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РОЗДІЛ I Загальні положення 

1. У цій Таблиці банківських тарифів і комісій для бізнес-клієнтів, надалі – Таблиця, визначено розміри тарифів і комісій разом з правилами їх нарахування, а також стягнення 

Банком Alior Bank SA (далі «Банк») тарифів і комісій за банківські операції та інші операції, що здійснюються на користь бізнес-клієнтів або за їхнім дорученням. 

2. Усі банківські тарифи та комісії сплачуються Клієнтом, якщо тільки сторони транзакції не погодили, що їх покриватиме одержувач платежу, і ці умови були затверджені Банком. 

Тарифи та комісії, не сплачені одержувачем транзакції протягом трьох місяців з моменту їх нарахування, стягуються з Клієнта. 

3. Банк встановлює тарифи та комісії у злотих. Суми стягнених тарифів і комісій округляються відповідно до загально прийнятих принципів. 

4. Тарифи і комісії розраховуються та стягуються в день здійснення операції або в щомісячних, щоквартальних або річних періодах, або в інші строки, узгоджені з Клієнтом. 

5. Для визначення розміру комісії або тарифу, що повинен бути сплачений Банку в злотих (від суми операції, вираженої в іншій валюті), здійснюється конвертація за курсом 

продажу валюти відповідно до актуальної таблиці обмінних курсів Банку. Щоб стягувати комісію або тариф у злотих з рахунку в іншій валюті, необхідні конвертації здійснюються 

за курсом купівлі валюти відповідно до актуальної таблиці обмінних курсів Банку. 

6. Крім комісій і тарифів, наведених у Таблиці, Банк може стягувати: 

a) тарифи та комісії за поштові і телекомунікаційні послуги, пов'язані з виконанням доручення Клієнта, 

b) тарифи та комісії, нараховані іноземними та польськими банками, які виступають посередниками при виконанні доручення Клієнта, 

c) платежі, пов'язані з замовленою Клієнтом кур’єрською доставкою посилки, 

d) платежі за операції, не зазначені в Таблиці, які щоразу погоджуватимуться з Клієнтом. 

7. За операції, що виконуються Банком на підставі договорів з Клієнтом, у тому числі за операції, не перелічені у Таблиці, можуть стягуватися інші тарифи та комісії, ніж зазначені у 

Таблиці, на умовах та в розмірі, взаємоузгоджених у цих договорах. 

8. Банк може стягнути належні йому комісії і тарифи пізніше, відсутність негайного стягнення тарифів та комісій Банком не означає відмову Банку від таких тарифів та комісій. 

9. Комісії і тарифи стягуються з основного рахунку Клієнта. 

10. Тарифи та комісії стосуються з основного та допоміжних рахунків, якщо не зазначено інше. 

11. Банк не скуповує, не продає, не приймає до оплати та не виплачує монети конвертованих валют, та не обмінює монети конвертованих валют на банкноти (або навпаки). 

12. Обслуговування банківських продуктів і транзакцій у Партнерських установах здійснюється лише в злотих. 

13. Партнерські установи (агентства) Банку встановлюють індивідуальні максимальні ліміти готівки. Внесення та зняття готівки можливе до розміру готівкових лімітів конкретної 
Партнерської установи. 

14. Зняття готівки у Відділеннях Банку у розмірі, що перевищує 25 000 злотих або 3 000 євро або 2 000 доларів США / фунтів стерлінгів, а також зняття готівки у Партнерських 

установах на суму понад 10 000 злотих вимагає попереднього замовлення готівки. Зняття готівки у Відділеннях Банку в таких валютах: швейцарський франк, норвезька крона, 

шведська крона у будь-якому розмірі вимагає попереднього замовлення готівки. 

15. Перекази в злотих на суму, що дорівнює або перевищує 1 000 000 злотих, здійснюються через систему SORBNET, за винятком платежів на рахунки Закладу соціального 

страхування (ZUS) та податкових органів, які, незалежно від суми, здійснюються через систему ELIXIR. Транзакції на суму, що дорівнює або перевищує 1 000 000 злотих, не 

можуть здійснюватися у Партнерських установах. 

16. Банк може відмовити у прийнятті до виконання Доручення на переказ в системі SORBNET на суму менше 1 мільйона злотих у разі тимчасового обмеження або призупинення 

обробки доручень у системі SORBNET Національним банком Польщі. Якщо в системі SORBNET неможливо виконати Доручення на переказ на суму менше 1 мільйона злотих, 

Доручення на переказ буде виконано під час наступної сесії ELIXIR. 

17. Миттєві перекази можуть бути здійснені до максимальної суми 100 000 злотих для Express Elixir і 20 000 злотих для BlueCash. 

18. ПДВ-рахунок обслуговується безкоштовно. Банк не стягує плату за перекази з/на ПДВ-рахунок. Перекази, здійснені за механізмом розділеного платежу (split payment), 
здійснюються за допомогою поточного рахунку, до якого прив’язаний ПДВ-рахунок. 

19. Якщо Клієнт є Підприємцем IDG, тобто фізичною особою, яка здійснює індивідуальну підприємницьку діяльність, у тому числі, у формі простого товариства, Банк має право 
вносити зміни до Таблиці банківських тарифів і комісій, без необхідності укладення додаткової угоди до Договору, якщо матиме місце хоча б одна з причин, наведених нижче: 
a) зміна рівня інфляції, що розуміється як зміна рівня індексу споживчих цін на товари і послуги (р/р)1, який публікується щомісяця і оголошується Головним управлінням 

статистики (GUS), – не менше ніж на 0,7 процентного пункту (п.п.) по відношенню до показника за аналогічний період попереднього року, 
b) зростання динаміки (р/р)1 середньомісячної заробітної плати брутто у секторі підприємств без виплати премій за рахунок прибутку, оприлюдненої Головним управлінням 

статистики, не менше ніж на 0,7 п.п. порівняно з показником за аналогічний період попереднього року, 
c) перевищення індексом споживчих цін на товари і послуги (р/р)1 верхнього відхилення від цільового показника інфляції Ради монетарної політики, що публікується 

щомісячно Головним управлінням статистики (+ 1 п.п. вище цільового показника інфляції), 
d) утримання протягом щонайменше 3 місяців індексу споживчих цін на товари та послуги (р/р)1, який щомісяця публікується Головним управлінням статистики, на рівні, 

вищому не менш ніж на 0,7 п.п. від рівня облікової ставки Національного банку Польщі (НБП), 
e) зміна рівня облікової ставки НБП, встановленої Радою монетарної політики, якщо в межах діапазонів рівня облікової ставки НБП, зазначених нижче, виникнуть відхилення цієї 

ставки: 
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- в діапазоні від -1% до 1% – відхилення на 0,1 п.п. 
- в діапазоні від 1% до 5% – відхилення на 0,25 п.п. 
- в діапазоні понад 5% – відхилення на 0,5 п.п. 
- в діапазоні від -1% до -5% – відхилення на 0,25 п.п. 
- в діапазоні менше -5% – відхилення на 0,5 п.п., 

f) підвищення цін на одну із зазначених послуг, якими Банк користується при виконанні договору, укладеного з Клієнтом: готівкові операції, послуги платіжних 
організацій, поповнення та обслуговування банкоматів, обслуговування терміналів, послуги банків-кореспондентів, реалізації експрес-транзакцій, моніторингу, 
поштових послуг, у разі підвищення будь-яких з вище перелічених витрат щонайменше на 5% в обсязі, в якому ці зміни впливають на виконання договору, 

g) зміна обсягу або форми послуг, що надаються Банком, у тому числі додавання нових функціональних можливостей, за умови, що ця зміна не стане підставою для 
введення комісій та тарифів, що стосуються послуг або функцій, за які до введення зміни плата не стягувалася, без окремої згоди Клієнта, 

h) додавання до пропозиції Банку нових продуктів, послуг та функцій, використання яких буде для Клієнта добровільним, 
i) зміна загальноприйнятих чинних положень законодавства, що регулюють виконання Банком Договору. Зміну буде впроваджено у тому обсязі, в якому зміни в 

законодавстві безпосередньо впливають на витрати, понесені Банком під час виконання Договору, 
j) внесення формальних змін, зміни назв продуктів або послуг, спрощення записів, за умови, що ці зміни не впливатимуть на взаємні права та обов'язки Банку і Клієнта. 

