2 000 zł od każdego przelewu 2 zł - 2 zł - 

3.5.1.3 - przelew w wysokości 2 000,01 zł – 3 000 zł od każdego przelewu 3 zł - 3 zł - 

3.5.1.4 - przelew w wysokości 3 000,01 zł – 4 000 zł od każdego przelewu 4 zł - 4 zł - 

3.5.1.5 - przelew w wysokości 4 000,01 zł – 5 000 zł od każdego przelewu 5 zł - 5 zł - 

3.5.1.6 - przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł3 od każdego przelewu 5 zł - 5 zł - 

3.5.1.7 - przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł3 od każdego przelewu 5 zł - 5 zł - 

3.6 
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – 
konsultant (w tym Express Elixir) 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 10 zł6 5 zł 

4. Wypłata z rachunku w kasie  od każdej wypłaty 0 zł 0 zł 10 zł6 5 zł 
 

1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, gdy dany Oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie. 
2 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia z rachunku wskazanego przez Klienta w systemie bankowości internetowej lub, w 

przypadku jego zamknięcia, z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN o najwcześniejszej dacie otwarcia lub z ROR walutowego o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy Klient nie 

posiada ROR, opłata pobierana jest z rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli Klient posiada więcej niż jeden – z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia. 
3 Przelewy natychmiastowe powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR. 
4 Rachunek wycofany z bieżącej  sprzedaży. 
5 Opłata obowiązuje od chwili udostępnienia usługi dla Klientów.  
6 Opłata nie jest pobierana dla Konta Oszczędnościowego, które zostało założone w ramach obsługi IPL (Indywidualnego Planu Lokacyjnego – w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 

2016 r.). 
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III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA 
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM 

PŁATNOŚCI I WYPŁATY- DOWOLNA DRUGA I 
KOLEJNA TRANSAKCJA  

W MIESIĄCU KALENDARZOWYM 

KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

W PLN/KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

MERITUM5 

KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

WALUTOWE1 

KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE W 

PLN/KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

MERITUM5 

KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

WALUTOWE1 

5. Transakcje kartą debetową: 

5.1 - w kasie Banku1 od każdej transakcji 0 zł 0 zł 10 zł 5 zł 

5.2 - w bankomatach własnych od każdej transakcji 0 zł 0 zł 10 zł 5 zł 

5.3 - w bankomatach Euronet lub Planet Cash od każdej transakcji 0 zł 0 zł 10 zł 5 zł 

5.4 - w bankomatach innych banków krajowych od każdej transakcji 5 zł 5 zł 10 zł 5 zł 

5.5 - w bankomatach za granicą od każdej transakcji 9 zł 5 zł 10 zł 9 zł 

5.6 - w kasie innego banku, innej instytucji w kraju od każdej transakcji 5 zł 5 zł 10 zł 5 zł 

5.7 - w kasie banku, innej instytucji za granicą od każdej transakcji 9 zł 5 zł 10 zł 5 zł 

5.8 
Realizacja transakcji "Płać kartą i wypłacaj" (wypłata 
gotówki przy okazji dokonywania transakcji 
bezgotówkowej)2 

od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.9 Realizacja transakcji bezgotówkowych od każdej transakcji 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 

C. PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE 

6. 
Przelew europejski3 - przelew elektroniczny do innego 
kraju należącego do Unii Europejskiej 

od każdego przelewu 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

7. Przelew zagraniczny3 realizowany w Oddziale  od każdego przelewu 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

8. 
Przelew zagraniczny3 realizowany przez Elektroniczne 
Kanały Dostępu 

od każdego przelewu 30 zł  30 zł 30 zł  30 zł 

9. Przelew zagraniczny w ramach promocji Kantor4 od każdego przelewu - 5 zł - 5 zł 

10. Opłaty dodatkowe: 

10.1 - dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym od każdego przelewu 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

10.2 - dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym od każdego przelewu 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

10.3 
- ryczałt na pokrycie kosztów banków 
pośredniczących w przypadku opcji kosztowej OUR 
(całkowite koszty przelewu pokrywa zleceniodawca) 

od każdego przelewu 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 

10.4 

- za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta 
IBAN dla płatności do krajów, gdzie jest on stosowany 
lub brak kodu BIC banku beneficjenta i za 
poinformowanie o odmowie wykonania zlecenia. 
Dotyczy przelewu zagranicznego oraz europejskiego  

od każdego przelewu 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

11. 
Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany z 
banku krajowego, zagranicznego 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12. 
Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu 
otrzymanej renty/emerytury zagranicznej 

od każdego przelewu 35 zł  35 zł 35 zł  35 zł  
 

1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, gdy dany Oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie. 
2 Usługa dostępna posiadaczom kart wydanych po 19 maja 2009 roku. 
3 Opłata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek uczestnictwa przyjętego w Alior Banku S.A., pod warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor rejestru. 
4 Dotyczy przelewów za pośrednictwem bankowości internetowej, z konta w CHF, o maksymalnej wysokości 5 000 CHF, w trybie normalnym, do banków w Polsce, przy zaznaczonej opcji kosztowej SHA. 
5 Rachunek wycofany z bieżącej sprzedaży. 
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D. WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA TRANSAKCJI 

1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): 

1.1 
- wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, 
którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług 
oferowanych przez Bank)1 

za każdy wyciąg 5 zł 5 zł 

1.2 
- odbierany w Oddziale /Placówce Partnerskiej 
(Agencji)1 

za każdy wyciąg 5 zł 5 zł 

1.3 
- wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie 
zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych 
przez Bank 

za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 

2. Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc za każdy miesiąc wyciągu 5 zł 5 zł 

3. 
Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości 
internetowej za dowolny okres rozliczeniowy 

za każdy miesiąc wyciągu 0 zł 0 zł 

4. 
Wyciąg za okres 1 miesiąca wysyłany pocztą 
elektroniczną1 za każdy wyciąg  0 zł 0 zł 

5. Potwierdzenie wykonania transakcji:  

5.1 

- w formie papierowej odbierane w Oddziale/ 
Placówce Partnerskiej (Agencji) (z wyjątkiem 
potwierdzeń wydawanych w momencie dokonania 
transakcji) 

za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 5 zł 

5.2 - wysyłane listem zwykłym za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 5 zł 

6. 
Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji) 

za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 5 zł 
 

1 Opłata jest pobierana jedynie w sytuacji, gdy Klient otrzymuje bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony z Bankiem sposób. Dotyczy również Klientów, którzy zawarli „Umowę rachunków 
bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu”. 

 

 

III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN/ 

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM2 KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1 

E. INNE OPERACJE GOTÓWKOWE 

1. Wpłata gotówki od każdej wpłaty 0 zł 0 zł 

2. Wpłata gotówki we wpłatomacie: 

2.1 - sieci Planet Cash od każdej transakcji 0,35% kwoty, min. 1 zł 0,35% kwoty, min. 1 zł 

2.2 - pozostałe od każdej transakcji 0,6% kwoty, min. 1 zł 0,6% kwoty, min. 1 zł 

3. 
Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w 
Banku 

od każdej wpłaty 0 zł 0 zł 

4. Zamówienie gotówki za każde zamówienie 0 zł 0 zł 

5. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki: 

5.1 - dla wypłaty w PLN 
za każde niepodjęcie, 
od niepodjętej kwoty 

0,3% kwoty, min. 100 zł 0,3% kwoty, min. 100 zł 

5.2 - dla wypłaty w walucie obcej 
za każde niepodjęcie 
od niepodjętej kwoty 

0,3% kwoty, min. 140 zł 0,3% kwoty, min. 140 zł 
 

1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, gdy dany Oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie. 
2 Rachunek wycofany z bieżącej sprzedaży. 
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 Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowych Rozdział IV.

IV. 
KARTY DEBETOWE RACHUNKU 
OSZCZĘDNOŚCIOWEGO 

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN/ 
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM1 

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE 

A. OPŁATY PODSTAWOWE 

1. 
Wydanie i wznowienie karty MasterCard Debit (karta 
płaska), dla właściciela, współwłaściciela lub 
użytkownika 

pobierana w momencie 
wydania/wznowienia karty 

10 zł 10 zł 

2. Opłata za kartę miesięcznie 3 zł 3 zł 

3. Zmiana PIN: 

3.1 - w bankomacie od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 

3.2 
- za pośrednictwem bankowości internetowej/ 
telefonicznej 

od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł 

4. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta jednorazowo 50 zł 50 zł 

B. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH 

1. Wydruk zestawienia transakcji dokonanych kartą od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 

2. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 5 zł 

C. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH OBCYCH 

1. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 5 zł 
 

1 Rachunek wycofany z bieżącej sprzedaży. 
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 Karty kredytowe Rozdział V.

V. KARTA KREDYTOWA 

TRYB 

POBIERANIA 

OPŁATY 

ALIOR BANK 

MASTERCARD SILVER3,6 

 

 (KARTA SREBRNA) 

ALIOR BANK 

MASTERCARD GOLD 

 

(KARTA ZŁOTA) 

ALIOR BANK 

MASTERCARD 

PLATINUM 

(KARTA PLATYNOWA) 

ALIOR BANK 

MASTERCARD WORLD 

 

(KARTA WORLD) 

ALIOR BANK WORLD SIGNIA 

MASTERCARD/ALIOR BANK 

WORLD ELITE MASTERCARD 

(KARTA WORLD SIGNIA/KARTA 

WORLD ELITE) 

A. OPŁATY PODSTAWOWE   

1. Opłata za wydanie karty jednorazowo 10 zł 10 zł  
Ustalana indywidualnie  

od 0 do 600 zł 
10 zł 890 zł 

2. 
Opłata za wznowienie karty i limitu 

kredytowego 
rocznie 

0 zł - pod warunkiem 

rozliczenia transakcji na 

łączną kwotę min. 

15 000 zł w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy 

 

35 zł - pod warunkiem 

rozliczenia transakcji na 

łączną kwotę min. 
7 500 zł w ciągu ostatnich 

12 miesięcy 

 

70 zł 

0 zł - pod warunkiem 

rozliczenia transakcji na 

łączną kwotę min. 

15 000 zł w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy 

 

75 zł - pod warunkiem 

rozliczenia transakcji na 

łączną kwotę min. 
7 500 zł w ciągu ostatnich 

12 miesięcy 

 

150 zł 

Ustalana indywidualnie od 

0 do 600 zł 

0 zł - pod warunkiem 
rozliczenia transakcji na 

łączną kwotę min. 

30 000 zł w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy - 

dotyczy wznowień od 

01.01.2016 

 

0 zł - pod warunkiem 

rozliczenia transakcji na 
łączną kwotę min. 

25 000 zł w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy – 

dotyczy wznowień do 

31.12.2015 

 

75 zł - pod warunkiem 

rozliczenia transakcji na 

łączną kwotę min. 
15 000 zł w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy - 

dotyczy wznowień od 

01.01.2016 

 

75 zł - pod warunkiem 

rozliczenia transakcji na 

łączną kwotę min. 

12 500 zł w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy – 
dotyczy wznowień do 

31.12.2015 

 

150 zł 

0 zł - pod warunkiem rozliczenia 

transakcji na łączną kwotę min. 

120 000 zł w ciągu ostatnich  

12 miesięcy 

 

500 zł - pod warunkiem rozliczenia 

transakcji na łączną kwotę min. 

60 000 zł w ciągu ostatnich  
12 miesięcy 

 

890 zł 

3. 
Opłata za wydanie karty w miejsce karty 

zastrzeżonej lub zamkniętej 
jednorazowo 10 zł 10 zł 0 zł 10 zł 890 zł 

4. 
Opłata za wybór/zmianę wizerunku 

karty1 
jednorazowo 10 zł 10 zł - - - 

5. 
Opłata za wydanie/wznowienie karty 

dodatkowej 
rocznie 20 zł 40 zł 300 zł 40 zł 300 zł 

6. 
Opłata za wydanie/wznowienie karty 

NFC 
jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7. Zmiana PIN: 

7.1 - w bankomacie 
od każdej 

dyspozycji 
1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 
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V. KARTA KREDYTOWA 
TRYB 

POBIERANIA 

OPŁATY 

ALIOR BANK 

MASTERCARD SILVER3,6 
 

 (KARTA SREBRNA) 

ALIOR BANK 

MASTERCARD GOLD 
 

(KARTA ZŁOTA) 

ALIOR BANK 

MASTERCARD 
PLATINUM 

(KARTA PLATYNOWA) 

ALIOR BANK 

MASTERCARD WORLD 
 

(KARTA WORLD) 

ALIOR BANK WORLD SIGNIA 

MASTERCARD/ALIOR BANK 
WORLD ELITE MASTERCARD 

(KARTA WORLD SIGNIA/KARTA 

WORLD ELITE) 

7.2 
- za pośrednictwem bankowości 

internetowej/telefonicznej 

od każdej 

dyspozycji 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie:  

8.1 
- własnym i sieci Euronet lub Planet 

Cash 

od każdej 

wypłaty 
5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 0 zł 5% min. 10 zł 0 zł 

8.2 - obcym w kraju i za granicą 
od każdej 

wypłaty 
5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 0 zł 5% min. 10 zł 0 zł 

9. 

Prowizja za wypłatę gotówki w kasie 

innego banku lub w innej instytucji w 

kraju i za granicą. 

od każdej 

wypłaty 
5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 0 zł 5% min. 10 zł 0 zł 

10. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej: 

10.1 

- za pośrednictwem bankowości 

internetowej/mobilnej/telefonicznej 

(konsultant) 

od każdego 

przelewu 

5% min. 10 zł (grace 

period właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł (grace 

period właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł (grace 

period właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł (grace 

period właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł (grace period właściwy 

dla transakcji bezgotówkowych) 

10.2 
- w Oddziale Placówce Partnerskiej 

(Agencji)7 

od każdego 

przelewu 

5% min. 10 zł (grace 

period właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł (grace 

period właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł (grace 

period właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł (grace 

period właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł (grace period właściwy 

dla transakcji bezgotówkowych) 

11. Opłata za kartę 

jednorazowo  

w cyklu 

rozliczeniowym 

 8 zł5  8 zł5  0 zł 8 zł4  0 zł 

12. Opłata za kartę NFC2  

jednorazowo  

w cyklu 

rozliczeniowym 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13. 
Aktywacja Usługi MasterCard Mobile/ 

MasterPass 

opłata 

jednorazowa 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14. 
Prowizja za uruchomienie Planu 

ratalnego 
jednorazowo ustalane indywidualnie8 ustalane indywidualnie8 ustalane indywidualnie8 ustalane indywidualnie8 ustalane indywidualnie8 

B. OPŁATY DODATKOWE 

1. 
Opłata za wydanie opinii bankowej/pism 

o charakterze zaświadczeń 
jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

2. 
Opłata za wysłanie karty kurierem na 

życzenie Klienta 
jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

3. 
Opłata za podwyższenie limitu 

kredytowego 
jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

C. WYCIĄGI Z RACHUNKU KARTY KREDYTOWEJ 

1. Wyciąg papierowy za ostatni cykl rozliczeniowy: 

1.1 

- wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem 

Klientów, którzy nie zawarli Umowy o 
świadczenie usług oferowanych przez 

Bank) 

za każdy 
wyciąg 

5 zł 5 zł 0 zł 5 zł 0 zł 

1.2 
- odbierany w Oddziale/Placówce 

Partnerskiej (Agencji) 

za każdy 

wyciąg 
5 zł 5 zł 0 zł 5 zł 0 zł 

1.3 

- wysyłany listem zwykłym dla Klientów, 

którzy nie zawarli Umowy o świadczenie 

usług oferowanych przez Bank 

za każdy 

wyciąg 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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V. KARTA KREDYTOWA 

TRYB 

POBIERANIA 

OPŁATY 

ALIOR BANK 
MASTERCARD SILVER3,6 

 

 (KARTA SREBRNA) 

ALIOR BANK 
MASTERCARD GOLD 

 

(KARTA ZŁOTA) 

ALIOR BANK 
MASTERCARD 

PLATINUM 

(KARTA PLATYNOWA) 

ALIOR BANK 
MASTERCARD WORLD 

 

(KARTA WORLD) 

ALIOR BANK WORLD SIGNIA 
MASTERCARD/ALIOR BANK 

WORLD ELITE MASTERCARD 

(KARTA WORLD SIGNIA/KARTA 

WORLD ELITE) 

2. 