19.1. Зміни у Таблиці, що стосуються кожного договору, можуть вноситися не частіше ніж 4 рази на рік, при цьому згадане обмеження не застосовується у ситуації зниження 
Банком тарифів або комісій, або при внесенні змін до Таблиці з причин, зазначених у п. 19 підпункти ”g”, „h”, „i” та „j” вище. 

19.2. Зміна в Таблиці буде відбуватися в напрямку, визначеному значенням даного показника, описаного у п. 19. Кожна зміна розміру певного тарифу чи комісії, зазначених у 
Таблиці, не перевищуватиме подвійного розміру тарифу до запровадження зміни. При цьому зазначене правило не застосовується у разі змін, описаних у п. 19.6 нижче. 

19.3. Кожен тариф або комісія, наведені у Таблиці, можуть бути збільшені не більше двох разів на рік. 
19.4. Положення п. 19.2 і 19.3 не застосовуються, якщо попередній розмір тарифу або комісії становив 0 злотих або 0 %. При визначенні ставки тарифу або комісії за послуги, за 

які Банк досі не стягував оплати або комісії, а також розміру тарифу або комісії для нових послуг, враховується ступінь трудомісткості пропонованих послуг та рівень витрат 
Банку, з ними пов’язаних. 

19.5. Зміна розміру тарифу або комісії відбувається протягом 3-х місяців з моменту виникнення передумови для запровадження цієї зміни, зазначеної у п. 19 підпункти a-j. 
19.6. У разі оплати операцій, пов’язаних з фізичним готівковим обігом, ставку, виражену в злотих, можна замінити на відсоткову. Максимальний розмір процентної ставки після зміни не 

перевищуватиме 2% від суми транзакції. 
19.7. У разі тарифів і комісій, виражених у грошах (вартістю менше 1 злотого), одноразова зміна рівня даного тарифу чи комісії не перевищуватиме їх розмір до внесення зміни 

більш ніж у 2,5 рази. 
1 з року в рік. 

20. У випадку Клієнта, який не є Підприємцем IDG, Банк може ввести, змінити або вилучити позиції тарифів і комісій та їх розміри в Таблиці банківських тарифів і комісій на підставі 
проведеної ним оцінки факторів, що впливають на їх розмір, за умови, що виникне принаймні одна з наступних передумов: 
a) зміна індексу споживчих цін на товари та послуги або цін на інвестиційні продукти, опублікованих Головним управлінням статистики, 
b) зміна обсягу або форми послуг, що надаються, 
c) зміна тарифів та факторів, які прямо чи опосередковано впливають на витрати, пов’язані із здійснюваними операціями, 
d) зміна ринкових умов, що вимагають зміни структури комісій і тарифів. 

21. Наступні позначення, наведені біля деяких тарифів, перелічених у Таблиці, слід розуміти таким чином: 

a) n – незмінний тариф для IDG-підприємців, тобто фізичних осіб, які здійснюють індивідуальну підприємницьку діяльність, у тому числі у межах простого товариства, 

протягом строку дії договорів, укладених на визначений строк, 

b) n1 – незмінний тариф для підприємців IDG, тобто фізичних осіб, які здійснюють індивідуальну підприємницьку діяльність, у тому числі у межах простого товариства, 

протягом терміну дії строкових договорів, при чому таке обмеження не виключає можливості зміни тарифу протягом строку дії договору у разі зміни ставок 

взаємообмінних зборів (interchange fee). Будь-яка зміна розміру тарифу буде пропорційна розміру зміни ставки взаємообмінних зборів. 
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РОЗДІЛ II Обслуговування банківських рахунків 

 
№ 
з/п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Partner 
(«Партнер») 

Рахунок 

Wspólnota 
(«Об’єднання») 

А. Відкриття та обслуговування Рахунку 

1. Відкриття основного/допоміжного/депозитного рахунку за операцію 0 зл. 0 зл 

2. Обслуговування основного рахунку за місяць 0 зл./ 25 зл. 1 5 зл 

3. 
Обслуговування допоміжного рахунку (включаючи валютний) 

щомісяця за кожний 
рахунок 

8 зл. 8 зл 

4. Обслуговування депозитного рахунку за місяць 0 зл. 0 зл 

5. Плата за перевищення суми залишків, накопичених на всіх поточних, 
допоміжних рахунках і строкових вкладах. Плата стягується, коли: 

a) сума залишку, у перерахунку в злоті на кінець року на всіх поточних, 
допоміжних рахунках та строкових вкладах перевищуватиме 20 млн злотих, а також 

b) сума залишку, у перерахунку в злоті на кінець року перевищуватиме 110% від 
середнього загального залишку на всіх поточних, допоміжних рахунках та строкових 
депозитах, розрахованого за період з 1 січня по 30 листопада конкретного року.2 

Плата стягується в кінці року. нараховується на суму перевищення загальних залишків, 
зазначених у п. b вище. 

 

 

 
на рік 

 

 

 
1% 

 

 

 
1% 

6. Щомісячна плата за залишки на поточних і допоміжних рахунках та строкових 
депозитах, які ведуться в євро. Плата нараховується за перевищення загального 
середньомісячного залишку на всіх рахунках у євро, понад 100 000 євро2 

 

 
за місяць 

1/12 поточного 
абсолютного значення ставки 
EURIBOR 1M в останній день 
місяця, що передує місяцю 

стягнення комісії 

1/12 поточного абсолютного 
значення ставки EURIBOR 
1M в останній день місяця, 
що передує місяцю, в якому 

стягується комісія 

7. Щомісячна плата за залишки, накопичені на поточних і допоміжних рахунках, а 
також строкових депозитах, які обслуговуються в злотих. Плата нараховується на 
перевищення загального середньомісячного залишку на всіх рахунках у злотих, 
понад 500 000 злотих2 

 
за місяць 

 
0,025% 

 
0,025% 

B. Система інтернет-банкінгу 

1. Активація доступу до продуктів та послуг Банку через Електронні канали за операцію 0 зл. 0 зл. 

2. Активація Електронних каналів у підрозділі Банку за операцію 0 зл. 0 зл. 

3. Використання Електронних каналів за місяць 0 зл. 0 зл. 

4. 
Плата за користувача, що використовує інсталяційний пакет електронного підпису 
на наданому Банком носієві (наприклад, флеш-накопичувачі) 

за місяць 0 зл. 0 зл. 

1 Обслуговування рахунку Partner є безкоштовним для Клієнтів, якщо Клієнт здійснить принаймні 4 безготівкові транзакції хоча б однією дебетовою карткою, прив’язаною до основного або 
допоміжного рахунку протягом конкретного місяця (до 21:00 останнього дня календарного місяця), що розраховуються для кожної виданої картки окремо, а також виконає принаймні одну 
з наступних умов: 

• вносять виручку або перераховують надходження від контрагентів на основний або допоміжний рахунок на загальну суму не менше 2500 злотих в місяць АБО 
• мають кредит для бізнесу в Alior Bank (на будь-яку суму). 

Новостворені компанії (до 6 місяців з дати початку діяльності) можуть безкоштовно користуватися рахунком протягом перших 6 місяців з дати його відкриття, якщо виконають 
умову стосовно здійснення Клієнтом не менше 4-х безготівкових операцій з використанням хоча б однієї дебетової картки, прив’язаної до основного або допоміжного рахунку, 

протягом даного місяця (до 21:00 останнього дня календарного місяця), що розраховуються для кожної випущеної картки окремо. Плата не стягується за місяць, в якому було 

відкрито рахунок. 
2 Плата не стягується з підприємців IDG, тобто фізичних осіб, які здійснюють індивідуальну підприємницьку діяльність, у тому числі, у межах простого товариства. Плата є договірною. 
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№ 
з/п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Partner 
Рахунок 

Wspólnota 

5. 
Плата за сповіщення, що надсилаються у вигляді SMS-повідомлень (не стосується кодів 
авторизації) 

за кожне надіслане SMS 0,30 зл. 0,30 зл. 

6. Плата за SMS-повідомлення авторизації за кожне надіслане SMS 0,30 зл. 0,30 зл. 

7. Модуль Autodealing за місяць 30 зл. 30 зл. 

C. Система BusinessPro 

1. Підключення Клієнтом при телефонній підтримці Банку за операцію 0 зл. 0 зл. 

2. Пакет Abonamentowy (вилучено з продажу): 

2.1. Пакет Basic: 6 користувачів у пакеті Abonamentowy3 за місяць 200 зл. 200 зл. 

2.2. Кожен наступний користувач після перевищення ліміту, зазначеного у пакеті Basic3 за місяць 30 зл. 30 зл. 

2.3. Додаткові модулі: 

• Модуль Cash Management 

• Модуль Trade Finance 

• Модуль Powiernictwo («Довіреність») 

 
за місяць за кожен модуль 

 
50 зл. 

 
50 зл. 

2.4. Модуль Autodealing за місяць 30 зл. 30 зл. 

2.5. Пакет Professional: 9 користувачів у пакеті Abonamentowy за місяць 300 зл. 300 зл. 

2.6. Кожен наступний користувач після перевищення ліміту, зазначеного у пакеті Professional3 за місяць 30 зл. 30 зл. 

3. Пакет Abonamentowy (активна пропозиція): 

3.1. Пакет Firma («Фірма»): 3 користувачі в пакеті Abonamentowy / кожен наступний 
користувач3 

за місяць 0 зл./ 0 зл. 0 зл/ 0 зл 

3.2. Пакет Classic: 2 користувачі у пакеті Abonamentowy3 за місяць 50 зл 50 зл 

3.3. Кожен наступний користувач понад ліміт, зазначений у пакеті Classic3 за місяць 20 зл 20 зл 

3.4. Додаткові модулі: 

• Модуль Cash Management 

• Модуль Import – Export («Імпорт – Експорт») 

• Модуль Grupy powiązane («Пов'язані групи») 

 
за місяць за кожен модуль 

 
50 зл 

 
50 зл 

3.5. Модуль Autodealing за місяць 30 зл 30 зл 

3.6. Модуль eFX Trader4 за місяць 0 зл 0 зл 

4. Плата за користування електронним підписом (активна пропозиція): 

4.1. Користування кваліфікованим сертифікатом5 за місяць 0 зл 0 зл 

5. Плата за користування електронним підписом (пропозиція вилучена з продажу з 1 серпня 2021 року): 

5.1. Користування електронним підписом на сумісній смарт-картці6 за місяць 0 зл 0 зл 

 
 

3 За додаткових користувачів Банк може стягувати менші суми оплати. 
4 Послугою eFX Trader можуть користуватися лише підприємства, річний дохід від реалізації яких перевищує 5 мільйонів злотих. 
5 Клієнт самостійно купує сертифікат або комплект сертифікат і зчитувач у відповідному центрі сертифікації. 
6 Клієнт самостійно купує смарт-картку та карт-рідер. 
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№з/п 

 
Назва тарифу/комісії 

 
Порядок нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Partner Рахунок Wspólnota 

6. Плата за носії електронного підпису (пропозицію вилучено з продажу з 1 серпня 2021 року): 

6.1. Передача у тимчасове використання спеціальної смарт-картки електронного підпису одноразово, за кожну картку 80 злотих + ПДВ 80 злотих + ПДВ 

6.2. Передача у тимчасове використання зчитувача смарт-карток на USB одноразово, за кожний 
зчитувач 

80 злотих + ПДВ 80 злотих + ПДВ 

6.3. Відправлення карток та/або зчитувачів за адресою Клієнта – поштою за відправлення 25 злотих + ПДВ 25 злотих + ПДВ 

6.4. Відправлення карток та/або зчитувачів за адресою Клієнта – кур'єром за відправлення 35 злотих + ПДВ 35 злотих + ПДВ 

7. Повідомлення: 

7.1. Сповіщення електронною поштою за кожне повідомлення 0 зл 0 зл 

7.2. Плата за сповіщення, що надсилаються у вигляді SMS-повідомлень (не стосується кодів 
авторизації) 

за кожне надіслане SMS 0,30 зл 0,30 зл 

7.3. Плата за SMS-повідомлення авторизації за кожне надіслане SMS 0,30 зл 0,30 зл 

8. Система BankConnect: 

8.1. Самостійне встановлення Клієнтом з підтримкою у телефонному режимі та активація 
підключення 

за операцію 0 зл 0 зл 

8.2. Підтримка в адаптації програмного забезпечення Клієнта для встановлення Системи 
BankConnect 

за операцію договірна договірна 

8.3. Пакет Abonamentowy (активна пропозиція): 

7.2.1 Пакет Abonamentowy Мінімальна ціна Пакету – 300 злотих. Ціна залежить від кількості 
щомісячних запитів. 

за місяць 
договірна договірна 

8.4. Пакет Abonamentowy (вилучено з продажу): 

8.4.1. Пакет Silver (кількість запитів за місяць:100) за місяць 50 зл 50 зл 

8.4.2. Для кожного наступного запиту, що перевищує передбачену пакетом Silver кількість за кожне перевищення 
ліміту 

0,20 зл. 0,20 зл. 

8.4.3. Пакет Gold (кількість запитів за місяць:500) за місяць 100 зл. 100 зл. 

8.4.4. За кожен наступний запит, що перевищує ліміт пакету Gold за кожне перевищення 
ліміту 

0,15 зл. 0,15 зл. 

8.4.5. Пакет Platinum (кількість запитів за місяць:1000) за місяць 150 зл. 150 зл. 

8.4.6. За кожен наступний запит, що перевищує ліміт пакету Platinum за кожне перевищення 
ліміту 

0,10 зл. 0,10 зл. 

D. Внутрішні перекази, постійні доручення, міжнародні перекази 

1. Переказ між рахунками Клієнта 

1.1. Переказ між рахунками Клієнта за кожен переказ 0 зл. 0 зл. 

1.2. Переказ з депозитного рахунку на основний рахунок 
за кожен переказ 

0 зл. – перший переказ у місяці; 5 зл. – наступні 
перекази 

2. Переказ на інший рахунок у Банку, оформлений: 

2.1. - у відділенні/партнерській установі за кожен переказ 10 зл. 10 зл. 

2.2. - за посередництвом Інтернет-банкінгу за кожен переказ 0 зл. 0 зл. 

2.3. - через Інтернет-банкінг – з депозитного рахунку за кожен переказ 5 зл. 5 зл. 
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2.4. - за посередництвом Телефонного банкінгу за кожен переказ X X 
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№ 

з/п 

Назва 

тарифу/комісії 
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нарахування 
Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Partner Рахунок Wspólnota 

3. Переказ на рахунок в іншому банку (ELIXIR), оформлений: 

3.1. - у відділенні/партнерській установі за кожен переказ 10 зл. 10 зл. 

3.2. - через Інтернет-банкінг – з основного рахунку 
за кожен переказ 0 зл.7 

0 зл. – перші 10 місяців; 1 
зл. – наступні8 

3.3. - через Інтернет-банкінг – з допоміжного рахунку за кожен переказ 0 зл.7 1 зл. 

3.4. - через Інтернет-банкінг – перекази на рахунки Соцстраху (ZUS) та податкових 
органів 

за кожен переказ 0 зл. 0 зл. 