Wyciąg papierowy za dowolny cykl 

rozliczeniowy (z wyjątkiem ostatniego) 

lub wyciąg dodatkowy odbierany w 

Oddziale 

za każdy 

wyciąg 
5 zł 5 zł 0 zł 5 zł 0 zł 

3. 

Wyciąg dostępny za pośrednictwem 

bankowości internetowej za dowolny 

cykl rozliczeniowy 

za każdy 

wyciąg 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. 
Zestawienie operacji wykonanych przez 

użytkownika karty 

za każde 

zestawienie 
5 zł 5 zł 0 zł 5 zł 0 zł 

D. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH 

1. 
Sprawdzenie salda rachunku w 
bankomacie 

od każdej 
dyspozycji 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

E. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH OBCYCH 

1. 
Sprawdzenie salda rachunku w 

bankomacie 

od każdej 

dyspozycji 
1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

F. OPŁATA ZA PRIORITY PASS DOTYCZY KARTY: ALIOR BANK WORLD SIGNIA/MASTERCARD WORLD ELITE MASTERCARD 

1. 

Opłata za wstęp do saloników lotniczych. 

Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie 

pobrana w saloniku lotniczym, Bank 

obciąża posiadacza karty opłatą. 

od 

zrealizowanych 

wizyt w 

saloniku 

lotniczym 
przez każdego 

gościa 

posiadacza 

karty  

nie dotyczy 
 

120 zł 

 

1 Od chwili udostępnienia usługi dla Klientów. 
2 Niepobierana pod warunkiem wykonania przez Klienta i rozliczenia przez Bank min. 1 transakcji bezgotówkowej posiadaną do danego rachunku aktywną kartą kredytową NFC w bieżącym okresie 
rozliczeniowym. 
3 Dotyczy także kart MasterCard Gold, wydanych jako wznowienie kart MasterCard Silver. 
4 Niepobierana pod warunkiem wykonania przez Klienta i rozliczenia przez Bank, posiadaną do danego rachunku aktywną kartą kredytową w bieżącym okresie rozliczeniowym, transakcji bezgotówkowych z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty, na kwotę min. 1500 zł. Kwota transakcji liczona jest dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie. Opłata pobierana jest w takim trybie od 18 października 
2014 r. Opłaty za karty kredytowe pobierane są za nieaktywne i aktywne karty, za pełen okres rozliczeniowy, najwcześniej w terminie 30 dni od daty wydania karty, chyba że Klient nie miał możliwości jej 
aktywowania. 
5 Niepobierana pod warunkiem wykonania przez Klienta i rozliczenia przez Bank, posiadaną do danego rachunku aktywną kartą kredytową w bieżącym okresie rozliczeniowym, transakcji bezgotówkowych z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty, na kwotę min. 1000 zł. Kwota transakcji liczona jest dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie. Opłata pobierana jest w takim trybie od 1 stycznia 
2015r. Opłaty za karty kredytowe pobierane są za nieaktywne i aktywne karty, za pełen okres rozliczeniowy, najwcześniej w terminie 30 dni od daty wydania karty, chyba że Klient nie miał możliwości jej 
aktywowania. 
6 Dotyczy także kart przenoszonych z dawnego Meritum Bank (Visa Classic/MasterCard Silver, Sprint, Karta Kierowcy). 
7 Od chwili udostępnienia usługi w Placówce Partnerskiej. 
8 Wartość prowizji określona jest w „Dyspozycji uruchomienia planu ratalnego”. 

 
 

 

 

 

 



 

20/53 

 Karty kredytowe funkcjonujące w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. Rozdział VI.

oraz karty w aktualnej ofercie 

VI. KARTA KREDYTOWA 

TRYB 

POBIERANIA 

OPŁATY 

MASTERCARD 

GOLD   

PROGRAM 

“KOMFORT” 

MASTERCARD 

PLATINUM 

MASTERCARD 
WORLD ELITE 

(DAWNIEJ 

WORLD 

SIGNIA)  

VISA/ 

MASTERCARD 

OK! 7  

MASTERCARD   

"NA RATUNEK 

DZIECIOM" 

VISA  

RYANAIR 7 

VISA/ 

MASTERCARD 
PROGRAM 

“KARTA 

ZŁOTÓWKA” 

 

VISA CLASSIC 

W UMOWIE  

O KREDYT 

HIPOTECZNY 

 

 VISA CLASSIC 
W UMOWIE  

O KREDYT NA 

ZAKUP 

POJAZDU 

VISA/ 

MASTERCARD  

PROGRAM 
“AUTOKARTA” 

 

PROGRAM 

“KARTA 

ZAKUPOWA”  

 

A. OPŁATY PODSTAWOWE   

1. Opłata za wydanie karty jednorazowo - - - - - 85 zł - - 

2. 
Opłata za wznowienie karty 

 i limitu kredytowego 
rocznie 

0 zł - pod 

warunkiem 

rozliczenia 

transakcji na 

łączną kwotę min. 

20 000 zł w ciągu 

ostatnich 12 
miesięcy 

 

190 zł 

 

 0 zł - pod 

warunkiem 
rozliczenia 

transakcji na 

łączną kwotę min. 

54 000 zł w ciągu 

ostatnich  

12 miesięcy 

 

250 zł - pod 

warunkiem 
rozliczenia 

transakcji na 

łączną kwotę min. 

36 000 zł w ciągu 

ostatnich 12 

miesięcy 

 

500 zł 

0 zł - pod 

warunkiem 
rozliczenia 

transakcji na 

łączną kwotę min. 

90 000 zł w ciągu 

ostatnich 12 

miesięcy 

 

500 zł - pod 

warunkiem 
rozliczenia 

transakcji na 

łączną kwotę min. 

60 000 zł w ciągu 

ostatnich 12 

miesięcy 

 

1000 zł 

10 zł 

0 zł - pod 

warunkiem 
rozliczenia 

transakcji na 

łączną kwotę min. 

12 000 zł w ciągu 

ostatnich  

12 miesięcy 

 

75 zł  

85 zł 20 zł 

0 zł - pod 

warunkiem 

rozliczenia 

transakcji na 

łączną kwotę min. 

12 000 zł w ciągu 

ostatnich 12 
miesięcy 

 

 

85 zł 

3. 

Opłata za wydanie karty w 

miejsce karty zastrzeżonej lub 

zamkniętej 

jednorazowo 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

4. 
Opłata za wydanie/wznowienie 

karty dodatkowej 
rocznie 40 zł 100 zł1 250 zł1 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

5. Zmiana PIN: 

5.1 - w bankomacie 
od każdej 

dyspozycji 
1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

5.2 
- za pośrednictwem bankowości 

internetowej/telefonicznej 

od każdej 

dyspozycji 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie:  

6.1 
- własnym i sieci Euronet lub 

Planet Cash 

od każdej 

wypłaty 
5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 

6.2 - obcym w kraju i za granicą 
od każdej 

wypłaty 
5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 
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VI. KARTA KREDYTOWA 

TRYB 

POBIERANIA 

OPŁATY 

MASTERCARD 

GOLD   

PROGRAM 

“KOMFORT” 

MASTERCARD 

PLATINUM 

MASTERCARD 
WORLD ELITE 

(DAWNIEJ 

WORLD 

SIGNIA)  

VISA/ 

MASTERCARD 

OK! 7  

MASTERCARD   

"NA RATUNEK 

DZIECIOM" 

VISA  

RYANAIR 7 

VISA/ 

MASTERCARD 
PROGRAM 

“KARTA 

ZŁOTÓWKA” 

 

VISA CLASSIC 

W UMOWIE  

O KREDYT 

HIPOTECZNY 

 
 VISA CLASSIC 

W UMOWIE  

O KREDYT NA 

ZAKUP 

POJAZDU 

VISA/ 

MASTERCARD  

PROGRAM 
“AUTOKARTA” 

 

PROGRAM 

“KARTA 

ZAKUPOWA”  

 

7. 

Prowizja za wypłatę gotówki w 

kasie innego banku lub w innej 

instytucji w kraju i za granicą 

od każdej 
wypłaty 

5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 

8. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej: 

8.1 
- za pośrednictwem bankowości 
internetowej/mobilnej/ 

telefonicznej (konsultant) 

od każdego 

przelewu 

5% min. 10 zł  

(grace period 
właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł  

(grace period 
właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł 

(grace period 
właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł 

(grace period 
właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł 

(grace period 
właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł 

(grace period 
właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł 

(grace period 
właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł                                          

(grace period                                        
właściwy dla                                       

transakcji                                  

bezgotówkowych) 

8.2 
- w Oddziale Placówce 

Partnerskiej (Agencji)5 

od każdego 

przelewu 

5% min. 10 zł 

(grace period 

właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł 

(grace period 

właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł 

(grace period 

właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł 

(grace period 

właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł 

(grace period 

właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł 

(grace period 

właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł 

(grace period 

właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

5% min. 10 zł 

(grace period 

właściwy dla 

transakcji 

bezgotówkowych) 

9. Opłata za kartę  

jednorazowo  

w cyklu 

rozliczeniowym 

0 zł 0 zł 0 zł 10 zł2 0 zł - 10 zł2 0 zł 

10. 
Prowizja za uruchomienie Planu 

ratalnego3 
jednorazowo 

ustalane 

indywidualnie 
ustalane 

indywidualnie 
ustalane 

indywidualnie 
ustalane 

indywidualnie 
ustalane 

indywidualnie 
ustalane 

indywidualnie 
ustalane 

indywidualnie 
ustalane 

indywidualnie 

11. Zmiana Benefitu dla karty OK!6 
za każdą 

zmianę  
- - - 5 zł4 - - - - 

B. OPŁATY DODATKOWE 

1. 

Opłata za wydanie opinii 

bankowej/pism o charakterze 

zaświadczeń 

jednorazowo 50 zł 50 zł  50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł  50 zł 

2. 
Opłata za wysłanie karty 

kurierem na życzenie Klienta 
jednorazowo 50 zł  50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

3. 
Opłata za podwyższenie limitu 

kredytowego 
jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł  50 zł 50 zł  50 zł 50 zł 

C. WYCIĄGI Z RACHUNKU KARTY KREDYTOWEJ 

1. Wyciąg papierowy za ostatni cykl rozliczeniowy: 

1.1 

- wysłany listem zwykłym  

dotyczy Klientów, którzy zawarli 

umowy o świadczenie usług o 
kanały elektroniczne) 

za każdy 

wyciąg 
5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1.2 
- odbierany w Oddziale/ 

Placówce Partnerskiej (Agencji) 

za każdy 

wyciąg 
5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
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VI. KARTA KREDYTOWA 

TRYB 

POBIERANIA 

OPŁATY 

MASTERCARD 

GOLD   

PROGRAM 

“KOMFORT” 

MASTERCARD 

PLATINUM 

MASTERCARD 
WORLD ELITE 

(DAWNIEJ 

WORLD 

SIGNIA)  

VISA/ 

MASTERCARD 

OK! 7  

MASTERCARD   

"NA RATUNEK 

DZIECIOM" 

VISA  

RYANAIR 7 

VISA/ 
MASTERCARD 

PROGRAM 

“KARTA 

ZŁOTÓWKA” 

 

VISA CLASSIC 

W UMOWIE  

O KREDYT 

HIPOTECZNY 

 
 VISA CLASSIC 

W UMOWIE  

O KREDYT NA 

ZAKUP 

POJAZDU 

VISA/ 

MASTERCARD  

PROGRAM 
“AUTOKARTA” 

 

PROGRAM 

“KARTA 

ZAKUPOWA”  

 

1.3 

- wysyłany listem zwykłym dla 

Klientów, którzy nie zawarli 

Umowy o świadczenie usług 

oferowanych przez Bank 

za każdy 

wyciąg 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. 

Wyciąg papierowy za dowolny 

cykl rozliczeniowy (z wyjątkiem 

ostatniego) lub wyciąg 

dodatkowy odbierany w 
Oddziale 

za każdy 

wyciąg 
5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3. 

Wyciąg dostępny za 

pośrednictwem bankowości 

internetowej za dowolny cykl 

rozliczeniowy 

za każdy 

wyciąg 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. 

Zestawienie operacji 

wykonanych przez użytkownika 

karty, dostępny w Oddziale 

za każde 

zestawienie 
5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

D. FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH I OBCYCH 

1. 
Sprawdzenie salda rachunku  

w bankomacie 

od każdej 

dyspozycji 
1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

E. OPŁATA ZA PRIORITY PASS 

1. 

Opłata za wstęp do saloników 

lotniczych. Jeżeli opłata za 

wstęp nie zostanie pobrana w 

saloniku lotniczym, Bank 

obciąża posiadacza karty 
opłatą. 

od 

zrealizowanych 

wizyt w 

saloniku 

lotniczym za 
każdą osobę  

nie dotyczy 120 zł 

0 zł – za 
posiadacza i 

użytkownika karty 

 

120 zł – za gościa 

posiadacza lub 

użytkownika karty 

nie dotyczy  

F. 

Prowizja za przewalutowanie 

transakcji zagranicznych 

(dotyczy tylko kart Visa) 

3,5% 

G. Kwota minimalna do zapłaty  
suma opłat, prowizji i odsetek powiększona: o 3% wartości operacji oraz o niespłaconą Kwotę minimalną lub jej część za poprzedni cykl rozliczeniowy, o kwotę przekroczenia 

przyznanego limitu kredytowego, o ile nie została spłacona, jak również o ratę  operacji która została rozłożona na raty 
 

1 Opłata uwzględnia wydanie karty Priority Pass. 
2 W przypadku kart Visa/MasterCard OK! oraz Visa/MasterCard Karta „Program Złotówka” niepobierana pod warunkiem wykonania przez Klienta i rozliczenia przez Bank, posiadaną do danego rachunku 
aktywną kartą kredytową w bieżącym okresie rozliczeniowym, transakcji bezgotówkowych z wyłączeniem przelewów z rachunku karty, na kwotę min. 600 zł. Kwota transakcji liczona jest dla każdej 
wydanej do rachunku karty indywidualnie. Opłaty za karty kredytowe pobierane są za nieaktywne i aktywne karty, za pełen okres rozliczeniowy, najwcześniej w terminie 30 dni od daty wydania karty, 
chyba że Klient nie miał możliwości jej aktywowania. 
3 Wartość prowizji określona jest w „Dyspozycji uruchomienia planu ratalnego”. 
4 Opłata pobierana z wyjątkiem pierwszej zmiany w każdym roku licząc od daty zawarcia umowy. 
5 Od chwili udostępnienia w Placówce Partnerskiej. 
6 Dotyczy umów kart migrowanych z działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r., zawartych do dnia 24 marca 2017 r.  
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7 Karta dostępna również w aktualnej ofercie sprzedaży. 
 

VI. KARTA KREDYTOWA 

TRYB 

POBIERANIA 

OPŁATY 

VISA ALMA, 

VISA ALMA 

PRESTIGE 

MASTERCARD 

GOLD PROGRAM 

CAUTOPLUS”, 

PROGRAM 
“BONUS” 

VISA – “KARTA  

W SAM RAZ”, 

EURO-VISA, 

EURO-VISA VIP, 

VISA ZEPTER, 

VISA ZEPTER VIP 

MEDIA MARKT, 

VISA SATURN, 

VISA POLOKARTA, 

PLAY VISA 

VISA 

PROGRAM 

“LAZUROWY, 

“BŁĘKITNY”, 

“GRANATOWY”, 

“TURKUSOWY” 

VISA ELECTRON, 

VISA ELECTRON 

(STAŁA SPŁATA) 

VISA CLASSIC, 

VISA CLASSIC 

SUPER, 

VISA CLASSIC (BEZ 
ODSETEK 

A. OPŁATY PODSTAWOWE 

1. 
Opłata za wznowienie karty i 

limitu kredytowego  
rocznie 

0 zł - pod 

warunkiem 

rozliczenia transakcji 
na łączną kwotę 

min. 10 000 zł w 

ciągu ostatnich 12 

miesięcy 

 

50 zł 

190 zł 0 zł 45 zł 15 zł 10 zł 15 zł 

2. 

Opłata za wydanie karty w 

miejsce karty zastrzeżonej lub 

zamkniętej 

jednorazowo 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

3. 
Opłata za wydanie/wznowienie 

karty dodatkowej 
rocznie 40 zł 40 zł 0 zł 0 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

4. Zmiana PIN: 

4.1 - w bankomacie 
od każdej 

dyspozycji 
1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

4.2 
- za pośrednictwem bankowości 

internetowej/ telefonicznej 

od każdej 

dyspozycji 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie:  

5.1 
- własnym i sieci Euronet lub 

Planet Cash 

od każdej 

wypłaty 
5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 

5.2 - obcym w kraju i za granicą 
od każdej 

wypłaty 
5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 

6. 

Prowizja za wypłatę gotówki w 

kasie innego banku lub w innej 

instytucji w kraju i za granicą. 

od każdej 

wypłaty 
5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 5% min. 10 zł 

7. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej: 

7.1 
- za pośrednictwem bankowości 
internetowej/mobilnej/ 

telefonicznej (konsultant) 

od każdego 

przelewu 
5% min. 10 zł (grace period właściwy dla transakcji bezgotówkowych) 

7.2 
- w Oddziale Placówce 

Partnerskiej (Agencji)2 

od każdego 

przelewu 
5% min. 10 zł (grace period właściwy dla transakcji bezgotówkowych) 

8. Opłata za kartę  

jednorazowo  

w cyklu 

rozliczeniowym 

0 zł 0 zł  10 zł 0 zł 10 zł 0 zł 0 zł 

9. 
Prowizja za uruchomienie Planu 

ratalnego 
jednorazowo 

ustalane 

indywidualnie1 
ustalane 

indywidualnie1 
ustalane 

indywidualnie1 
ustalane  

indywidualnie1 
ustalane 

indywidualnie1 
ustalane 

indywidualnie1 
ustalane 

indywidualnie1 

B. OPŁATY DODATKOWE 

1. 

Opłata za wydanie opinii 

bankowej/pism o charakterze 

zaświadczeń 

jednorazowo 50 zł 50 zł  50 zł  50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

2. 
Opłata za wysłanie karty 

kurierem na życzenie Klienta 
jednorazowo 50 zł 50 zł  50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

3. 
Opłata za podwyższenie limitu 

kredytowego 
jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 
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VI. KARTA KREDYTOWA 

TRYB 

POBIERANIA 

OPŁATY 

VISA ALMA, 

VISA ALMA 

PRESTIGE 

MASTERCARD 

GOLD PROGRAM 

CAUTOPLUS”, 

PROGRAM 

“BONUS” 

VISA – “KARTA  
W SAM RAZ”, 

EURO-VISA, 

EURO-VISA VIP, 

VISA ZEPTER, 

VISA ZEPTER VIP 

MEDIA MARKT, 

VISA SATURN, 

VISA POLOKARTA, 

PLAY VISA 

VISA 
PROGRAM 

“LAZUROWY, 

“BŁĘKITNY”, 

“GRANATOWY”, 

“TURKUSOWY” 

VISA ELECTRON, 

VISA ELECTRON 

(STAŁA SPŁATA) 

VISA CLASSIC, 

VISA CLASSIC 

SUPER, 

VISA CLASSIC (BEZ 

ODSETEK 

C. WYCIĄGI Z RACHUNKU KARTY KREDYTOWEJ 

1. Wyciąg papierowy za ostatni cykl rozliczeniowy: 

1.1 

- wysyłany listem zwykłym  

(dotyczy  Klientów, którzy 
zawarli umowy o świadczenie 

usług o kanały elektroniczne) 

za każdy 
wyciąg 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1.2 
- odbierany w Oddziale/ 

Placówce Partnerskiej (Agencji) 

za każdy 

wyciąg 
5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1.3 

- wysyłany listem zwykłym dla 

Klientów, którzy nie zawarli 

Umowy o świadczenie usług 

oferowanych przez Bank 

za każdy 

wyciąg 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. 

Wyciąg papierowy za dowolny 

cykl rozliczeniowy (z wyjątkiem 

ostatniego) lub wyciąg 

dodatkowy odbierany w 

Oddziale 

za każdy 

wyciąg 
5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3. 

Wyciąg dostępny za 

pośrednictwem bankowości 

internetowej za dowolny cykl 
rozliczeniowy 

za każdy 

wyciąg 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. 

Zestawienie operacji 

wykonanych przez użytkownika 

karty w Oddziale 

za każde 

zestawienie 
5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

D. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH I OBCYCH 

1. 
Sprawdzenie salda rachunku  

w bankomacie 

od każdej 

dyspozycji 
1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

E. 
Prowizja za przewalutowanie transakcji 

zagranicznych (dotyczy tylko kart Visa) 
3,5% 

F. Kwota minimalna do zapłaty  
suma opłat, prowizji i odsetek powiększona: o 3% wartości operacji oraz o niespłaconą Kwotę minimalną lub jej część za poprzedni cykl rozliczeniowy,  

o kwotę przekroczenia przyznanego limitu kredytowego, o ile nie została spłacona, jak również o ratę  operacji która została rozłożona na raty 

 

VI. KARTA KREDYTOWA 

TRYB  

POBIERANIA 

OPŁATY 

KARTA “NONSTOP”, KARTA “RAZEM DBAMY O ZDROWIE”, KARTA ”DOM JAK NOWY”, KARTA AVON, KARTA ”MAKRO” 

(NIEBIESKA, SREBRNA, ZŁOTA), KARTA VISA EXPANDER STANDARD, KARTA VISA EXPANDER PRESTIGE 

A. OPŁATY PODSTAWOWE   

1. Opłata za wznowienie karty i limitu kredytowego  rocznie 0 zł 

2. Opłata za kartę 

jednorazowo  

w cyklu 

rozliczeniowym 

0 zł 

B. OPŁATY DODATKOWE 

1. 
Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń 

jednorazowo 50 zł 

C. Kwota minimalna do zapłaty  
suma opłat, prowizji i odsetek powiększona: o 3% wartości operacji oraz o niespłaconą Kwotę minimalną lub jej część za poprzedni cykl rozliczeniowy,  
o kwotę przekroczenia przyznanego limitu kredytowego, o ile nie została spłacona, jak również o ratę  operacji która została rozłożona na raty 

 

1 Wartość prowizji określona jest w „Dyspozycji uruchomienia planu ratalnego”. 
2 Od chwili udostępnienia w Placówce Partnerskiej. 
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 Limit odnawialny w rachunku  Rozdział VII.

VII. 
LIMIT ODNAWIALNY  
W RACHUNKU 

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

KONTO  
ROZSĄDNE 

KONTO WYŻSZEJ 
JAKOŚCI 

KONTO  
ELITARNE 

KONTO RACHUNKI W 
PAKIECIE 

KONTO  
INTERNETOWE 

A. OPŁATY PODSTAWOWE  

1. Opłata za przyznanie limitu 
opłata pobierana 

jednorazowo od kwoty 
limitu 

2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 
do indywidualnego 

uzgodnienia 
2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 

2. 
Opłata za przedłużenie limitu na 
kolejny okres 

opłata roczna pobierana 
od kwoty limitu 

2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 
do indywidualnego 

uzgodnienia 
2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 

3. Opłata za podwyższenie limitu 
opłata roczna pobierana 
od kwoty podwyższenia 

limitu 
2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 

do indywidualnego 
uzgodnienia 

2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 
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 Inne opłaty i prowizje Rozdział VIII.

VIII. INNE OPŁATY/PROWIZJE 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 
WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI DLA 

KONTA WYŻSZEJ JAKOŚCI 
WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI 

   

Przedstawione warunki dostępne są dla 

Klientów otrzymujących na Konto Wyższej 

Jakości jednorazowy wpływ na kwotę min. 

2 500 zł/mies. z innego banku lub z konta 

firmowego prowadzonego w Alior Banku, lub 

na rachunku których zostaną rozliczone 

transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na 

kwotę min. 700 zł/mies. Jeżeli żaden z 

powyższych warunków nie został spełniony, 

opłaty pobierane są zgodnie z kolumną II 

 

 I II 

A. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI UPOMINAWCZE I WINDYKACYJNE7 - dla umów zawartych do 10.03.2016 

1. 
Pisma wysyłane listem poleconym, w tym monity, wezwania do 
zapłaty, wypowiedzenie umowy  

jednorazowo 0 zł 4,20 zł  

2. 
Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru, w tym monity, wezwania do zapłaty, wypowiedzenie 
umowy  

jednorazowo 0 zł 6,20 zł 

B. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI MONITORINGOWE11 

1. 
Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) - list 
zwykły  

jednorazowo 0 zł 4,20  zł 

2. 
Sporządzenie i wysłanie listu poleconego (w tym wypowiedzenia 
umowy, upomnienia, wezwania) 

jednorazowo 0 zł 6,20 zł 

C. POZOSTAŁE OPŁATY 

1. Porozumienie/Aneks do umowy kredytowej9 jednorazowo - 50 zł 

2. Opłata za zmianę typu rachunku karty kredytowej1 jednorazowo - 0 zł 

3. 
Opłata operacyjna dotycząca karty kredytowej i limitu odnawialnego 
w rachunku, udzielonych w ofercie pakietowej z pożyczką od 10 
kwietnia 2015 r. 

jednorazowo  
w cyklu rozliczeniowym 

0 zł 5 zł 

4. 

Opłata za wpłatę gotówki: 
a) na rachunek prowadzony w innym banku2 oraz  
b) na rachunek prowadzony na podstawie umowy zawartej z T-Mobile Usługi Bankowe oraz 
c) na rachunek w Banku przez osobę trzecią3 

4.1 - w Oddziale jednorazowo - 0,5% min. 8 zł 

4.2 - w Placówce Partnerskiej (Agencji) 

4.2.1 - wpłata w wysokości 0,01 zł - 230 zł6 jednorazowo - od 0 zł do 2,30 zł 

4.2.2 - wpłata w wysokości powyżej 230 zł6 jednorazowo - od 0 zł do 1% 

5. Zamówienie gotówki opłata za każde zamówienie 0 zł 0 zł 

6. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki: 

6.1 - dla wypłaty w PLN od niepodjętej kwoty 0 zł 0,3% kwoty, min. 100 zł 
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VIII. INNE OPŁATY/PROWIZJE 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 
WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI DLA 

KONTA WYŻSZEJ JAKOŚCI 
WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI 

6.2 - dla wypłaty w walucie obcej od niepodjętej kwoty 0 zł 0,3% kwoty, min. 140 zł 

7. 
Zmiana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia przed jego 
realizacją4 jednorazowo - 20 zł 

8. 
Zmiana warunków złożonego zlecenia po zrealizowaniu transakcji 
przez Alior Bank do 1 miesiąca wstecz4 

jednorazowo - 
50 zł+ koszty rzeczywiste banku 

zagranicznego  

9. 
Anulowanie /zwrot wykonanego przez Bank zlecenia przelewu 
zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju  
(dotyczy przelewów zleconych do 1 miesiąca wstecz)10 

jednorazowo 0 zł 
150 zł + koszty rzeczywiste banku 

zagranicznego 

10. 
Anulowanie /zwrot wykonanego przez Bank zlecenia przelewu 
zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju  
(dotyczy przelewów zleconych powyżej 1 miesiąca wstecz)10 

jednorazowo 0 zł 
300 zł + koszty rzeczywiste banku 

zagranicznego 

11. 

Zmiana warunków złożonego zlecenia przelewu zagranicznego 
lub przelewu w walucie obcej w kraju po zrealizowaniu przelewu 
przez Bank (dotyczy przelewów zleconych powyżej  
1 miesiąca wstecz)10 

jednorazowo 0 zł 
100 zł + koszty rzeczywiste banku 

zagranicznego 

12 Aktywacja usługi Autodealing jednorazowo 0 zł 0 zł 

13. Abonament miesięczny5 w ramach usługi Autodealing 
miesięcznie (pobierana raz 

niezależnie od liczby 
posiadanych rachunków) 

7 zł 7 zł 

14. 

Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych 
prowadzonych w bankach lub spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych na terytorium Polski osobom i 
podmiotom uprawnionym na podstawie art. 92 ba i art. 105 b 
ustawy Prawo bankowe. 

każdorazowo 25 zł 25 zł 

 

1 Zmiana możliwa jest dla wybranych typów rachunków karty kredytowej. 
2 Dotyczy operacji kasowych dokonywanych w złotych polskich (Bank nie realizuje wpłat w walutach obcych). 
3 Opłata nie jest pobierana od właścicieli i współwłaścicieli rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w Alior Banku (z wyłączeniem rachunków prowadzonych na 

podstawie umowy zawartej z T-Mobile Usługi Bankowe), dokonujących wpłaty na rachunek tego samego typu oraz w przypadku wpłat na rachunek kredytowy w Banku. 
4 Dotyczy operacji takich jak: przelew zagraniczny i przelew europejski. 
5 Opłata nie jest pobierana od posiadaczy konta Private Banking. 
6 Opłata uzależniona od typu Placówki Partnerskiej (Agencji). 
7 Naliczanie opłat za czynności upominawcze i windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości lub wypowiedzenia umowy. Opłaty naliczane są za każde z nadanych pism. Limit opłat za 

podjęte przez Bank czynności upominawcze i windykacyjne wynosi 200 zł w cyklu miesięcznym, a w przypadku kart kredytowych, jeżeli umowa została zawarta przed 1 grudnia 2012 r. limit ten wynosi 95 zł. 
9 Nie dotyczy aneksów związanych ze zmianą typu rachunku Karty kredytowej. 
10 Dotyczy przelewów zleconych od 18 października 2014 r. 
11 Opłaty pobierane niezależnie od daty zawarcia umowy, niezwiązane z wystąpieniem zaległości klienta w spłacie kredytu. Bank nalicza opłaty monitoringowe na danym rachunku nie częściej niż raz na pięć 
dni. 
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 Ubezpieczenia do kart kredytowych Rozdział IX.