3.5. - через Інтернет-банкінг – з депозитного рахунку за кожен переказ 5 зл. 5 зл. 

3.6. - за посередництвом Телефонного банкінгу за кожен переказ X X 

4. Миттєвий переказ (Express ELIXIR і BlueCash), оформлений: 

4.1. Express ELIXIR – у Відділенні за кожен переказ 20 зл. 20 зл. 

4.2. Express ELIXIR – через Інтернет-банкінг за кожен переказ 15 зл. 15 зл. 

4.3. Express ELIXIR – через Телефонний банкінг за кожен переказ X X 

4.4. BlueCash – за посередництвом Інтернет-банкінгу за кожен переказ 15 зл. 15 зл. 

5. Переказ SORBNET на суму до 1 млн злотих, оформлений: 

5.1. - у Відділенні за кожен переказ 40 зл. 40 зл 

5.2. - за посередництвом Інтернет-банкінгу за кожен переказ 30 зл 30 зл. 

5.3. - за посередництвом Телефонного банкінгу за кожен переказ X X 

6. Переказ SORBNET на суму, що дорівнює або перевищує 1 мільйон злотих, оформлений: 

6.1. - у Відділенні за кожен переказ 20 зл. 20 зл. 

6.2. - за посередництвом Інтернет-банкінгу за кожен переказ 10 зл. 10 зл. 

6.3. - за посередництвом Телефонного банкінгу за кожен переказ X X 

7. Постійне доручення: 

7.1. Реєстрація, зміна, відкликання постійного доручення у Відділенні за кожну операцію 2 зл. 2 зл. 

7.2. Реєстрація, зміна, відкликання постійного доручення через Інтернет-банкінг 
за кожну операцію 0 зл. 0 зл. 

7.3. Реєстрація, зміна, відкликання постійного доручення через Телефонний банкінг 
за кожну операцію X X 

7.4. Реалізація постійного доручення (плата за реалізацію постійного доручення, 
зареєстрованого у системі BusinessPro, така сама, як і плата за внутрішній переказ Elixir) 

за кожну реалізацію 1 зл. 1 зл. 

8. Платіжне доручення для Платника: 

8.1. Реєстрація та відкликання згоди на списання коштів з рахунку за кожну операцію 0 зл. 0 зл. 
 

7 У разі переказів, здійснюваних за дорученням інших юридичних або фізичних осіб, Банк може стягувати оплату в розмірі 1 злотий. 
8 Пул безкоштовних транзакцій також включає транскордонні/SEPA-перекази.
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8.2. Реалізація платіжного доручення з рахунку Клієнта за кожну операцію 0 зл. 0 зл. 

8,3. Відкликання платіжного доручення за кожне відкликання 0 зл. 0 зл. 

9. Міжнародні перекази та перекази в іноземній валюті у межах Польщі: 

9.1. - у Відділенні, у звичайному режимі за кожен переказ 30 зл. 30 зл. 

9.2. - через Інтернет-банкінг, у звичайному порядку за кожен переказ 20 зл. 20 зл. 

9.3. - через телефонний банкінг, у звичайному режимі за кожен переказ X X 

10. Додаткова плата за переказ за кордон або переказ в іноземній валюті в межах Польщі в 
терміновому порядку 

за кожен переказ 30 зл. 30 зл. 

11. Додаткова плата за переказ за кордон або переказ в іноземній валюті в межах Польщі в 
експрес-режимі 

за кожен переказ 50 зл. 50 зл. 

12. Транскордонний/SEPA-переказ (оформлений у Відділенні, здійснений як звичайний платіж 
з варіантом оплати SHA) 

за кожен переказ 10 зл. 10 зл. 

13. Транскордонний/SEPA-переказ (оформлений у Відділенні, виконується в експрес-режимі з 
варіантом оплати SHA) на суму до 1 млн злотих 

за кожен переказ 40 зл. 40 зл. 

14. Транскордонний/SEPA-переказ (оформлений у Відділенні, виконується в експрес-режимі з 
варіантом оплати SHA) на суму, що дорівнює або перевищує 1 млн злотих 

за кожен переказ 20 зл. 20 зл. 

15. Транскордонний/SEPA-переказ (оформлюється через Інтернет-банкінг, 

здійснюється у звичайному режимі з варіантом оплати SHA) 
за кожен переказ 0 зл. 1 зл. 

16. Транскордонний/SEPA-переказ (оформлюється через Інтернет-банкінг, 
здійснюється в експрес-режимі з варіантом оплати SHA) на суму до 1 млн злотих 

за кожен переказ 30 зл. 30 зл. 

17. Транскордонний/SEPA-переказ (оформлюється через Інтернет-банкінг, 
здійснюється в експрес-режимі з варіантом оплати SHA) на суму, що дорівнює або 
перевищує 1 млн злотих 

 
за кожен переказ 

 
10 зл. 

 
10 зл. 

18. Додаткова плата за неправильне подання номера IBAN рахунку одержувача або 
відсутній BIC-код банку одержувача у разі переказу, надісланого за кордон до країни, в 

якій діє стандарт IBAN та переказу в іноземній валюті до іншого банку Польщі 

 
за кожен переказ 

 
40 зл. 

 
40 зл. 

19. Фіксована ставка на покриття витрат банків-посередників у разі опції розподілу витрат 
OUR – додаткова плата 

за кожен переказ 80 зл. 80 зл. 

20. Надсилання запиту про скасування/повернення виконаного банком доручення на 
міжнародний переказ або переказ в іноземній валюті в межах Польщі до 1 місяця назад 

за кожну операцію 150 зл.9 + фактичні витрати банків-посередників 

21. Надсилання запиту про скасування/повернення виконаного банком доручення на 
міжнародний переказ або переказ в іноземній валюті в межах Польщі понад 1 місяць назад 

за кожну операцію 300 зл.9 + фактичні витрати банків-посередників 

22. Зміна умов/скасування оформленого доручення на міжнародний переказ або переказ 
в іноземній валюті в межах Польщі до його виконання 

за кожну операцію 20 зл.10 20 зл.10 

23. Зміна умов оформленого доручення на переказ за кордон або переказ в іноземній валюті 
у межах Польщі після завершення банком транзакції до 1 місяця назад 

за кожну операцію 50 зл.9 + фактичні витрати банків-посередників 

24. Зміна умов оформленого доручення на переказ за кордон або переказ в іноземній валюті 

у межах Польщі після завершення Банком транзакції понад 1 місяць назад 

 

за кожну операцію 
 

100 зл.9 + фактичні витрати банків-посередників 

 
9 Плата не застосовується до транскордонного/SEPA переказу. Клієнт сплачує фактичні витрати банків-посередників. 
10 Плата не застосовується до транскордонного/SEPA переказу. 
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РОЗДІЛ II Обслуговування банківських рахунків 

 
№ 
з/п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Partner 
Рахунок 

Wspólnota 

Е. Касові операції 

1. Внесення готівки 

1.1. Внесення власних коштів, здійснене у відкритій формі за кожен платіж 0,40% мін. 8 зл. 0,40% мін. 8 зл. 

1.2. Внесення коштів сторонніми особами, здійснене у відкритій формі за кожен платіж 0,40% мін. 8 зл. 0,40% мін. 8 зл. 

1.3. Внесення готівки на депозитний рахунок за кожен платіж 0,40% мін. 6 зл. 0,40% мін. 6 зл. 

1.4. Відкрите внесення готівки у злотих монетами або з часткою монет понад 5% від суми, 
що вноситься 

від суми 2% мін. 10 зл. 2% мін. 10 зл. 

1.5. Внесення готівки, здійснене за допомогою терміналів Euronet і Planet Cash за кожен платіж 0,50% мін. 6 зл. 0,50% мін. 6 зл. 

1.6. Внесення готівки, здійснене через термінал, розташований у відділеннях Alior Bank 
за кожен платіж 0,20% мін. 4 зл. 0,20% мін. 4 зл. 