IX. UBEZPIECZENIA DO KART KREDYTOWYCH TRYB POBIERANIA OPŁATY WYSOKOŚĆ SKŁADKI 

A. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE1 

1. 
Ubezpieczenia dla Posiadaczy karty Alior Bank World Signia MasterCard oraz World Elite MasterCard 
w AXA Travel Insurance  

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0 zł 

2. 
Ubezpieczenia dla Posiadaczy karty Alior Bank MasterCard WORLD2 MasterCard w AWP P&C S.A. 
Oddział w Polsce (dawniej: AGA International S.A. Oddział w Polsce) 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0 zł 

B. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 

1. 
Ubezpieczenie na życie w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na życie Ergo Hestia SA dla kart 
wydanych do 31 października 2009 r.1 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0 zł 

2. 
Ubezpieczenie na życie w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na życie Ergo Hestia SA dla kart 
Silver i Gold wydanych od 1 listopada 2009 r. do 31 marca 2015 r. 1  

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0,25%  
salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego 

3. 
Ubezpieczenie na życie w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na życie Ergo Hestia SA dla kart 
Silver Lotniczej, Gold Lotniczej, Gold Samochodowej oraz Platinum wydanych od 1 listopada 2009 r. 1 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0 zł 

4. 
Ubezpieczenie na życie w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA dla kart Silver dla 
Klientów migrowanych z HSBC Bank Polska SA 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0,2662%  
salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego 

5. 
Ubezpieczenie spłaty salda zadłużenia – Opcja 1 w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska 
SA. Dotyczy karty Visa Classic/MasterCard Silver wydawanych w ramach oferty byłego Meritum Bank 
do dnia 31.03.2015 r. 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0,36%  
salda zadłużenia na ostatni dzień miesiąca 

6. 
Ubezpieczenie spłaty salda zadłużenia – Opcja 2 w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska 
SA. Dotyczy karty Visa Classic/MasterCard Silver wydawanych w ramach oferty byłego Meritum Bank 
do dnia 31.03.2015 r. 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0,63%  
salda zadłużenia na ostatni dzień miesiąca 

C. POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA  

1. 
Ubezpieczenie spłaty salda zadłużenia na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy w 
Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia SA dla kart Silver i Gold wydanych do 
31 października 2009 r. 1 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0 zł 

2. 
Ubezpieczenie spłaty salda zadłużenia na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy w 
Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia SA dla kart Silver i Gold wydanych od 1 listopada 
2009 r. do 31 marca 2015 r. 1 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0,05%  
salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego 

3. 
Ubezpieczenie spłaty salda zadłużenia na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy w 
Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia SA dla kart Silver Lotniczej, Gold Lotniczej, Gold 
Samochodowej oraz Platinum wydanych od 1 listopada 2009 r.1 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0 zł 

4. 
Ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, poważnego 
zachorowania w Cardif Assurances Risques Divers Polska S.A. Oddział w Polsce dla kart Silver dla 
Klientów migrowanych z HSBC Bank Polska SA 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0,0338%  
salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego 

 

1 Nie dotyczy kart Alior Bank MasterCard Silver dla Klientów migrowanych z HSBC Bank Polska SA, kart wydanych dla Klientów migrowanych z Meritum Bank, oraz kart wydanych dla Klientów migrowanych z 
działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. 
2 Ubezpieczenie dostępne w danym miesiącu, w przypadku wykonania i rozliczenia  przez Klienta, w cyklu rozliczeniowym poprzedzającym miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, posiadaną do danego rachunku 
aktywną kartą kredytową, transakcji bezgotówkowych z wyłączeniem przelewów z rachunku karty, na kwotę min. 1 500 zł. Kwota transakcji liczona jest dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie. 
Obowiązuje od 01.11.2014 r. 
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D. 
UBEZPIECZENIA DO KART KREDYTOWYCH  
DLA KLIENTÓW MIGROWANYCH Z DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ PRZEZ ALIOR BANK 4 LISTOPADA 2016 R.1  

TRYB POBIERANIA OPŁATY WYSOKOŚĆ SKŁADKI 

1.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową od następstw zgubienia lub kradzieży karty dla kart 1: Visa Classic w Umowie o kredyt 
hipoteczny, Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu, Visa Classic (bez odsetek), Visa Expander Prestige, Visa 
Alma 2 , Visa Alma Prestige, Visa Polokarta, Play Visa, "Makro" (Niebieska/Srebrna/ Złota), "Dom jak Nowy" 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0 zł 

2.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową od następstw zgubienia lub kradzieży karty dla kart1: Visa Zepter/Karta Visa Zepter 
VIP 3, Visa - "Karta w sam raz" 4, Euro-Visa/Karta Euro-Visa VIP 5 , "NonStop", "Razem Dbamy o Zdrowie" 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

2 zł 

3.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową od następstw zgubienia lub kradzieży karty dla kart 1: Visa Alior Alior Banku Program 
“Lazurowy”, Visa Alior Banku Program “Błękitny”, Visa Alior Banku Program “Turkusowy”, Electron/"Karta Visa Electron 
(Stała spłata) 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

2,40 zł 

4.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową od następstw zgubienia lub kradzieży karty dla kart 1: Visa Alior Banku Program 
“Autokarta”/Karta Visa Alior Banku Program “Karta Zakupowa” /Karta Visa Alior Banku Program “Karta Złotówka” 6, Visa 
Alior Banku Program “Granatowy”, Visa Classic, Visa Classic Super, Visa Expander Standard, Visa Ryanair 7 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

4 zł 

5.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową – „Pakiet Bezpieczny Portfel” dla kart1: MasterCard Gold Alior Banku Program 
“Komfort”, MasterCard Platinum Alior Banku, MasterCard World Elite Alior Banku /Karta MasterCard World Signia, 
MasterCard Gold Alior Banku Program “AutoPlus” 8, MasterCard Gold Alior Banku Program “Bonus” 9, MasterCard Gold 
Alior Banku Program “Komfort” 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0 zł 

6.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową – „Pakiet Bezpieczny Portfel” 1 dla kart: Visa/MasterCard OK! Alior Banku, MasterCard 
Alior Banku "Na Ratunek Dzieciom", Visa Ryanair 10, Visa/MasterCard Alior Banku Program “Karta Złotówka/Karta, 
Visa/MasterCard Alior Banku Program “Autokarta”/Karta Visa/MasterCard Alior Banku Program “Karta Zakupowa” 11, 
Visa Alma 12, Visa - "Karta w sam raz” 11, Visa Saturn 11, Media Markt 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

2,50 zł  

7.  
Objęcie ochroną ubezpieczeniową – „Pakiet Bezpieczny Portfel” 1 dla Karty Avon  

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

4 zł 

8.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy 1 dla kart:Visa/MasterCard OK! Alior Banku, 
MasterCard Alior Banku "Na Ratunek Dzieciom", MasterCard Platinum Alior Banku, MasterCard World Elite Alior Banku/ 
Karta MasterCard World Signia Alior Banku, Visa/MasterCard Alior Banku Program “Karta Złotówka”, Visa/MasterCard 
Alior Banku Program “Autokarta”, Visa/MasterCard Alior Banku Program “Karta Zakupowa”, Visa Alma, MasterCard Gold 
Alior Banku Program “AutoPlus”, MasterCard Gold Alior Banku Program “Bonus”, MasterCard Gold Alior Banku Program 
“Komfort”, Visa Alior Banku Program “Lazurowy”, Visa Alior Banku Program “Błękitny”, Visa Alior Banku Program 
“Granatowy”, Visa Alior Banku Program “Turkusowy”, Visa Electron, Visa Electron (Stała spłata), Visa Classic, Visa 
Classic Super, Visa Classic (bez odsetek), Visa Expander Standard, Visa Expander Prestige, Visa Alma, Visa Alma 
Prestige 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0,35%  

salda zadłużenia na ostatni  dzień 
cyklu rozliczeniowego13 

9.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy 1 dla kart: Visa Ryanair, Avon, Visa - "Karta 
w sam raz", Media Markt, Visa Saturn, Visa Classic w Umowie o kredyt hipoteczny, Visa Classic w Umowie o kredyt na 
zakup pojazdu, Visa Polokarta, Visa Zepter, Visa Zepter VIP, Play Visa, Euro-Visa/Karta Euro-Visa VIP, "Makro" 
(Niebieska/Srebrna/ Złota), "NonStop", "Razem Dbamy o Zdrowie", "Dom jak Nowy" 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0,4%  
salda zadłużenia na ostatni  dzień 

cyklu rozliczeniowego13 

10.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania 
1,14 dla kart: MasterCard Alior Banku "Na Ratunek Dzieciom", MasterCard Platinum Alior Banku, MasterCard World Elite 
Alior Banku /Karta MasterCard World Signia Alior Banku, Visa/MasterCard Alior Banku Program “Karta Złotówka”, 
Visa/MasterCard Alior Banku Program “Autokarta”, Visa/MasterCard Alior Banku Program “Karta Zakupowa”, Visa Alior 
Banku Program “Lazurowy”, Visa Alior Banku Program “Błękitny”, Visa Alior Banku Program “Granatowy”, Visa Alior 
Banku Program “Turkusowy”, Visa Electron, Visa Electron (Stała spłata), Visa Classic w Umowie o kredyt hipoteczny, 
Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu, Visa Classic (bez odsetek), Visa Expander Standard, Visa Expander 
Prestige, MasterCard Gold Alior Banku Program “AutoPlus”, MasterCard Gold Alior Banku Program “Bonus”, MasterCard 
Gold Alior Banku Program “Komfort”, Visa Alma, Visa Alma Prestige 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0,53%  
salda zadłużenia na ostatni  dzień 

cyklu rozliczeniowego13 

11.  
Objęcie ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego 
zachorowania1 dla kart: "Razem Dbamy o Zdrowie", "Dom jak Nowy" 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0,55% 
salda zadłużenia na ostatni  dzień 

cyklu rozliczeniowego13 
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D. 
UBEZPIECZENIA DO KART KREDYTOWYCH  
DLA KLIENTÓW MIGROWANYCH Z DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ PRZEZ ALIOR BANK 4 LISTOPADA 2016 R.1  

TRYB POBIERANIA OPŁATY WYSOKOŚĆ SKŁADKI 

12.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego 
zachorowania1,14,15 dla kart: Visa Ryanair, Avon, Visa - "Karta w sam raz", Media Markt, Visa Saturn Karta "Makro", Visa 
Polokarta, Visa Zepter, Visa Zepter VIP, Play Visa, Visa - "Karta w sam raz", Visa Saturn, Media Markt, Euro-Visa/Karta 
Euro-Visa VIP, Makro"(Niebieska /Srebrna /Złota), "NonStop" 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

0,80% 
salda zadłużenia na ostatni  dzień 

cyklu rozliczeniowego13 

13.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego 
zachorowania w wariancie Premium 1,16,17 dla kart: Visa/MasterCard OK! Alior Banku, MasterCard Alior Banku "Na 
Ratunek Dzieciom", MasterCard Platinum Alior Banku, MasterCard World Elite Alior Banku/Karta MasterCard World 
Signia Alior Banku, Visa/MasterCard Alior Banku Program “Karta Złotówka”, Visa/MasterCard Alior Banku Program 
“Autokarta”, Visa/MasterCard Alior Banku Program “Karta Zakupowa”, Visa Alior Banku Program “Lazurowy”, Visa Alior 
Banku Program “Błękitny”, Visa Alior Banku Program “Granatowy”, Visa Classic w Umowie o kredyt hipoteczny, Visa 
Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu, Visa Expander Standard, Visa Expander Prestige, MasterCard Gold Alior 
Banku Program “AutoPlus”, MasterCard Gold Alior Banku Program “Bonus”, MasterCard Gold Alior Banku Program 
“Komfort”, Avon, Visa Ryanair, Visa Alma, Visa Alma Prestige, Visa Polokarta, Visa Zepter, Visa Zepter VIP, Play Visa, 
Visa - "Karta w sam raz", Visa Saturn, Media Markt, Euro-Visa, Euro-Visa VIP, "Makro" (Niebieska/Srebrna/Złota) 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

1%  
salda zadłużenia na ostatni  dzień 

cyklu rozliczeniowego 13 

14.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych Wypadków1: 
a) Opcja I - Ochrona Kredytobiorcy 
b) Opcja II - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka 18/Partnera 
c) Opcja III - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka 18/Partnera oraz Dzieci Kredytobiorcy 
dla kart: Visa/MasterCard OK! Alior Banku, MasterCard Alior Banku "Na Ratunek Dzieciom", Visa/MasterCard Alior Banku 
Program “Karta Złotówka”, Visa/MasterCard Alior Banku Program “Autokarta”, Visa/MasterCard Alior Banku Program 
“Karta Zakupowa”, Visa Alior Banku Program “Lazurowy”, Visa Alior Banku Program “Błękitny”, Visa Alior Banku 
Program “Granatowy”, Visa Alior Banku Program “Turkusowy”, Visa Electron, Visa Electron (Stała spłata) Karta Visa 
Classic w Umowie o kredyt hipoteczny, Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu, Visa Classic, Visa Classic 
Super, Visa Classic (bez odsetek), Visa Expander Standard, Visa Expander Prestige, MasterCard Gold Alior Banku 
Program “AutoPlus”, MasterCard Gold Alior Banku Program “Bonus”, MasterCard Gold Alior Banku Program “Komfort”, 
Visa Alma, Visa Alma Prestige, Visa Polokarta, Visa Zepter, Visa Zepter VIP, Play Visa, Visa - "Karta w sam raz", Visa 
Saturn, Media Markt, Euro-Visa, Euro-Visa VIP, "Makro"(Niebieska/Srebrna/Złota) 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

a) 18,90 zł 
b) 26,90 zł 
c) 29,90 zł 

15.  Objęcie ochroną w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotnego1: 
a) Pakiet Indywidualny - Ochrona Kredytobiorcy 
b) Pakiet Partnerski - Ochrona Kredytobiorcy i Współmałżonka/Partnera albo Dziecka Kredytobiorcy 
c) Pakiet Rodzinny - Ochrona Kredytobiorcy, Współmałżonka/Partnera oraz maksymalnie dwójki Dzieci Kredytobiorcy 
dla kart: Visa/MasterCard OK! Alior Banku, MasterCard Alior Banku "Na Ratunek Dzieciom", Visa/MasterCard Alior Banku 
Program “Karta Złotówka”, Visa/MasterCard Alior Banku Program “Autokarta”, Visa/MasterCard Alior Banku Program 
“Karta Zakupowa”, Visa Alior Banku Program “Lazurowy”, Visa Alior Banku Program “Błękitny”, Visa Alior Banku 
Program “Granatowy”, Visa Alior Banku Program “Turkusowy”, Visa Electron, Visa Electron (Stała spłata) Karta Visa 
Classic w Umowie o kredyt hipoteczny, Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu, Visa Classic, Visa Classic 
Super, Visa Classic (bez odsetek), Visa Expander Standard, Visa Expander Prestige, MasterCard Gold Alior Banku, 
Program “AutoPlus”, MasterCard Gold Alior Banku Program “Bonus”, MasterCard Gold Alior Banku Program “Komfort”, 
Visa Alma, Visa Alma Prestige, Visa Polokarta, Visa Zepter, Visa Zepter VIP, Play Visa, Visa - "Karta w sam raz", Visa 
Saturn, Media Markt, Euro-Visa, Euro-Visa VIP, "Makro"(Niebieska/Srebrna/Złota) 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

a) 35 zł 
b) 73 zł 
c) 99 zł 

16.  Objęcie ochroną w zakresie ubezpieczenia „Bezpieczne Rachunki” 1 dla kart: Visa/MasterCard OK! Alior Banku, 
MasterCard Alior Banku "Na Ratunek Dzieciom", Visa/MasterCard Alior Banku Program “Karta Złotówka”, 
Visa/MasterCard Alior Banku Program “Autokarta”, Visa/MasterCard Alior Banku Program “Karta Zakupowa”, Visa Alior 
Banku Program “Lazurowy”, Visa Alior Banku Program “Błękitny”, Visa Alior Banku Program “Granatowy”, Visa Alior 
Banku Program “Turkusowy”, Visa Electron, Visa Electron (Stała spłata) Karta Visa Classic w Umowie o kredyt 
hipoteczny, Visa Classic w Umowie o kredyt na zakup pojazdu, Visa Classic, Visa Classic Super, Visa Classic (bez 
odsetek), Visa Expander Standard, Visa Expander Prestige, Karta MasterCard Gold Alior Banku Program “AutoPlus”, 
MasterCard Gold Alior Banku Program “Bonus”, MasterCard Gold Alior Banku Program “Komfort”, Visa Alma, Visa Alma 
Prestige, Visa Polokarta, Visa Zepter, Visa Zepter VIP, Play Visa, Visa - "Karta w sam raz", Visa Saturn, Media Markt, 
Euro-Visa, Euro-Visa VIP, “Makro" (Niebieska/Srebrna/Złota) 

jednorazowo w cyklu 
rozliczeniowym 

26 zł 

17.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową – „Pakiet turystyczny” dla kart: Karta MasterCard Alior Banku "Na Ratunek Dzieciom"  0 zł 
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D. 
UBEZPIECZENIA DO KART KREDYTOWYCH  
DLA KLIENTÓW MIGROWANYCH Z DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ PRZEZ ALIOR BANK 4 LISTOPADA 2016 R.1  

TRYB POBIERANIA OPŁATY WYSOKOŚĆ SKŁADKI 

18.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową – „Pakiet Platinum” dla kart: Karta MasterCard Platinum Alior Banku  0 zł 

19.  Objęcie ochroną ubezpieczeniową – „Pakiet World Elite”/„Pakiet World Signia dla Karty MasterCard World Elite Alior 
Banku /Karta MasterCard World Signia Alior Banku 

 0 zł 
 

1 Opłata dotyczy ubezpieczeń, do których Klienci przystąpili do 31.03.2015 r., w których Alior Bank w ramach działalności przejętej 4 listopada 2016 r. występuje w roli ubezpieczającego (ubezpieczenia 
grupowe).  
2 Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę do 30.03.2009 r. 
3 Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę w okresie od 14.02.2008 r. do 29.06.2008 r. 
4 Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę w okresie od 15.07.2006 r. do 29.06.2008 r. 
5 Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę w okresie od 23.06.2006 r. do 30.06.2008 r. 
6 Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę od 25.04.2008 r. do 29.06.2008 r.  
7 Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę do 29.05.2008 r. 
8 Dodatkowo Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową „Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku motoryzacyjnego”. 
9 Dodatkowo Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową „Kradzież lub zniszczenie towaru”.  
10 Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę od 30.05.2008 r. 
11 Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę od 30.04.2009 r. 
12 Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę od 01.04.2009 r. 
13 W przypadku Planu ratalnego opłata jest wyliczona na podstawie następującego wzoru: Stawka ubezpieczenia x [(Zadłużenie powstałe z tytułu Transakcji na raty x liczba miesięcznych spłat wraz z 
okresem odroczenia, jeżeli wystąpił) / liczba miesięcznych spłat bez okresu odroczenia]. 
14 Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę do 31.05.2011 r. 
15 Dodatkowo Klienci objęci są bez opłat ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Standard stanowiącym rozszerzenie tego ubezpieczenia. 
16 Dotyczy Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę od 01.06.2011 r. oraz Klientów, którzy złożyli wniosek o kartę do 31.05.2011 r. a którzy w odpowiedzi na ofertę Banku, wyrazili zgodę na objęcie ich 
ubezpieczeniem w Opcji 2 Premium określonej szczegółowo w warunkach ubezpieczenia. 
17 Dodatkowo Klienci objęci są bez opłat ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży lub zniszczenia towaru w wariancie Premium stanowiącym rozszerzenie tego ubezpieczenia. 
18 Dotyczy Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 14.04.2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32/53 

 Ubezpieczenia w rachunku przeniesione z działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. Rozdział X.

X. UBEZPIECZENIE 
TRYB 

POBIERANIA 
OPŁATY 

KONTO 
OSOBISTE 

KONTO  
ZŁOTE 

KONTO  
SREBRNE 

KONTO  
KORZYSTNE 

KONTO PRIVATE 
BANKING 

KONTO 
INTERNETOWE 

KONTO WYŻSZEJ 
JAKOŚCI 

A. OBJĘCIE KLIENTA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA „BEZPIECZNE RACHUNKI”1, 2, 4 

1.1. wariant A miesięcznie 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł 

1.2. wariant B miesięcznie 21 zł 21 zł 21 zł 21 zł 21 zł 21 zł 21 zł 

1.3. wariant C miesięcznie 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 

1.4. wariant D miesięcznie 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł 

B. OBJĘCIE KLIENTA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA3: 

1. 

Assistance samochodowe, 
medyczne, domowe dla 
rachunków bankowych 
migrowanych z działalności 
przejętej przez Alior Bank 4 
listopada 2016 r.: 
- Konto Wyższej Jakości 

(umowy zawarte do 
31 grudnia 2016 r.)  

- Konto Korzystne (umowy 
zawarte do 24 marca 2017 r.) 

- - - - 0 zł - - 0 zł 

2. 

Ubezpieczenie w podróży dla 
rachunków bankowych 
migrowanych z działalności 
przejętej przez Alior Bank 4 
listopada 2016 r.: 
- Konto Wyższej Jakości 

(umowy zawarte do 31 
grudnia 2016 r.) 

- - - - - - - 0 zł 

 

1 Opłata dotyczy ubezpieczeń, do których Klienci przystąpili do 31.03.2015 r., w których Alior Bank w ramach działalności przejętej 4 listopada 2016 r. występuje w roli ubezpieczającego (ubezpieczenia 
grupowe).  
2 Dotyczy Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla Klientów migrowanych z działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.  
3 Dotyczy Klientów, którzy zawarli umowę o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy do 31.12.2016 r. 
4 Dotyczy Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych migrowanych z działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.: Konto Wyższej Jakości (umowy zawarte do 31 grudnia 2016 r.), Konto 
Korzystne (umowy zawarte do 24 marca 2017 r.), Konto Osobiste (umowy zawarte do 24 marca 2017 r.), Konto Internetowe (umowy zawarte do 24 marca 2017 r.), Konto Walutowe (umowy zawarte do 24 
marca 2017 r.), Konto Złote (umowy zawarte do 24 marca 2017 r.), Konto Srebrne (umowy zawarte do 24 marca 2017 r.), Konto Private Banking (umowy zawarte do 24 marca 2017 r.).
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 Karta rejestracyjna „Rachunki w Pakiecie” Rozdział XI.

XI. KARTA REJESTRACYJNA TRYB POBIERANIA OPŁATY KARTA REJESTRACYJNA 

A. OPŁATY PODSTAWOWE  

1. Otwarcie rachunku  jednorazowo przy otwarciu rachunku 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie od każdego rachunku 0 zł 

3. Opłata za komunikat SMS: 

3.1 - jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku1 za każdy wysłany SMS  
(pobierana zbiorczo raz na miesiąc) 

0,30 zł 

3.2 - do autoryzacji zleceń za każdy wysłany SMS  0 zł 

B. PŁATNOŚCI KRAJOWE 

1. Przelew w ramach Banku na rachunki własne we wszystkich kanałach od każdego przelewu 0 zł 

2. Przelew w ramach Banku na rachunki obce: 

2.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) 7 - dyspozycja ustna  od każdego przelewu 8 zł 

2.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej od każdego przelewu 0 zł 

2.3 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant od każdego przelewu 5 zł 

3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:  

3.1 - w Oddziale – Elixir, z zastrzeżeniem 3.3 od każdego przelewu 8 zł 

3.2 - w Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir, z zastrzeżeniem 3.5 7 od każdego przelewu 6 zł 

3.3 - w Oddziale, w ramach usługi „Rachunki w Pakiecie”2 opłata abonamentowa 8 zł6 

3.5 - w Placówce Partnerskiej (Agencji), w ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” 2,4 opłata abonamentowa 8 zł6 

3.6  - w Oddziale - Sorbnet < 1mln PLN od każdego przelewu 32 zł 

3.7 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) 7 - Sorbnet >= 1mln PLN od każdego przelewu 15 zł 

3.8 - w Oddziale – Express Elixir od każdego przelewu 8 zł 

3.9 - za pośrednictwem bankowości internetowej od każdego przelewu 0 zł 

3.10 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant od każdego przelewu 5 zł 

4. Przelew natychmiastowy, za pośrednictwem bankowości internetowej: 

4.1 - przelew w wysokości 0,01 zł – 1 000 zł od każdego przelewu 3 zł 

4.2 - przelew w wysokości 1 000,01 zł – 2 000 zł od każdego przelewu 5 zł 

4.3 - przelew w wysokości 2 000,01 zł – 3 000 zł od każdego przelewu 5 zł 

4.4 - przelew w wysokości 3 000,01 zł – 4 000 zł od każdego przelewu 5 zł 

4.5 - przelew w wysokości 4 000,01 zł – 5 000 zł od każdego przelewu 5 zł 

4.6 - przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł4 od każdego przelewu 5 zł 

4.7 - przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł4 od każdego przelewu 5 zł 

5. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia stałego: 

5.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)7, z zastrzeżeniem pkt 5.2 od każdej dyspozycji 2 zł 

5.2 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) w ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” 2, 7 od każdej dyspozycji - 

5.3 - za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej od każdej dyspozycji 0 zł 

5.4 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant od każdej dyspozycji 2 zł 
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XI. KARTA REJESTRACYJNA TRYB POBIERANIA OPŁATY KARTA REJESTRACYJNA 

6. Realizacja zlecenia stałego od każdego przelewu 0 zł 

7. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania polecenia zapłaty w Oddziale  od każdego przelewu 0 zł 

8. Realizacja polecenia zapłaty od każdego przelewu 0 zł 

C. PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE 

1. Przelew europejski3 - przelew elektroniczny do innego kraju należącego do Unii Europejskiej od każdego przelewu 5 zł 

2. Przelew zagraniczny3 realizowany w Oddziale  od każdego przelewu 50 zł 

3. Przelew zagraniczny3 realizowany przez Elektroniczne Kanały Dostępu od każdego przelewu 30 zł  

4. Opłaty dodatkowe: 

4.1 - dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym od każdego przelewu 15 zł 

4.2 - dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym od każdego przelewu 20 zł 

4.3 
- ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących w przypadku opcji kosztowej OUR 
(całkowite koszty przelewu pokrywa zleceniodawca) 

od każdego przelewu 70 zł 

4.4 
- za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla płatności do krajów, gdzie jest 
on stosowany lub brak kodu BIC banku beneficjenta i za poinformowanie o odmowie 
wykonania zlecenia. Dotyczy przelewu zagranicznego oraz europejskiego  

od każdego przelewu 20 zł 

5. Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany z banku krajowego lub zagranicznego od każdego przelewu 0 zł 

6. 
Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu otrzymanej renty/emerytury 
zagranicznej 

od każdego przelewu 80 zł  

D. WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA TRANSAKCJI 

1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): 

1.1. 
- wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie 
usług oferowanych przez Bank)5 

za każdy wyciąg 5 zł 

1.2 - odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)5, 7 za każdy wyciąg 5 zł 

1.3 
- wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług 
oferowanych przez Bank 

za każdy wyciąg 0 zł 

2. Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc za każdy miesiąc wyciągu 5 zł 

3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości internetowej za dowolny okres rozliczeniowy za każdy miesiąc wyciągu 0 zł 

4.  Wyciąg za okres 1 miesiąca wysłany pocztą elektroniczną5 za każdy wyciąg 0 zł 

5. Potwierdzenie wykonania transakcji:  

5.1  - w formie papierowej odbierane w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)  za każdą dyspozycję Klienta 0 zł 

5.2  - wysyłane listem zwykłym za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 

6. Wydruk historii rachunku w Oddziale /Placówce Partnerskiej (Agencji)7 za każdą dyspozycję Klienta 0 zł 

E.  WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKI 

1. Wpłata gotówki na rachunek własny w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) za każdą wpłatę 0 zł 

2. 
Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w Banku w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) 

za każdą wpłatę 0 zł 

3.  
Wpłata gotówki na rachunek prowadzony w innym Banku w ramach usługi „Rachunki w 
Pakiecie” 2 w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) 

opłata abonamentowa 8 zł6 

4. Wypłata z rachunku w kasie Banku za każdą wypłatę 0 zł 

5. Zamówienie gotówki  za każde zamówienie 0 zł 

6. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki: 

6.1 - dla wypłaty w PLN za każde niepodjęcie, od niepodjętej kwoty 0,3% kwoty, min. 100 zł 

6.2 - dla wypłaty w walucie obcej za każde niepodjęcie, od niepodjętej kwoty 0,3% kwoty, min. 140 zł 
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1 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia z rachunku wskazanego przez Klienta w systemie bankowości internetowej lub, w 

przypadku jego zamknięcia, z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN o najwcześniejszej dacie otwarcia lub z ROR walutowego o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy Klient nie 

posiada ROR, opłata pobierana jest z rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli Klient posiada więcej niż jeden – z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia. 
2 W ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” mogą być realizowane przelewy oraz wpłaty na rachunki o ile płatność dotyczy uiszczenia należności za gaz, prąd, telefon, telewizję, Internet, prenumeratę, 

ubezpieczenia, czynsz, fundusz remontowy, eksploatację, najem lokalu mieszkalnego, studia lub szkołę lub przedszkole lub żłobek, podatek, bądź spłatę kredytów w innych bankach oraz wpłaty i przelewy do 

ZUS, o ile faktura lub rachunek lub blankiet wpłat lub książeczka opłat wystawiona jest przez usługodawcę na imię i nazwisko Klienta lub na adres zamieszkania zgodny z adresem Klienta. Wpłata w ramach 

usługi „Rachunki w Pakiecie” realizowana jest dwukrokowo: wpłata na kartę rejestracyjną Rachunki w Pakiecie, a następnie przelew do odbiorcy wskazanego przez Klienta. 
3 Opłata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek uczestnictwa przyjętego w Alior Banku, pod warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor rejestru. 
4 Przelewy natychmiastowe powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR. 
5 Opłata pobierana jedynie w sytuacji, gdy Klient otrzymuje bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony z Bankiem sposób. 
6 Opłata abonamentowa pobierana jest podczas realizacji pierwszej wpłaty lub przelewu w danym miesiącu kalendarzowym i obejmuje trzy wpłaty i przelewy w tym miesiącu kalendarzowym. Opłata za każdą 

kolejną wpłatę i przelew w tym miesiącu kalendarzowym wynosi 8 zł. 
7 Usługa dostępna w momencie udostępnienia usługi w Placówce Partnerskiej. 
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 Konto Techniczne Rozdział XII.