2. Зняття готівки 

2.1. Зняття готівки здійснюється у відкритій формі за кожну виплату 0,30% мін.6 зл. 0,30% мін.6 зл. 

2.2. Зняття готівки без попереднього її замовлення (якщо це можливо) 

- здійснюється без попереднього замовлення необхідної суми готівкою 

від суми, що становить 
різницю між сумою, що 

підлягає виплаті, та сумою, 
яку потрібно попередньо 

замовити 

 
0,15% мін.10 зл. 

 
0,15% мін.10 зл. 

2.3. Не отримання замовленої суми на кожну не отриману 
і замовлену суму 

0,70% мін.200 зл. 0,70% мін.200 зл. 

3. Перерахунок та заміна банкнот/монет банкнотами/монетами інших номіналів від суми 2% мін.5 зл. 2% мін.5 зл. 

4. Послуга автоматичного зняття готівки 

a. Регулярний платіж (підписка) 

b. Виконання одержувачем доручення на виплату 

 
за місяць 

за кожну сплату 

 
20 зл. 

0,40% мін.6 зл. 

 
20 зл. 

0,40% мін.6 зл. 

5. Закриті внесення готівки: 

5.1. - у Відділенні за кожен платіж 0,30% мін.5 зл. 0,30% мін.5 зл. 

5.2. - у нічний сейф за кожен платіж 0,20% мін.3 зл. 0,20% мін.3 зл. 

5.3. - при безпосередньому обслуговуванні Клієнта за кожне поповнення 0,20% мін.3 зл. 0,20% мін.3 зл. 

5.4. - у поштових відділеннях  
за кожне поповнення 

0,20% мін.3 зл. + 15 зл. 

(операційні витрати, 

пов’язані з розрахунком 
Польської пошти) 

0,20% мін. 3 зл. + 15 зл. 

(операційні витрати, 

пов’язані з розрахунком 

Польської пошти) 

6. Додаткова плата до комісії за закрите готівкове поповнення у злотих, здійснене монетами 
або з використанням монет. 

від суми 0,70% від суми монетами при поповненні 

7. Додаткова плата за внесення готівки у закритій формі 
у Відділенні, з використанням захищеного конверту, наданий Банком. Плата стягується 

авансом за кожен захищений конверт, виданий Клієнту. 

 
за кожен конверт 

0,80 зл. за конверт типу B5 

1,00 зл. за конверт типу В4  

1,50 зл. за конверт типу С3 

8. Закрите зняття готівки (виплата монетами в злотих приймається за індивідуальними договорами, укладеними з Клієнтом): 

8.1. - у Відділенні за кожну виплату 0,20% мін.5 зл. 0,20% мін.5 зл. 

8.2. - при безпосередньому обслуговуванні Клієнта за кожну виплату 0,20% мін.5 зл. 0,20% мін.5 зл. 
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РОЗДІЛ II Обслуговування банківських рахунків 

 
№ 
з/п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Partner 
Рахунок 

Wspólnota 

9. Інкасаторський супровід грошових коштів 
- 

встановлюється індивідуально + ПДВ (послуга 
обкладається ПДВ за ставкою 23%) 

F. Інші послуги 

1. Пакет Assistance за місяць не стосується не стосується 

2. Плата за зміну типу рахунку за операцію 30 зл. 30 зл. 

3. Плата за зміну параметрів рахунку, в тому числі зміну порядку стягнення оплат за операцію 30 зл. 30 зл. 

4. Плата за заблокування коштів на рахунку за бажанням Клієнта за операцію 30 зл. 30 зл. 

5. Плата за блокування коштів на рахунку Клієнта на користь третьої особи за операцію 150 зл. 150 зл. 

6. Плата за закриття рахунку до закінчення 12-місячного періоду з дати відкриття  
за операцію 

0 зл. – якщо Клієнт не використовує інсталяційний 
пакет електронного підпису, 

10 зл. – за кожен пакет х кількість місяців, що 
залишились до закінчення 12-місячного періоду 

7. Плата за користування послугою Automatyczne Lokaty Overnight («Автоматичні депозити 
Overnight»). 

щомісяця з кожного рахунку 
10 зл. 10 зл. 

8. Послуга обробки групових транзакцій 

8.1. Користування послугою обробки групових транзакцій – стосується договорів, укладених до 
14 червня 2017 року за місяць 50 зл. 50 зл. 

8.2. Плата за обробку вхідної транзакції в рамках Послуги обробки групових 

Транзакцій (ОГТ) – стосується договорів, укладених до 14 червня 2017 року. 
за кожен окремий 

платіж 
0,25 зл. 0,25 зл. 

8.3. Впровадження послуги ОГТ: 

- Стандартна версія, 

- Рахунок MRP (версія Light послуги) 
- версія Light 
- рахунок для об’єднання співвласників житлових будинків 

 
 

одноразово 

 
700 зл. 

договірна 

500 зл. 

300 зл. 

 
 

700 зл. 

8.4. Передплата за надання послуги ОГТ: 

- Стандартна версія, рахунок MRP 

- версія Light 

- рахунок об’єднання співвласників житлових будинків 

 
за місяць 

 
100 зл. 

50 зл. 

30 зл. 

 
100 зл. 

50 зл. 

30 зл. 

8.5. Обробка групових платежів у рамках послуги ОГТ: 

- Стандартна версія, рахунок MRP 

- версія Light 

- рахунки об’єднань співвласників житлових будинків 

 
за кожен окремий 

платіж 

 
0,75 зл. 

0,40 зл. 

0,40 зл. 

 
0,75 зл. 

0,40 зл. 

0,40 зл. 

8.6. Плата за звіти ОГТ в межах послуги ОГТ: 

- стандартний звіт 

- спеціальний звіт 

 
за місяць 

 
10 зл. 

25 зл. 

 
10 зл. 

25 зл. 

8.7. Формування звітів про операції в електронному вигляді – звіт за запитом (у т.ч. 
спеціальний звіт) 

одноразово 50 зл. 50 зл. 

9. Консолідація залишків / Чисте сальдо групи: 

9.1. Активація послуги Консолідація залишків одноразово 150 зл. 150 зл. 
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РОЗДІЛ II Обслуговування банківських рахунків 

 
№ 
з/п 
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Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Partner 
Рахунок 
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9.2. Користування послугою Консолідації залишків щомісяця з кожного 
рахунку 

20 зл. 20 зл. 

9.3. Консолідований зовнішній переказ (при одночасному користуванні стандартною 
консолідацією, плата додається до передплати, що стягується за консолідацію залишків) 

за місяць договірна договірна 

9.4. Активація послуги Чисте сальдо групи одноразово макс.5 000 зл. макс.5 000 зл. 

9.5. Підключення банківського рахунку до послуги Чисте сальдо групи один раз за кожен 
рахунок 

500 зл. 500 зл. 

9,6. Використання послуги Чисте сальдо групи за місяць мін.50 зл. мін.50 зл. 
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РОЗДІЛ III Обслуговування дебетових карток Mastercard 

№ 
з/п 

Назва 
тарифу/комісії 

Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Partner Рахунок Wspólnota 

А. Користування карткою 

1. Плата за видачу картки (включаючи видачу картки замість закритої картки/поновлення 
картки) 

за операцію 0 зл. 

2. Плата за дебетову картку11 за місяць за кожну картку 3 зл. 3 зл. 

3. Додаткова плата за використання дебетової картки12 за місяць за кожну картку 0 зл./ 6 зл. 0 зл./ 6 зл. 

4. Використання дебетової картки13 за місяць за кожну картку 3 зл./ 9 зл. 3 зл./ 9 зл. 

5. Плата за прив’язку валютного допоміжного рахунку до картки Mastercard Debit 
Commercial мультивалютна 

 
за операцію 

0 зл. – 5 перших рахунків 

30 зл. – кожен наступний 
рахунок 

 
X 

B. Транзакції, що здійснюються карткою (крім картки Mastercard Debit Commercial мультивалютна) 

1. Комісія за безготівкові внутрішні операції від суми транзакції 0% 0% 

2. Комісія за безготівкові європейські операції14 від суми транзакції 0% 0% 

3. Комісія за безготівковими міжнародними транзакціями15 від суми транзакції 4% 4% 

4. Зняття готівки в банкоматах, розташованих у відділеннях Alior Bank за кожну транзакцію 0 зл. 2 зл. 

5. Зняття готівки у польських банкоматах мереж Euronet і Planet Cash 
за кожну транзакцію 

0 зл. – перші 2 
протягом місяця16;  

5 зл. – наступні 

0 зл. – перші 2 
протягом місяця16;  

5 зл. – наступні 

6. Зняття готівки в банкоматах інших польських мереж та в касах польських банків за кожну транзакцію 3% мін.5 зл. 3% мін.5 зл. 

7. Зняття готівки в банкоматах європейських мереж і касах європейських банків14 за кожну транзакцію 3% мін.5 зл. 3% мін.5 зл. 

8. Зняття готівки в банкоматах за кордоном і касах іноземних банків15 за кожну транзакцію 5% мін.12 зл. 5% мін.12 зл. 

C. Транзакції, здійснені за допомогою мультивалютних карток Mastercard Mastercard Debit Commercial  

1. Комісія за безготівкові операції, розраховані в межах прив’язаних до картки рахунків 
в євро, доларах США, фунтах стерлінгах, шведських кронах, норвезьких кронах 

від суми транзакції 0% X 

2. Комісія за безготівкові операції, розраховані в межах прив’язаних до картки рахунків в 
інших валютах 

від суми транзакції 1% X 

3. Комісія за безготівковими операціями, розрахованими на рахунку в євро, 
здійсненими у валюті, відмінній від євро 

від суми транзакції 3% X 

 

11 Плата стягується за картки зі статусом «Для активації» (крім місяця, в якому карта була випущена) або зі статусом «Активна». Плата не буде стягуватися після початку стягнення 
за: Використання дебетової картки. 
12 Плата не стягується, якщо Клієнт здійснив не менше 4 безготівкових операцій з карткою, прив’язаною до даного рахунку, протягом даного місяця (до 21:00 останнього дня 
календарного місяця), що розраховуються для кожної випущеної картки окремо. Плата стягується за картки зі статусом «Активна». Плата не буде стягуватися після початку 

стягнення плати за: Використання дебетової картки. 
13 Плата у розмірі 3 злотих стягується за умови виконання (до 21:00 останнього дня календарного місяця) щонайменше 4-х безготівкових операцій з карткою, прив’язаною до 
даного рахунку протягом поточного місяця (до 21:00 останнього дня календарного місяця), що розраховуються для кожної випущеної картки окремо. Плата у розмірі 9 злотих 
стягується у разі не здійснення щонайменше 4-х безготівкових операцій з карткою, прив’язаною до даного рахунку в даному місяці (до 21:00 останнього дня календарного місяця), 
що розраховуються для кожної випущеної картки індивідуально. Плата стягується за картки зі статусом «Для активації» (крім місяця, в якому картка була випущена) або зі статусом 
«Активна». 
14 Включає операції, здійснені на території Європейської економічної зони в євро. 
15 Включає іноземні операції, окрім згаданих у примітці 14. Банк стягує комісію за кожну безготівкову операцію, здійснену в польській або іноземній валюті, у акцептанта, що має 
місцезнаходження за межами території Польщі. 
16 Перші 2 зняття готівки в банкоматі за місяць включають: перше зняття готівки в банкоматах мережі Euronet і перше зняття готівки в банкоматах мережі Planet Cash. 
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4. Зняття готівки в банкоматах, розташованих у відділеннях Alior Bank за кожну транзакцію 0 зл. X 

5. Зняття готівки у польських банкоматах мережі Euronet за кожну транзакцію 1% мін.3 зл. X 

6. Зняття готівки у польських банкоматах мережі Planet Cash за кожну транзакцію 1% мін.3 зл. X 

7. Зняття готівки в банкоматах інших польських мереж та в касах польських банків за кожну транзакцію 3% мін.5 зл. X 

8. Зняття готівки в банкоматах європейських мереж і касах європейських банків14 за кожну транзакцію 3% мін.5 зл. X 

9. Зняття готівки в банкоматах за кордоном і касах іноземнихбанків15 за кожну транзакцію 3% мін.6 зл. X 

D. Інші послуги / оплати 

1. Закриття картки за операцію 0 зл. 0 зл. 

2. Плата за зміну лімітів транзакцій протягом терміну дії картки за запитом Клієнта 
у Відділенні 

за операцію 10 зл. 10 зл. 

3. Плата за зміну лімітів транзакцій протягом терміну дії картки через електронні 
канали 

за операцію 0 зл. 0 зл. 

4. Плата за відправлення документа, що підтверджує здійснення транзакції за операцію 20 зл. 20 зл. 

5. Плата за надання виписки/історії транзакцій у Відділенні, включаючи детальний 
перелік транзакцій, здійснених з використанням картки, за місяць 

за операцію 20 зл. 20 зл. 

6. Плата за перевірку балансу рахунку в банкоматі за операцію 3 зл. 3 зл. 

7. Екстрене зняття готівки (комісія Mastercard) за операцію 95 доларів США + телекомунікаційні витрати 

8. Екстрена видача картки (комісія Mastercard) за операцію 148 доларів США + телекомунікаційні витрати 

9. Експрес-видача картки за операцію 70 зл. 70 зл. 

10 Активація послуги Smart Data за операцію договірна макс. 10 000 зл. 

11 Послуга Smart Data за місяць 150 зл. 150 зл. 
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РОЗДІЛ IV Кредитні картки Mastercard 

№ 
з/п  

Назва тарифу/комісії 

Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Mastercard Business 
Gold 

Mastercard Credit 

Commercial 
Віртуальна 

Mastercard Business 
Lotos 

Mastercard Business 
Silver (вилучено з 

пропозиції) 

А. Користування карткою 

1. Плата за видачу карткиn за операцію 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

2. Плата за видачу другої та наступних карток за операцію 35 зл. 35 зл. 35 зл. 35 зл. 

3. Щомісячна плата (стягується після кожного місяця використання) 

3.1. - якщо щомісячна сума транзакцій перевищує 1500 злотих n за місяць 0 зл. X 0 зл. 0 зл. 

3.2. - якщо щомісячна сума транзакцій нижча за 1500 злотих n за місяць 10 зл. X 0 зл. 10 зл. 

4. Плата за видачу картки у разі відмови клієнта від договору 
на випуск картки протягом 14 днів з моменту отримання 
картки 

за операцію 50 зл. 50 зл. 50 зл. 50 зл. 

5. Плата за користування віртуальною карткою n за місяць X 30 зл. X X 

В. Транзакції 

1. Комісія за безготівкові транзакції n1 від суми транзакції 
0% 0% 0% 0% 

2. Комісія за кожне зняття готівки у банкоматах 
мереж Euronet і Planet Cash на території Польщі 

за кожну 
транзакцію 

4% мін.5 зл. X 4% мін.5 зл. 4% мін.5 зл. 

3. Комісія за кожне зняття готівки в банкоматах інших 
польських або європейських мереж14 і касах польських або 
європейських банків14 

за кожну 
транзакцію 

 
4,5% мін.5 зл. 

 
X 

 
4,5% мін.5 зл. 

 
4,5% мін.5 зл. 

4. Комісія за кожне зняття готівки в іноземних банкоматах та 
касах іноземних банків15 

за кожну 
транзакцію 5% мін.12 зл. X 5% мін.12 зл. 5% мін.12 зл. 