 
 

XII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY TRYB POBIERANIA OPŁATY 
KONTO  

TECHNICZNE 

A. OPŁATY PODSTAWOWE 

1. Otwarcie rachunku  jednorazowo przy otwarciu rachunku 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie od każdego rachunku 0 zł 

3. Opłata za zmianę wariantu konta na Konto Wyższej Jakości lub Konto Internetowe 
jednorazowo przy zmianie wariantu 

rachunku 
150 zł 

4. Opłata za komunikat SMS: 

4.1 - jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku1 za każdy wysłany SMS  
(pobierana zbiorczo raz na miesiąc) 

0 zł 

4.2 - do autoryzacji zleceń za każdy wysłany SMS  0 zł 

B. PŁATNOŚCI KRAJOWE 

1. Przelew w ramach Banku na rachunki własne we wszystkich kanałach6 od każdego przelewu 
pierwsza transakcja w miesiącu 0 zł, 

kolejna 10 zł 

2. Przelew w ramach Banku na rachunki obce: 

2.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja ustna6  od każdego przelewu 
pierwsza transakcja w miesiącu 0 zł, 

kolejna 10 zł 

2.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej6 od każdego przelewu 
pierwsza transakcja w miesiącu 0 zł, 

kolejna 10 zł 

2.3 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant6 od każdego przelewu 
pierwsza transakcja w miesiącu 0 zł, 

kolejna 10 zł 

3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:  

3.1 - w Oddziale – Elixir, z zastrzeżeniem 3.36 od każdego przelewu 
pierwsza transakcja w miesiącu 0 zł, 

kolejna 10 zł 

3.2 - w Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir, z zastrzeżeniem 3.46 od każdego przelewu 
pierwsza transakcja w miesiącu 0 zł, 

kolejna 10 zł  

3.3 - w Oddziale – Elixir, w ramach usługi „Rachunki w Pakiecie”3 opłata abonamentowa - 

3.4 - w Placówce Partnerskiej (Agencji), w ramach usługi „Rachunki w Pakiecie”3 opłata abonamentowa - 

3.5 - w Oddziale - Sorbnet < 1mln PLN od każdego przelewu 32 zł 

3.6 - w Oddziale – Sorbnet >= 1mln PLN od każdego przelewu 15 zł 

3.7 - w Oddziale – Express Elixir6 od każdego przelewu 
pierwsza transakcja w miesiącu 0 zł, 

kolejna 10 zł 

3.8 - za pośrednictwem bankowości internetowej od każdego przelewu 5 zł 

3.9 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant (w tym Express Elixir) od każdego przelewu 5 zł 

4. Przelew natychmiastowy, za pośrednictwem bankowości internetowej: 

4.1 - przelew w wysokości 0,01 zł – 1 000 zł od każdego przelewu 1 zł 

4.2 - przelew w wysokości 1 000,01 zł – 2 000 zł od każdego przelewu 2 zł 

4.3 - przelew w wysokości 2 000,01 zł – 3 000 zł od każdego przelewu 3 zł 

4.4 - przelew w wysokości 3 000,01 zł – 4 000 zł od każdego przelewu 4 zł 

4.5 - przelew w wysokości 4 000,01 zł – 5 000 zł od każdego przelewu 5 zł 

4.6 - przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł2 od każdego przelewu 5 zł 

4.7 - przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł2 od każdego przelewu 5 zł 
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XII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY TRYB POBIERANIA OPŁATY 
KONTO  

TECHNICZNE 

5. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia stałego: 

5.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) z zastrzeżeniem pkt 5.2 od każdej dyspozycji 5 zł 

5.2 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) w ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” 3 od każdej dyspozycji - 

5.3 - za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej od każdej dyspozycji 5 zł 

5.4 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant od każdej dyspozycji 5 zł 

6. Realizacja zlecenia stałego od każdego przelewu 5 zł 

7. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania polecenia zapłaty w Oddziale  od każdego przelewu - 

8. Realizacja polecenia zapłaty od każdego przelewu - 

9. Realizacja płatności w ramach usługi iKasa od każdej płatności - 

10.  Realizacja płatności w ramach usługi BLIK od każdej płatności 0 zł 

C. PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE 

1. Przelew europejski4 – przelew elektroniczny do innego kraju należącego do Unii Europejskiej od każdego przelewu 5 zł 

2. Przelew zagraniczny4 realizowany w Oddziale  od każdego przelewu 50 zł 

3. Przelew zagraniczny4 realizowany przez Elektroniczne Kanały Dostępu od każdego przelewu 30 zł 

4. Opłaty dodatkowe: 

4.1 - dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym od każdego przelewu 15 zł 

4.2 - dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym od każdego przelewu 20 zł 

4.3 
- ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących, w przypadku opcji kosztowej OUR (całkowite 
koszty przelewu pokrywa zleceniodawca) 

od każdego przelewu 70 zł 

4.4 
- za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla płatności do krajów, gdzie jest on 
stosowany lub brak kodu BIC banku beneficjenta i za poinformowanie o odmowie wykonania zlecenia. 
Dotyczy przelewu zagranicznego oraz europejskiego  

od każdego przelewu 20 zł 

5. Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany z banku krajowego lub zagranicznego od każdego przelewu 0 zł 

6. Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu otrzymanej renty/emerytury zagranicznej od każdego przelewu 80 zł 

D. WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA TRANSAKCJI 

1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): 

1.1 
- wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług 
oferowanych przez Bank)5 

za każdy wyciąg 5 zł 

1.2 - odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)5 za każdy wyciąg 5 zł 

1.3 
- wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych 
przez Bank 

za każdy wyciąg 0 zł 

2. Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc za każdy miesiąc wyciągu 5 zł 

3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości internetowej za dowolny okres rozliczeniowy za każdy miesiąc wyciągu 0 zł 

4.  Wyciąg za okres 1 miesiąca wysłany pocztą elektroniczną5 za każdy wyciąg 0 zł 

5. Potwierdzenie wykonania transakcji:  

5.1 
- w formie papierowej odbierane w Oddziale (z wyjątkiem potwierdzeń wydawanych w momencie 
dokonania transakcji) 

za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 

5.2 - wysyłane listem zwykłym za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 

6. Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 

E.  WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKI 

1. Wpłata gotówki na rachunek własny w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) za każdą wpłatę 0 zł 

2. Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w Banku w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) za każdą wpłatę 0 zł 
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1 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia z rachunku wskazanego przez Klienta w systemie bankowości internetowej lub, 
w przypadku jego zamknięcia, z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN o najwcześniejszej dacie otwarcia lub z ROR walutowego o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy Klient nie 
posiada ROR, opłata pobierana jest z rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli Klient posiada więcej niż jeden – z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku wskazania rachunku ze 
stawką 0 zł, opłata ta nie obowiązuje dla powiadomień dotyczących innych rachunków.  
2 Przelewy natychmiastowe powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR.  
3 W ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” mogą być realizowane przelewy oraz wpłaty na rachunki o ile płatność dotyczy uiszczenia należności za gaz, prąd, telefon, telewizję, Internet, prenumeratę, 
ubezpieczenia, czynsz, fundusz remontowy, eksploatację, najem lokalu mieszkalnego, studia lub szkołę lub przedszkole lub żłobek, podatek, bądź spłatę kredytów w innych bankach oraz wpłaty i przelewy 
do ZUS, o ile faktura lub rachunek lub blankiet wpłat lub książeczka opłat wystawiona jest przez usługodawcę na imię i nazwisko Klienta lub na adres zgodny z adresem zamieszkania Klienta. Wpłata w 
ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” realizowana jest dwukrokowo: wpłata na Konto Rachunki w Pakiecie, a następnie przelew do odbiorcy wskazanego przez Klienta.  
4 Opłata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek uczestnictwa przyjętego w Alior Banku, pod warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor rejestru.  
5 Opłata obowiązuje od chwili udostępnienia usługi dla Klientów.  
6 Opłata za realizację pierwszej dowolnej transakcji w miesiącu (z grupy transakcji oznaczonych przypisem) wynosi 0 zł. Dla każdej kolejnej wynosi 10 zł bez względu na rodzaj transakcji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY TRYB POBIERANIA OPŁATY 
KONTO  

TECHNICZNE 

3. Wypłata z rachunku w kasie Banku za każdą wypłatę 0 zł 

4. Zamówienie gotówki  za każde zamówienie 0 zł 

5. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki: 

5.1 - dla wypłaty w PLN za każde niepodjęcie, od niepodjętej kwoty 0,3% kwoty, min. 100 zł 

5.2 - dla wypłaty w walucie obcej za każde niepodjęcie, od niepodjętej kwoty 0,3% kwoty, min. 140 zł 
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 Karty płatnicze debetowe do Konta Technicznego Rozdział XIII.

XIII. KARTY DEBETOWE TRYB POBIERANIA OPŁATY 
KONTO  

TECHNICZNE 

A. OPŁATY PODSTAWOWE 

1. Wydanie karty, wznowienie karty1 (dla właściciela, współwłaściciela lub użytkownika): 

1.1 Karta Debit MasterCard zbliżeniowa w momencie wydania/wznowienia karty 10 zł1 

1.2 Karta MasterCard Debit (karta płaska) w momencie wydania/wznowienia karty 10 zł1 

1.3 Karta World Debit MasterCard w momencie wznowienia karty 10 zł1 

1.4 Karta Private Banking World Debit MasterCard  w momencie wydania/wznowienia karty  - 

1.5 Karta Debit MasterCard NFC4 w momencie wydania/wznowienia karty  10 zł 

1.6 Karta World Elite Debit MasterCard  w momencie wydania/wznowienia karty - 

1.7 Karta Visa  PayWave w momencie wydania/wznowienia karty 10 zł  

1.8 Karta Visa Classic Walutowa w momencie wznowienia karty - 

2. Wydanie Karty Naklejka zbliżeniowa pobierana w momencie wydania karty 15 zł 

3. Wznowienie Karty Naklejka zbliżeniowa pobierana w momencie wznowienia karty 15 zł 

4. Opłata za kartę2: 

4.1 - opłata podstawowa  miesięcznie 8 zł1 

4.2 - opłata dodatkowa  miesięcznie 0 zł 

5. Opłata za kartę Debit MasterCard NFC miesięcznie 0 zł 

6. Zmiana PIN: 

6.1 - w bankomacie od każdej dyspozycji 1 zł 

6.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/telefonicznej od każdej dyspozycji 0 zł 

7. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta jednorazowo 50 zł 

8.  Aktywacja Usługi MasterCard Mobile/MasterPass jednorazowo 0 zł 

B. TRANSAKCJE KARTĄ DO RACHUNKU ROR 

1. Wypłata gotówki:  

1.1 - w kasie Banku od każdej transakcji 0 zł 

1.2 - w bankomatach własnych od każdej transakcji 5 zł 

1.3 - w krajowych bankomatach Euronet  od każdej transakcji 5 zł 

1.4 - w krajowych bankomatach Planet Cash od każdej transakcji 5 zł 

1.5 - w bankomatach innych sieci od każdej transakcji 5 zł 

1.6 - w bankomatach innych banków krajowych od każdej transakcji 5 zł 

1.7 - w bankomatach za granicą od każdej transakcji 5 zł 

1.8 - w kasie innego banku, innej instytucji w kraju od każdej transakcji 5 zł 

1.9 - w kasie banku, innej instytucji za granicą od każdej transakcji 5 zł 

1.10 - w ramach usługi BLIK od każdej transakcji  0 zł  

2. 
Realizacja transakcji "Płać kartą i wypłacaj" dla Kart MasterCard/Cashback - dla kart VISA (wypłata 
gotówki przy okazji dokonywania transakcji bezgotówkowej)3 od każdej transakcji 0 zł 

3. Wpłata gotówki we wpłatomacie: 

3.1 - sieci Planet Cash od każdej transakcji 0,35% kwoty, min. 1 zł 

3.2 - pozostałe od każdej transakcji 0,6% kwoty, min. 1 zł 
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XIII. KARTY DEBETOWE TRYB POBIERANIA OPŁATY 
KONTO  

TECHNICZNE 

4. Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych5  od kwoty transakcji  2% 

C. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH 

1. Wydruk zestawienia transakcji dokonanych kartą od każdej dyspozycji 1 zł 

2. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 

D. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH OBCYCH 

1. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 

E. PRIORITY PASS DLA POSIADACZY KARTY PRIVATE BANKING WORLD DEBIT MASTERCARD 

1. 
Opłata za wstęp gościa i posiadacza karty Private Banking World Debit MasterCard do saloników 
lotniczych. Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku lotniczym, Bank obciąża posiadacza 
karty opłatą 

od zrealizowanych wizyt w saloniku 
lotniczym przez każdego użytkownika karty i 

jego gościa  
- 

 

1 Opłata nie jest pobierana w przypadku Klientów których Kartoteka przypisana jest do Placówki Partnerskiej i Klient nie posiada innej karty płatniczej. W przypadku współwłasności rachunku zwolnienie 

dotyczy obu współwłaścicieli o ile Kartoteka współwłaściciela przypisana jest do Placówki Partnerskiej i Klient nie posiada innej karty płatniczej.  
2 Opłata podstawowa i dodatkowa nie jest pobierana za Karty Naklejki Zbliżeniowe. Opłata podstawowa nie jest pobierana od właścicieli rachunków, którzy nie ukończyli 18 roku życia. 
3 Opłata dotyczy kart wydanych po 19 maja 2009 roku. 
4 Obsługa kart wydanych do 31 grudnia 2016 r. będzie prowadzona do 31 maja 2017 roku. Karty od stycznia 2017 nie będę wydawana ani wznawiane.  
5 Prowizja jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN i dotyczy karty wydanych w organizacji VISA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41/53 

 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wycofane z oferty  Rozdział XIV.

XIV. 
RACHUNEK 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY 

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

KONTO 
OSOBISTE 

KONTO 
OSOBISTE 
MERITUM/ 

JUNIOR 
MERITUM 

KONTO 
WALUTOWE 
MERITUM1 

KONTO 
PRIVATE 
BANKING 

KONTO 
ZŁOTE8 

KONTO 
SREBRNE8 

KONTO 
KORZYSTNE8 

A. OPŁATY PODSTAWOWE 

1. Otwarcie rachunku  
 jednorazowo przy 
otwarciu rachunku 

- - - - - - - 

2. Prowadzenie rachunku 
miesięczna od każdego 

rachunku 
8 zł2 8 zł2 0 zł 

Rachunki 

otwarte od 

01.01.2014:  

100 zł; możliwość 

negocjowania 
wysokości opłaty 

 Rachunki 

otwarte do 

31.12.2013: do 

indywidualnego 

uzgodnienia 

14,99 zł 9,99 zł 9,99 zł 

3. 
Opłata za zmianę wariantu konta 
na Konto Wyższej Jakości lub na 
Konto Internetowe 

jednorazowo przy 
zmianie wariantu 

rachunku 
150 zł 150 zł - 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 

4. Opłata za komunikat SMS: 

4.1 
- jako potwierdzenie zdarzenia na 
rachunku3 

za każdy wysłany SMS  
(pobierana zbiorczo raz 

na miesiąc) 
0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 

4.2 - do autoryzacji zleceń 
opłata za każdy wysłany 

SMS  
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

B. PŁATNOŚCI KRAJOWE 

1. 
Przelew w ramach Banku na 
rachunki własne we wszystkich 
kanałach 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Przelew w ramach Banku na rachunki obce: 

2.1 
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) – dyspozycja ustna  

od każdego przelewu 8 zł 8 zł 8 zł 0 zł 8 zł 8 zł 0 zł 

2.2 
- za pośrednictwem bankowości 
internetowej/mobilnej 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.3 
- za pośrednictwem bankowości 
telefonicznej – konsultant 

od każdego przelewu 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 4 zł 4 zł 0 zł 

3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:  

3.1 - w Oddziale – Elixir,  od każdego przelewu 8 zł 8 zł 8 zł 0 zł 9 zł 7 zł 0 zł 

3.2 
- w Placówce Partnerskiej (Agencji) 
– Elixir 

od każdego przelewu 8 zł 8 zł - 7 zł 2 zł 2 zł 0 zł 

3.3 - w Oddziale - Sorbnet < 1mln PLN od każdego przelewu 32 zł 32 zł 32 zł 17 zł 30 zł 30 zł 0 zł 

3.4 
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji)7 – Sorbnet >= 1mln PLN 

od każdego przelewu 15 zł 15 zł 15 zł 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 

3.5 - w Oddziale – Express Elixir od każdego przelewu 8 zł 8 zł - 0 zł 9 zł 7 zł 8 zł 

3.6 
- za pośrednictwem bankowości 
internetowej/mobilnej 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł6 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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XIV. 
RACHUNEK 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY 

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

KONTO 
OSOBISTE 

KONTO 
OSOBISTE 
MERITUM/ 

JUNIOR 
MERITUM 

KONTO 
WALUTOWE 
MERITUM1 

KONTO 
PRIVATE 
BANKING 

KONTO 
ZŁOTE8 

KONTO 
SREBRNE8 

KONTO 
KORZYSTNE8 

3.7 
- za pośrednictwem bankowości 
telefonicznej – konsultant (w tym 
Express Elixir) 

od każdego przelewu 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 4 zł 4 zł 0 zł 

4. Przelew natychmiastowy, za pośrednictwem bankowości internetowej: 

4.1 
- przelew w wysokości  
0,01 zł – 1 000 zł 

od każdego przelewu 3 zł 3 zł - 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

4.2 
- przelew w wysokości 
1 000,01 zł – 2 000 zł 

od każdego przelewu 5 zł 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4.3 
- przelew w wysokości 
2 000,01 zł – 3 000 zł 

od każdego przelewu 5 zł 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4.4 
- przelew w wysokości 
3 000,01 zł – 4 000 zł 

od każdego przelewu 5 zł 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4.5 
- przelew w wysokości 
4 000,01 zł – 5 000 zł 

od każdego przelewu 5 zł 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4.6 
- przelew w wysokości 
5 000,01 zł – 10 000 zł6 

od każdego przelewu 5 zł 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4.7 
- przelew w wysokości 
10 000,01 zł – 20 000 zł6 

od każdego przelewu 5 zł 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

5. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia stałego:  

5.1 
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji)  

od każdej dyspozycji 2 zł 2 zł - 0 zł 10 zł 10 zł 0 zł 

5.2 
- za pośrednictwem bankowości 
internetowej/mobilnej 

od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.3 
- za pośrednictwem bankowości 
telefonicznej – konsultant 

od każdej dyspozycji 2 zł 2 zł - 2 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6. Realizacja zlecenia stałego od każdego przelewu 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł 2 zł 0 zł 

7. 
Dyspozycja utworzenia/ 
modyfikacji/odwołania polecenia 
zapłaty w Oddziale 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł 

8. Realizacja polecenia zapłaty od każdego przelewu 0 zł 0 zł - 0 zł 1 zł 1 zł 0 zł 

9. 
Realizacja płatności w ramach 
usługi iKasa 

od każdej płatności 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.  
Realizacja płatności w ramach 
usługi BLIK 

od każdej płatności 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

C PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE 

1. 
Przelew europejski4 – przelew 
elektroniczny do innego kraju 
należącego do Unii Europejskiej 

od każdego przelewu 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

2. 
Przelew zagraniczny4 realizowany  
w Oddziale  

od każdego przelewu 50 zł 50 zł 5 zł 40 zł 20 zł 20 zł 30 zł 

3. 
Przelew zagraniczny4 realizowany 
przez Elektroniczne Kanały Dostępu 

od każdego przelewu 30 zł  30 zł  5 zł 30 zł  30 zł  40 zł  30 zł 

4. Opłaty dodatkowe: 

4.1 
- dla przelewu zagranicznego w 
trybie pilnym od każdego przelewu 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 
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XIV. 
RACHUNEK 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY 

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

KONTO 
OSOBISTE 

KONTO 
OSOBISTE 
MERITUM/ 

JUNIOR 
MERITUM 

KONTO 
WALUTOWE 
MERITUM1 

KONTO 
PRIVATE 
BANKING 

KONTO 
ZŁOTE8 

KONTO 
SREBRNE8 

KONTO 
KORZYSTNE8 

4.2 
- dla przelewu zagranicznego w 
trybie ekspresowym 

od każdego przelewu 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

4.3 

- ryczałt na pokrycie kosztów 
banków pośredniczących w 
przypadku opcji kosztowej OUR 
(całkowite koszty przelewu 
pokrywa zleceniodawca) 

od każdego przelewu 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 60 zł 

4.4 

- za błędne podanie numeru 
rachunku beneficjenta IBAN dla 
płatności do krajów, gdzie jest on 
stosowany lub brak kodu BIC 
banku beneficjenta i za 
poinformowanie o odmowie 
wykonania zlecenia. Dotyczy 
przelewu zagranicznego oraz 
europejskiego  

od każdego przelewu 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

5. 
Przelew zagraniczny lub europejski 
otrzymany z banku krajowego lub 
zagranicznego 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6. 
Przelew krajowy, zagraniczny lub 
europejski z tytułu otrzymanej 
renty/emerytury zagranicznej 

od każdego przelewu 35 zł  35 zł  35 zł 35 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

D. WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA TRANSAKCJI 

1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): 

1.1 

- wysyłany listem zwykłym (z 
wyjątkiem Klientów, którzy nie 
zawarli Umowy o świadczenie usług 
oferowanych przez Bank)5 

za każdy wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1.2 
- odbierany w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji)5 

za każdy wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1.3 

- wysyłany listem zwykłym dla 
Klientów, którzy nie zawarli Umowy  
o świadczenie usług oferowanych 
przez Bank 

za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. 
Wyciąg papierowy za okres dłuższy  
niż 1 miesiąc 

za każdy miesiąc 
wyciągu 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3. 
Wyciąg dostępny za pośrednictwem 
bankowości internetowej za 
dowolny okres rozliczeniowy 

za każdy miesiąc 
wyciągu 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.  
Wyciąg za okres 1 miesiąca 
wysłany pocztą elektroniczną5 za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Potwierdzenie wykonania transakcji:  

5.1 

- w formie papierowej odbierane w 
Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) (z wyjątkiem potwierdzeń 
wydawanych w momencie 
dokonania transakcji) 

za każdą dyspozycję 
Klienta 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
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XIV. 
RACHUNEK 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY 

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

KONTO 
OSOBISTE 

KONTO 
OSOBISTE 
MERITUM/ 

JUNIOR 
MERITUM 

KONTO 
WALUTOWE 
MERITUM1 

KONTO 
PRIVATE 
BANKING 

KONTO 
ZŁOTE8 

KONTO 
SREBRNE8 

KONTO 
KORZYSTNE8 

5.2 - wysyłane listem zwykłym 
za każdą dyspozycję 

Klienta 
5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

6. 
Wydruk historii rachunku w 
Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) 

za każdą dyspozycję 
Klienta 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

E WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKI 

1. 
Wpłata gotówki na rachunek 
własny w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji) 

za każdą wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. 
Wpłata gotówki na rachunek obcy 
prowadzony w Banku w Oddziale/ 
Placówce Partnerskiej (Agencji) 

za każdą wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
0,50% min. 5 zł/ 
0,50% min. 2 zł 

0,50% min. 5 zł/ 
0,50% min. 2 zł 

0 zł 

3. Wypłata z rachunku w kasie Banku za każdą wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Zamówienie gotówki  za każde zamówienie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki: 

5.1 - dla wypłaty w PLN 
za każde niepodjęcie, od 

niepodjętej kwoty 
0,3% kwoty, 
min. 100 zł 

0,3% kwoty, 
min. 100 zł 

0,3% kwoty, 
min. 100 zł 

0,3% kwoty, 
min. 100 zł 

0,3% kwoty, 
min. 100 zł 

0,3% kwoty, 
min. 100 zł 

0,3% kwoty, 
min. 100 zł 

5.2 - dla wypłaty w walucie obcej 
za każde niepodjęcie, od 

niepodjętej kwoty 
0,3% kwoty, 
min. 140 zł 

0,3% kwoty, 
min. 140 zł 

0,3% kwoty, 
min. 140 zł 

0,3% kwoty, 
min. 140 zł 

0,3% kwoty, 
min. 140 zł 

0,3% kwoty, 
min. 140 zł 

0,3% kwoty, 
min. 140 zł 

 

1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, gdy dany Oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie. 

2 Opłata nie jest pobierana, jeżeli: 

- w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia ROR, na rachunku odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą 

bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS; lub 

- w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia ROR, na rachunku odnotowano jednorazowy wpływ z rachunku innego banku, lub z rachunków dla Klientów Biznesowych prowadzonych w Alior Banku na 

jednorazową kwotę większą lub równą 2 000 zł lub większą lub równą 1 000 zł w przypadku gdy właściciel lub oboje współwłaściciele rachunku jest studentem/uczniem/słuchaczem i nie przekroczyli 24 

roku życia; lub 

- właściciel rachunku nie ukończył 19 roku życia. 
3 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia z rachunku wskazanego przez Klienta w systemie bankowości internetowej lub, w 

przypadku jego zamknięcia, z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN o najwcześniejszej dacie otwarcia lub z ROR walutowego o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy Klient nie 

posiada ROR, opłata pobierana jest z rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli Klient posiada więcej niż jeden – z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku wskazania rachunku ze 

stawką 0 zł, opłata ta nie obowiązuje dla powiadomień dotyczących innych rachunków.  
4 Opłata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek uczestnictwa przyjętego w Alior Banku, pod warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor rejestru. 
5 Opłata pobierana jedynie w sytuacji, gdy Klient otrzymuje bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony z Bankiem sposób.  Dotyczy również Klientów, którzy zawarli  „Umowę rachunków bankowych 

oraz wybranych usług w tym kart debetowych, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu” 
6 Przelewy natychmiastowe powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR. 
7 Opłata obowiązuje od chwili udostępnienia usług dla Klientów.  
8 Rachunki prowadzone w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. 
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 Karty płatnicze debetowe dla wycofanych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Rozdział XV.

XV. KARTY DEBETOWE 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 

KARTA  
DO KONTA 

OSOBISTEGO 

KARTA  
DO KONTA 

OSOBISTEGO 
MERITUM/ 

JUNIOR 
MERITUM  

KARTA  
DO KONTA 

WALUTOWEGO 
MERITUM 

KARTA  
DO KONTA 
PRIVATE 
BANKING 

KARTA  
DO KONTA 
ZŁOTEGO 

KARTA  
DO KONTA 

SREBRNEGO 

KARTA  
DO KONTA 

KORZYSTNEGO 

A. OPŁATY PODSTAWOWE  

1. Wydanie karty, wznowienie karty1 (dla właściciela, współwłaściciela lub użytkownika): 

1.1 Karta Debit MasterCard zbliżeniowa 
w momencie wydania/ 

wznowienia karty 
10 zł5, 7  10 zł5, 7 10 zł 0 zł 10 zł 10 zł 0 zł 

1.2 
Karta MasterCard Debit (karta 
płaska) 

w momencie wydania/ 
wznowienia karty 

10 zł5, 7 10 zł5, 7 10 zł 0 zł 10 zł 10 zł 0 zł 

1.3 Karta World Debit MasterCard 
w momencie 

wznowienia karty 
10 zł5, 7 - - 0 zł - - - 

1.4 
Karta Private Banking World Debit 
MasterCard 

 w momencie 
wznowienia karty 

- - - 0 zł - - - 

1.5  
Karta Debit MasterCard zbliżeniowa 
– Mała czarna – wizerunek 
dostępny do 17 listopada 2014 r. 

w momencie 
wznowienia karty  

10 zł5, 7 - - - - - - 

1.6 Karta Debit MasterCard NFC9 
w momencie wydania/ 

wznowienia karty  
10 zł 10 zł - 0 zł - - - 

2. Karta Naklejka zbliżeniowa 
w momencie wydania/ 

wznowienia karty 
15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 0 zł 

3. Karta World Elite Debit MasterCard  
w momencie wydania/ 

wznowienia karty 
- - - - - - - 

4. Karta Visa  PayWave 
w momencie wydania/ 

wznowienia karty 
10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 10 zł 10 zł 0 zł 

5. Karta Visa Classic Walutowa 
w momencie wydania/ 

wznowienia karty 
- - - - - - - 

6. Opłata za kartę4: 

6.1 - opłata podstawowa  miesięcznie 6 zł 6 zł 5 zł 5 zł 0 zł/4 zł8 0 zł/4 zł8 0 zł 

6.2 - opłata dodatkowa  miesięcznie 8 zł2 8 zł2 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7. 
Opłata za kartę Debit MasterCard 
NFC 

miesięcznie 0 zł 0 zł - 0 zł - - 0 zł 

8. Zmiana PIN: 

8.1 - w bankomacie od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 3,99 zł 3,99 zł 0 zł 

8.2 
- za pośrednictwem bankowości 
internetowej/telefonicznej 

od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9. 
Opłata za wysłanie karty kurierem 
na życzenie Klienta 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

10.  
Aktywacja Usługi Master Card 
Mobile MasterPass 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

B. TRANSAKCJE KARTĄ DO RACHUNKU ROR 

1. Wypłata gotówki:  

1.1 - w kasie Banku od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.2 - w bankomatach własnych od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.3 
- w krajowych bankomatach 
Euronet  

od każdej transakcji 0 zł/5 zł14 0 zł/5 zł14 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł/5 zł14 
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XV. KARTY DEBETOWE 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 

KARTA  
DO KONTA 

OSOBISTEGO 

KARTA  
DO KONTA 

OSOBISTEGO 
MERITUM/ 

JUNIOR 
MERITUM  

KARTA  
DO KONTA 

WALUTOWEGO 
MERITUM 

KARTA  
DO KONTA 
PRIVATE 
BANKING 

KARTA  
DO KONTA 
ZŁOTEGO 

KARTA  
DO KONTA 

SREBRNEGO 

KARTA  
DO KONTA 

KORZYSTNEGO 

1.4 
- w krajowych bankomatach  
Planet Cash 

od każdej transakcji 5 zł6 5 zł6 5 zł 0 zł 0 zł 6 zł 5 zł13 

1.5 - w bankomatach innych sieci od każdej transakcji 5 zł6 5 zł6 5 zł 0 zł 0 zł 6 zł 5 zł13 

1.6 
- w bankomatach innych banków 
krajowych 

od każdej transakcji 5 zł6 5 zł6 5 zł 0 zł 0 zł 6 zł 5 zł13 

1.7 - w bankomatach za granicą od każdej transakcji 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.8 
- w kasie innego banku, innej 
instytucji w kraju 

od każdej transakcji 5 zł6 5 zł6 5 zł 0 zł 0 zł 6 zł 5 zł 

1.9 
- w kasie banku, innej instytucji za 
granicą 

od każdej transakcji 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.10 - w ramach usługi BLIK od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. 

Realizacja transakcji: 
a)"Płać kartą i wypłacaj" dla Kart 
MasterCard, 
b) Cashback  - dla kart VISA  
(wypłata gotówki przy okazji 
dokonywania transakcji 
bezgotówkowej)3 

od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Wpłata gotówki we wpłatomacie: 

3.1 - sieci Planet Cash od każdej transakcji 
0,35% kwoty, 

min. 1 zł 
0,35% kwoty,  

min. 1 zł 
0,35% kwoty,  

min. 1 zł 
0,35% kwoty,  

min. 1 zł 
0,35% kwoty,  

min. 1 zł 
0,35% kwoty,  

min. 1 zł 
0,35% kwoty,  

min. 1 zł 

3.2 - pozostałe od każdej transakcji 
0,6% kwoty, 

min. 1 zł 
0,6% kwoty,  

min. 1 zł 
0,6% kwoty,  

min. 1 zł 
0,6% kwoty,  

min. 1 zł 
0,6% kwoty,  

min. 1 zł 
0,6% kwoty,  

min. 1 zł 
0,6% kwoty,  

min. 1 zł 

4. 
Prowizja za przewalutowanie 
transakcji zagranicznych10  

od kwoty transakcji  2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

C. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH 

1. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 1,99 zł 1,99 zł 0 zł 

D. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH OBCYCH 

1. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 1,99 zł 1,99 zł 0 zł 

E. PRIORITY PASS DLA POSIADACZA KARTY PRIVATE BANKING WORDLD DEBIT MASTERCARD 

1. 