5. Плата за переказ з карткового рахунку за кожну транзакцію 4% від суми переказу 4% від суми переказу 4% від суми переказу 4% від суми переказу 

C. Інші послуги / оплати 

1. Закриття картки n за операцію 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

2. Плата за зміну лімітів транзакцій протягом терміну дії 
картки за запитом Клієнта у Відділенні 

за операцію 10 зл. 10 зл. 10 зл. 10 зл. 

3. Плата за зміну лімітів транзакцій протягом терміну дії 
картки через Електронні канали 

за операцію 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

4. Плата за надання документа, що підтверджує 
здійснення транзакції 

за операцію 20 зл. 20 зл. 20 зл. 20 зл. 

5. Плата за доступ до карткового рахунку через електронні 
канали n 

за місяць 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

6. Плата за поточну виписку/ історію, роздруковану / 
отриману у Відділенні/ надіслану поштою 

за кожну виписку 15 зл. 15 зл. 15 зл. 15 зл. 

7. Плата за історію транзакцій в Інтернет-банкінгу n за кожну виписку 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

8. Плата за обслуговування простроченого погашення боргу n за операцію 49 зл. 49 зл. 49 зл. 49 зл. 

9. Плата за перевищення ліміту картки n за кожне 
перевищення 

25 зл. 25 зл. 25 зл. 0 зл. 

10. Екстрене зняття готівки (комісія Mastercard) 
за операцію 

95 доларів США + 
телеком. витрати 

X 
95 доларів США + 
телеком. витрати 

95 доларів США + 
телеком. витрати 

11. Екстрена видача картки (комісія Mastercard) 
за операцію 

148 доларів США + 
телеком. витрати 

X 
148 доларів США + 
телеком. витрати 

148 доларів США + 
телеком. витрати 
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РОЗДІЛ IV Кредитні картки Mastercard 

 
№ 
з/п 

 
Назва тарифу/комісії 

 
Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Mastercard Business 
Gold 

Mastercard 

Credit Commercial 
Віртуальна 

Mastercard Business 
Lotos 

Mastercard 
Business Silver 

(вилучено з 
пропозиції) 

12. Експрес-видача картки за операцію 50 зл. X 50 зл. 50 зл. 
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РОЗДІЛ V Кредитні продукти 

№ 
з/п 

Назва Розмір тарифу/комісії 

A. Кредит в межах поточного рахунку 

1. Плата за подачу та розгляд Заявки17n встановлюється індивідуально, мін. 
300 зл. 

2. Комісія за підготовчі операції – за видачу Кредиту 

У разі погашення боргу в іншому банку та консолідації боргу в іншому банку n 

2,50%, мін.1500 зл. 

визначається індивідуально 

3. Комісія за збільшення суми кредиту n від 1,00% до 6,00%, мін.1000 зл. 

4. Комісія за поновлення Кредиту n від 1,50% до 6,50%, мін.1000 зл. 

5. Комісія за зобов’язання – на невикористану частину Кредиту n 

У разі погашення боргу в іншому банку та консолідації боргу в іншому банку n 

1,50% річних 

визначається індивідуально 

6. Комісія за кредит – зміна форми фінансування – залежно від несплаченої суми заборгованості n мін.3% 

7. Комісія за кредит – нараховується для відновлюваних кредитів виходячи з суми наданого кредиту/ліміту. Комісія стягується 

в останній день кварталу (якщо термін погашення кредиту або дата розрахунку за кредитом припадає посеред кварталу, то 
комісія стягується на дату погашення або на дату розрахунку за кредитом) n 

0,50% річних – нараховується в календарних 

квартальних періодах 

8. Комісія за кредит – дострокове погашення всієї або частини суми кредиту, форма фінансування якого була змінена на 
невідновлюваний кредит n 

3,00% мін.1500 зл. 

B. Невідновлюваний кредит на фінансування поточної діяльності 

1. Плата за внесення та розгляд заявки n встановлюється індивідуально, мін. 300 зл. 

2. Комісія за підготовчі операції – за видачу Кредиту n 

У разі погашення боргу в іншому банку та консолідації боргу в іншому банку n 

2,50%, мін. 1500 зл. 

визначається індивідуально 

3. Комісія за кредит – дострокове погашення Кредиту: n 

Комісія також стягується, якщо сума кредиту зменшується або Позичальник розриває Кредитний договір до 
узгодженої договором дати. Нараховується на достроково погашену частину або всю суму кредиту. 

Комісія не поширюється на погашення кредиту в результаті внутрішньої консолідації. n 

 
3,00%, мін.1500 зл. 

4. Комісія за конвертацію кредиту n 1,00% 

5. Плата за призупинення сплати платежу n 500 зл. 

6. Комісія за кредит – нараховується у випадку невідновлювальних кредитів на суму всіх виплат по кредиту з дати 
укладення договору до останнього дня даного кварталу. Комісія стягується в останній день кварталу (якщо термін 
погашення кредиту або дата розрахунку за кредитом припадає посеред кварталу, то комісія стягується на дату 
погашення або дату розрахунку за кредитом) n 

0,50% річних – стягується в календарних 

квартальних періодах. 

7. Комісія за зобов’язання – на невикористану частину Кредиту n 0,3% річних 

C. Невідновлюваний кредит для фінансування поточної діяльності під заставу іпотечної нерухомості 

1. Плата за подачу/розгляд Заявки n визначається індивідуально, мін.300 зл. 

2. Комісія за підготовчі операції – за видачу Кредиту 

У разі погашення боргу в іншому банку та консолідації боргу в іншому банку n 

2,50%, мін. 2000 зл. 

визначається індивідуально 

3. Комісія за кредит – дострокове погашення: 

Комісія стягується також у разі зменшення суми кредиту або розірвання Позичальником договору кредиту до обумовленого 
договором строку. Нараховується на частину або всю суму тіла кредиту, погашену достроково n 

 
3,00%, мін.1500 зл. 

4. Комісія за конвертацію кредиту n 2,00% 

5. Плата за призупинення сплати платежу n 500 зл. 

17 Не поширюється на продукти, що пропонуються в межах Кредитного пакету. 



[Зміст] с. 17

/46 

с. 17/46  

РОЗДІЛ V Кредитні продукти 

№з/п Назва Розмір тарифу/комісії 

6. Комісія за кредит – нараховується у випадку невідновлювальних кредитів на суму всіх виплат за кредитом з дати укладення 
договору до останнього дня даного кварталу. Комісія стягується в останній день кварталу (якщо термін погашення кредиту 
або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то комісія стягується в день погашення або розрахунку за кредитом) n 

0,50% річних – нараховується в календарних 
квартальних періодах 

7. Комісія за зобов’язання – на невикористану частину Кредиту n 0,3% річних 

D. Інвестиційний кредит 

1. Плата за подачу/розгляд Заяви n встановлюється індивідуально, мін. 300 зл. 

2. Комісія за підготовчі операції – за надання Кредиту n 2,50%, мін.2 500 зл. 

3. Плата за додаткову угоду, пов'язану зі зміною застави n 0,50% від суми боргу, мін.500 зл. 

4. Плата за видачу кредитної промеси n 0,40%, мін.2500 зл. 

5. Комісія за кредит – дострокове погашення n 

Комісія стягується також у разі зменшення суми Кредиту або розірвання Позичальником Кредитного Договору до 
встановленого договором строку. Нараховується на частину або всю суму тіла кредиту, погашену достроковоn 

 
3,00% мін.1500 зл. 