Opłata za wstęp gościa oraz 
posiadacza karty Private Banking 
World Debit MasterCard do 
saloników lotniczych11  

od zrealizowanych wizyt 
w saloniku lotniczym 

przez każdego 
użytkownika karty i 

jego gościa  

- - - 120 zł - - - 

2. 
Opłata za wstęp gościa Posiadacza 
karty World Elite Debit MasterCard 
do saloników lotniczych11, 12 

od zrealizowanych wizyt 
w saloniku lotniczym 
przez każdego gościa  

- - - - - - - 

 

1 Wznowienie z wizerunkiem następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. Opłata za wznowienie karty nie zostanie pobrana, gdy w 3 ostatnich miesiącach przed datą wydania 
karty, Klient spełnił przynajmniej raz w badanym okresie, warunki z przypisu 2 dla Konta Osobistego, Konta Osobistego Meritum, Konta Junior Meritum.  
2 Opłata nie jest pobierana, gdy: 

a. w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia ROR, do którego wydana jest karta, na rachunku odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu 

stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS; lub 
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b. w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia ROR, do którego wydana jest karta, na rachunku odnotowano jednorazowy wpływ z rachunku innego banku (nie dotyczy przelewów wykonanych  

z rachunków dla Klienta indywidualnego T-Mobile Usługi Bankowe), lub z rachunków dla Klientów Biznesowych prowadzonych w Alior Banku na jednorazową kwotę większą lub równą 2 000 zł lub 

większą lub równą 1 000 zł w przypadku gdy właściciel lub oboje współwłaściciele rachunku jest studentem/uczniem/słuchaczem i nie przekroczyli 24 roku życia; lub 

c. właściciel rachunku, do którego wydana jest karta nie ukończył 19 roku życia.  
3 Opłata dotyczy kart wydanych po 19 maja 2009 roku. 
4 Opłata podstawowa i dodatkowa nie jest pobierana za Karty Naklejki Zbliżeniowe. Opłata podstawowa nie jest pobierana od właścicieli rachunków, którzy nie ukończyli 18 roku życia. 
5 Opłata nie jest pobierana w przypadku Klientów których Kartoteka przypisana jest do Placówki Partnerskiej i Klient nie posiada innej karty płatniczej. W przypadku współwłasności rachunku zwolnienie 

dotyczy obu współwłaścicieli o ile Kartoteka współwłaściciela przypisana jest do Placówki Partnerskiej Klient nie posiada innej karty płatniczej.  
6 Opłata nie jest pobierana w miesiącu następującym po spełnieniu warunków wskazanych w przypisie 2.  
7 Opłata za wznowienie karty nie zostanie pobrana, gdy w 3 ostatnich miesiącach przed datą końca ważności karty, na rachunku do którego karta została wydana karta, został odnotowany wpływ  

z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS. Opłata nie jest 

pobierana w przypadku Klientów których Kartoteka przypisana jest do Placówki Partnerskiej i Klient nie posiada innej karty płatniczej. W przypadku współwłasności rachunku zwolnienie dotyczy obu 

współwłaścicieli o ile Kartoteka współwłaściciela przypisana jest do Placówki Partnerskiej Klient nie posiada innej karty płatniczej.  
8 Opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania przez Klienta w poprzedni miesiącu kalendarzowym co najmniej 4 transakcji bezgotówkowych dowolnymi kartami płatniczymi wydanymi przez Bank na 

imię i nazwisko i nazwiska tego samego klienta. 
9 Obsługa kart wydanych do 31 grudnia 2016 r. będzie prowadzona do 31 maja 2017 roku. Karty od stycznia 2017 nie będę wydawana ani wznawiane.  
10 Prowizja jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN i dotyczy karty wydanych w organizacji VISA. 
11 Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku lotniczym, Bank obciąża posiadacza karty opłatą. 
12 Opłata za wstęp Posiadacza karty World Elite Debit MasterCard do saloników lotniczych nie jest pobierana. 
13 Opłata nie jest pobierana w miesiącu następującym po spełnieniu warunków wskazanych w przypisie 2 lit. a. 
14 Opłata nie jest pobierana od wypłat w kwocie min. 100 zł, lub gdy w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia ROR, do którego wydana jest karta, na rachunku odnotowano wpływ z tytułu 

wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS. 
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 Limit odnawialny w rachunku dla wycofanych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Rozdział XVI.

XVI. 
LIMIT ODNAWIALNY  
W RACHUNKU 

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

KONTO  
OSOBISTE  

KONTO OSOBISTE 
MERITUM/ 

JUNIOR MERITUM 

KONTO PRIVATE 
BANKING 

KONTO 
ZŁOTE 

KONTO 
SREBRNE 

KONTO 
KORZYSTNE 

A. OPŁATY PODSTAWOWE  

1. Opłata za przyznanie limitu 
opłata roczna pobierana 

od kwoty limitu 
2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 

do indywidualnego 
uzgodnienia 

2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 

2. 
Opłata za przedłużenie limitu na 
kolejny okres 

opłata roczna pobierana 
od kwoty limitu 

2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 
do indywidualnego 

uzgodnienia 
2%, min. 75 zł1 2%, min. 75 zł1 2%, min. 75 zł1 

3. Opłata za podwyższenie limitu 
opłata roczna pobierana 

od kwoty limitu 
2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 

do indywidualnego 
uzgodnienia 

2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 2%, min. 75 zł 

 

1 Opłata nie będzie naliczana w odniesieniu do limitów odnawialnych o wartości: 2 500 zł w przypadku limitu w Koncie Srebrnym i w Koncie Korzystnym, 5 000 zł w przypadku limitu w Koncie Złotym do 
31.12.2017 r. Dotyczy tylko limitów odnawialnych w rachunku przenoszonych z działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. 
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 Konto HAIZ Rozdział XVII.

XVII. RACHUNEK ROZLICZENIOWY TRYB POBIERANIA 
KONTO  
HAIZ 

A. OPŁATY PODSTAWOWE 

1. Otwarcie rachunku  opłata jednorazowa przy otwarciu rachunku 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku opłata miesięczna od każdego rachunku 0 zł 

3. Opłata za zmianę wariantu konta na Konto Wyższej Jakości i Konto Internetowe 
Opłata jednorazowa przy zmianie wariantu 

rachunku 
- 

4. Opłata za komunikat SMS:  

4.1 - jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku1 opłata za każdy wysłany SMS (pobierana 
zbiorczo raz na miesiąc) 

0,30 zł 

4.2 - do autoryzacji zleceń opłata za każdy wysłany SMS  0 zł 

B. PŁATNOŚCI KRAJOWE  

1. Przelew w ramach Banku na rachunki własne we wszystkich kanałach od każdego przelewu 0 zł 

2. Przelew w ramach Banku na rachunki obce:  

2.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja ustna  od każdego przelewu - 

2.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej6 od każdego przelewu 0 zł 

2.3 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant od każdego przelewu 0 zł 

3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:   

3.1 - w Oddziale – Elixir od każdego przelewu - 

3.2 - w Oddziale Alior Bank Express – Elixir od każdego przelewu - 

3.3 - w Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir od każdego przelewu - 

3.4 - w Oddziale - Sorbnet < 1mln PLN od każdego przelewu - 

3.5 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – Sorbnet >= 1mln PLN od każdego przelewu - 

3.6 - w Oddziale – Express Elixir od każdego przelewu - 

3.7 - za pośrednictwem bankowości internetowej od każdego przelewu 0 zł/1 zł5 

3.8 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant (w tym Express Elixir) od każdego przelewu 0 zł/1 zł5 

4. Przelew natychmiastowy, za pośrednictwem bankowości internetowej:  

4.1 - przelew w wysokości 0,01 zł – 1 000 zł od każdego przelewu 3 zł 

4.2 - przelew w wysokości 1 000,01 zł – 2 000 zł od każdego przelewu 3 zł 

4.3 - przelew w wysokości 2 000,01 zł – 3 000 zł od każdego przelewu 3 zł 

4.4 - przelew w wysokości 3 000,01 zł – 4 000 zł od każdego przelewu 3 zł 

4.5 - przelew w wysokości 4 000,01 zł – 5 000 zł od każdego przelewu 3 zł 

4.6 - przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł4 od każdego przelewu 3 zł 

4.7 - przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł4 od każdego przelewu 3 zł 

5. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia stałego:   

5.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)  od każdej dyspozycji 2 zł 

5.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej od każdej dyspozycji 0 zł 

5.3 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant od każdej dyspozycji 2 zł 

6. Realizacja zlecenia stałego od każdego przelewu 0 zł 

7. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania polecenia zapłaty w Oddziale Banku od każdego przelewu 0 zł 
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XVII. RACHUNEK ROZLICZENIOWY TRYB POBIERANIA 
KONTO  
HAIZ 

8. Realizacja polecenia zapłaty od każdego przelewu 0 zł 

9. Realizacja płatności w ramach usługi iKasa od każdej płatności - 

10.  Realizacja płatności w ramach usługi BLIK od każdej płatności - 

C. PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE 

1. Przelew europejski2 – przelew elektroniczny do innego kraju należącego do Unii Europejskiej od każdego przelewu - 

2. Przelew zagraniczny2 realizowany w Oddziale  od każdego przelewu - 

3. Przelew zagraniczny2 realizowany przez Elektroniczne Kanały Dostępu od każdego przelewu - 

4. Opłaty dodatkowe: 

4.1 - dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym od każdego przelewu - 

4.2 - dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym od każdego przelewu - 

4.3 
- ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących w przypadku opcji kosztowej OUR (całkowite 
koszty przelewu pokrywa zleceniodawca) 

od każdego przelewu - 

4.4 
- za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla płatności do krajów, gdzie jest on 
stosowany lub brak kodu BIC banku beneficjenta i za poinformowanie o odmowie wykonania zlecenia. 
Dotyczy przelewu zagranicznego oraz europejskiego  

od każdego przelewu - 

5. Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany z banku krajowego lub zagranicznego od każdego przelewu - 

6. Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu otrzymanej renty/emerytury zagranicznej od każdego przelewu - 

D. WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA TRANSAKCJI 

1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): 

1.1 
- wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług 
oferowanych przez Bank)3 

za każdy wyciąg 5 zł 

1.2 - odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)3 za każdy wyciąg 5 zł 

1.3 
- wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych 
przez Bank 

za każdy wyciąg 0 zł 

2. Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc opłata za każdy miesiąc wyciągu 5 zł 

3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości internetowej za dowolny okres rozliczeniowy opłata za każdy miesiąc wyciągu 0 zł 

4.  Wyciąg za okres 1 miesiąca wysłany pocztą elektroniczną4 za każdy wyciąg 0 zł 

5. Potwierdzenie wykonania transakcji:  

5.1 
- w formie papierowej odbierane w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) (z wyjątkiem potwierdzeń 
wydawanych w momencie dokonania transakcji) 

za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 

5.2 - wysyłane listem zwykłym za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 

6. Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) za każdą dyspozycję Klienta 5 zł 

E.  WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKI 

1. Wpłata gotówki na rachunek własny w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) opłata za każdą wpłatę 0 zł 

2. Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w Banku w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) opłata za każdą wpłatę 0 zł 

3. Wypłata z rachunku w kasie Banku opłata za każdą wypłatę 5 zł 

4. Wypłata z bankomatu (kod BLIK) opłata za każdą wypłatę  - 

5. Zamówienie gotówki  opłata za każde zamówienie 0 zł 

6. Zamówienie gotówki: 

6.1 - dla wypłaty w PLN za każde niepodjęcie, od niepodjętej kwoty 0,3% kwoty, min. 100 zł 

6.2 - dla wypłaty w walucie obcej za każde niepodjęcie, od niepodjętej kwoty - 
 



 

51/53 

1 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia z rachunku wskazanego przez Klienta w systemie bankowości internetowej lub w 

przypadku jego zamknięcia, z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN o najwcześniejszej dacie otwarcia lub z ROR walutowego o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy Klient nie 

posiada ROR, opłata pobierana jest z rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli Klient posiada więcej niż jeden – z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku wskazania rachunku ze 

stawką 0 zł, opłata ta nie obowiązuje dla powiadomień dotyczących innych rachunków.  
2 Opłata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek uczestnictwa przyjętego w Alior Banku, pod warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor rejestru. 
3 Opłata pobierana jedynie w sytuacji, gdy Klient otrzymuje bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony z Bankiem sposób.  Dotyczy również Klientów, którzy zawarli  „Umowę rachunków bankowych 

oraz wybranych usług w tym kart debetowych, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu”.  
4 Przelewy natychmiastowe powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR. 
5 Do 5-ciu przelewów w miesiącu 0 zł, każdy kolejny przelew w miesiącu - 1 zł. 
6 W tym w kanale HAIZ (dot. aplikacji mobilnej HAIZ). 
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XVIII. KARTY DEBETOWE TRYB POBIERANIA 
KARTA DO KONTA  

HAIZ 

A. OPŁATY PODSTAWOWE  

1. Wydanie karty, wznowienie karty1 (dla właściciela, współwłaściciela lub użytkownika):  

1.1 Karta MasterCard z funkcjonalnością PayPass 
opłata pobierana w momencie 

wydania/wznowienia karty 
5 zł7,8 

1.3 Karta MasterCard Debit (karta płaska) 
opłata pobierana w momencie 

wydania/wznowienia karty 
- 

1.4 Karta Debit MasterCard NFC 
opłata pobierana w momencie 

wydania/wznowienia karty  
- 

2. Wydanie Karty Naklejka zbliżeniowa 
opłata pobierana w momencie  

wydania karty 
- 

3. Wznowienie Karty Naklejka zbliżeniowa 
opłata pobierana w momencie 

wznowienia karty 
- 

4. Opłata za kartę3: 

4.1 - opłata podstawowa  w trybie miesięcznym 0 zł/2 zł5 

4.2 - opłata dodatkowa  w trybie miesięcznym 0 zł 

5.  Opłata za kartę Debit MasterCard NFC: 

5.1 - opłata podstawowa w trybie miesięcznym - 

6. Zmiana PIN: 

6.1 - w bankomacie od każdej dyspozycji 1 zł 

6.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/telefonicznej6 od każdej dyspozycji 0 zł 

7. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta opłata jednorazowa 50 zł 

8.  Aktywacja Usługi MasterPass opłata jednorazowa 0 zł 

B. TRANSAKCJE KARTĄ DO RACHUNKU ROR 

1. Wypłata gotówki:  

1.1 - w kasie Banku od każdej transakcji 5 zł 

1.2 - w bankomatach własnych od każdej transakcji 0 zł/1 zł4 

1.3 - w krajowych bankomatach Euronet  od każdej transakcji 0 zł/1 zł4 

1.4 - w krajowych bankomatach  Planet Cash od każdej transakcji 0 zł/1 zł4 

1.5 - w bankomatach innych sieci od każdej transakcji 3 zł 

1.6 - w bankomatach innych banków krajowych od każdej transakcji 3 zł 

1.7 - w bankomatach za granicą od każdej transakcji 0 zł 

1.8 - w kasie innego banku, innej instytucji w kraju od każdej transakcji - 

1.9 - w kasie banku, innej instytucji za granicą od każdej transakcji - 

2. 
Realizacja transakcji "Płać kartą i wypłacaj" (wypłata gotówki przy okazji dokonywania transakcji 
bezgotówkowej)2 

od każdej transakcji 0 zł 

3. Wpłata gotówki we wpłatomacie od każdej transakcji 0,6 %, min. 1 zł 

C. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH 

1. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 
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XVIII. KARTY DEBETOWE TRYB POBIERANIA 
KARTA DO KONTA  

HAIZ 

D. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH OBCYCH 

1. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 5 zł 

E. PRIORITY PASS DLA POSIADACZY KARTY PRIVATE BANKING WORLD DEBIT MASTERCARD 

1. 
Opłata za wstęp gościa i posiadacza karty Private Banking World Debit MasterCard do saloników 
lotniczych. Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku lotniczym, Bank obciąża posiadacza 
karty opłatą 

od zrealizowanych wizyt w saloniku 
lotniczym przez każdego użytkownika karty  

i jego gościa  
- 

 

1 Wznowienie z wizerunkiem następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie.  
2 Opłata dotyczy kart wydanych po 19 maja 2009 roku. 
3 Opłata nie jest pobierana za Karty Naklejki Zbliżeniowe. 
4 Do 5-ciu wypłat w miesiącu 0 zł, każda kolejna wypłata w miesiącu - 1 zł. 
5 W przypadku rozliczenia co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą w danym miesiącu, opłata nie będzie ponoszona. W przypadku nie spełnienia warunku – miesięczna opłata wynosi 2 zł. Opłata za 

kartę nie dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Pobrana opłata jest zwracana na rachunek do 10. dnia kolejnego miesiąca.  
6 W tym w kanale HAIZ (dot. aplikacji mobilnej HAIZ). 

7 Opłata za wznowienie karty nie jest pobierana jeśli na Rachunek do którego została wydana karta, będą wpływy w wysokości 150 zł łącznie w miesiącu, przez okres ostatnich 3 miesięcy. 
8 Opłata za wydanie oraz wznowienie nie dotyczy Klientów, który nie ukończyli 18 roku życia. Pobrana opłata jest zwracana na rachunek do 10. dnia kolejnego miesiąca. 
 