6. Комісія за конвертацію кредиту n 1,00% 

7. Комісія за кредит – нараховується у випадку невідновлювальних кредитів на суму всіх виплат за кредитом з дати укладення 
договору до останнього дня даного кварталу. Комісія стягується в останній день кварталу (якщо термін погашення кредиту 
або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то комісія стягується в день погашення або розрахунку за кредитом) n 

0,50% річних – нараховується в календарних 
квартальних періодах 

8. Комісія за зобов’язання – на невикористану частину Кредиту n 0,3% річних 

E. Інвестиційний кредит для об’єднання співвласників житлових будинків, житлово-комунальних кооперативів, товариств 

соціального будівництва та органів місцевого самоврядування й асоційованих з ними організацій, у тому числі кредит із бонусом 

на термомодернізацію та ремонт від Bank Gospodarstwa Krajowego (Банку національного господарства), а також комерційний кредит на 

рефінансування зобов'язань Клієнта в інших банках, кредит на фінансування витрат, не віднесених до інвестицій в термомодернізацію, які 

фінансуються за рахунок пільгових кредитів, та кредит на довільні цілі. 
1. Плата за подачу/розгляд Заяви n встановлюється індивідуально, мін. 300 зл. 

2. Комісія за підготовчі операції – за надання Кредиту n 0,5% від суми наданого кредиту 

3. Плата за додаткову угоду, пов'язану зі зміною застави n 0,50% від суми боргу, мін.500 зл. 

4. Плата за видачу кредитної промеси n 0,40%, мін.2500 зл. 

5. Комісія за кредит – дострокове погашення n 

Комісія стягується також у разі зменшення суми Кредиту або розірвання Позичальником Кредитного Договору до 
встановленого договором строку. Нараховується на частину або всю суму тіла кредиту, погашену достроковоn 

 
3,00% мін.1500 зл. 

6. Комісія за конвертацію Кредиту n 1,00% 

7. Комісія за кредит – нараховується у випадку невідновлюваних кредитів, з суми всіх виплат кредиту з дати укладання 
договору до останнього дня поточного кварталу. Комісія стягується в останній день кварталу (якщо термін погашення кредиту 
або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то комісія стягується в день погашення або розрахунку за кредитом) n 

0,50% річних – нараховується в календарних 
квартальних періодах 

8. Комісія за зобов’язання – на невикористану частину Кредиту n 0,3% річних 

F. Кредит Легкий капітал 

1. Плата за внесення та розгляд заяви n встановлюється індивідуально, мін.300 зл. 

2. Комісія за підготовчі операції – за видачу Кредиту 

У разі погашення боргу в іншому банку та консолідації боргу в іншому банку n 

2,50%, мін.1500 зл. 

визначається індивідуально 

3. Комісія – дострокове погашення: 

Комісія стягується також у разі зменшення суми Кредиту або розірвання Позичальником Кредитного Договору до 
встановленого договором строку. Нараховується на достроково погашену частину або всю суму кредиту. 

 
3,00%, мін.1500 зл. 



[Зміст] с. 18

/46 

с. 18/46  

РОЗДІЛ V Кредитні продукти 

№з/п Назва Розмір тарифу/комісії 

 Комісія не поширюється на погашення кредиту в результаті внутрішньої консолідації. n  

4. Комісія за конвертацію Кредиту n 1,00% 

5. Плата за призупинення сплати платежу n 500 зл 

6. Комісія за кредит – перевірка предмета застави n 250 зл 

7. Страхування фінансових збитків GAP (застосовується до кредитів під заставу автомобіля) 

- автомобілі до 3,5 тонн 

- автомобілі понад3,5 т n 

 
0,0098% від валової фактурної вартості ТЗ 

0,009% від валової фактурної вартості ТЗ 

8. Комісія за кредит – нараховується у випадку невідновлюваних кредитів, виходячи з суми всіх виплат кредиту з дати 
укладання договору до останнього дня поточного кварталу. Комісія стягується в останній день кварталу (якщо термін 
погашення кредиту або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то комісія стягується в день погашення або 
розрахунку за кредитом) n 

0,50% річних – стягується в календарних 
квартальних періодах. 

G. Швидкий інвестиційний кредит (продукт вилучений з пропозиції Банку) 

1. Плата за подачу/розгляд Заяви n визначається індивідуально 

2. Комісія за підготовчі операції – за надання Кредиту n 2,50%, мін.2 500 зл. 

3. Плата за додаткову угоду, пов'язану зі зміною застави n 0,50% від суми заборгованості, 
мін.500 зл. 

4. Комісія за дострокове погашення Кредиту n 

- в перший рік кредитування 

- після закінчення 1 року кредитування 

- через 3 роки кредитування 
Комісія стягується також у разі зменшення суми Кредиту або розірвання кредитного договору позичальником до визначеної 
у договорі дати. Нараховується на частину або повну суму тіла кредиту, погашену достроково) 

 
3,00% 

2,00% 

0,00% 

5. Комісія за кредит – перевірка предмета застави n 250 зл. 

6. Страхування фінансових збитків GAP (застосовується до кредитів під заставу автомобіля) 

- автомобілі до 3,5 тонн 

- автомобілі понад3,5 т n 

 

0,0098% від валової фактурної вартості ТЗ 

0,009% від валової фактурної вартості ТЗ 

7. Комісія за кредит – нараховується у випадку невідновлюваних кредитів, виходячи з суми всіх виплат кредиту з дати 
укладання договору до останнього дня поточного кварталу. Комісія стягується в останній день кварталу (якщо термін 
погашення кредиту або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то комісія стягується в день погашення або 
розрахунку за кредитом) n 

0,50% річних – стягується в календарних 
квартальних періодах. 

H. Кредит Бізнес-старт на закупівлю з гарантією від Європейського інвестиційного фонду (продукт вилучено з пропозиції Банку) 

1. Плата за внесення та розгляд заяви n визначається індивідуально 

2. Комісія за підготовчі операції – за надання Кредиту n 3,00%, мін.1000 зл. 

3. Комісія – дострокове погашення: 

(нараховується на частину або повну суму тіла кредиту, погашену достроково) n 
3,00%, мін.1500 зл. 

4. Комісія за кредит – перевірка предмета застави n 250 зл. 

5. Страхування фінансових збитків GAP (застосовується до Кредитів під заставу автомобіля) n 

- автомобілі до 3,5 тонн 

- автомобілі понад 3,5 т 

 
0,0098% від валової фактурної вартості ТЗ 

0,009% від валової фактурної вартості ТЗ 

6. Комісія за кредит – нараховується у випадку невідновлювальних кредитів на суму всіх виплат по кредиту з дати 

укладення договору до останнього дня даного кварталу. Комісія стягується в останній день кварталу (якщо термін 

погашення кредиту або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то комісія стягується в день погашення або 
розрахунку за кредитом) n 

 
0,50% річних – стягується в календарних 

квартальних періодах. 
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I. Кредит Бізнес-старт на фінансування поточної діяльності з гарантією від Європейського інвестиційного фонду (продукт 

вилучено з пропозиції Банку) 

1. Плата за внесення та розгляд заяви n визначається індивідуально 

2. Комісія за підготовчі операції – за надання Кредиту n 3,00%, мін.1000 зл. 

3. Комісія – дострокове погашення: 

Комісія стягується також у разі зменшення суми Кредиту або розірвання Позичальником Кредитного 
Договору до встановленого договором строку. Нараховується на достроково погашену частину або всю суму кредиту.n 

 
3,00%, мін.1500 зл. 

4. Комісія за кредит – нараховується у випадку невідновлюваних кредитів, виходячи з суми всіх виплат кредиту з дати 
укладання договору до останнього дня поточного кварталу. Комісія стягується в останній день кварталу (якщо термін 
погашення кредиту або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то комісія стягується в день погашення або 
розрахунку за кредитом) n 

0,50% річних – нараховується в календарних 
квартальних періодах 

J. Поновлювальний кредит в межах кредитного рахунку для фінансування поточної діяльності (Продукт призначений для клієнтів з 

річним чистим доходом від підприємницької діяльності у розмірі понад 5 000 000,00 злотих) 

1. Плата за подачу та розгляд Заяви18n визначається індивідуально, мін.300 зл. 

2. Комісія за підготовчі операції – за видачу Кредиту 

У разі погашення боргу в іншому банку n 

1,50%, мін.2500 зл. 

визначається індивідуально 

3. Комісія за збільшення суми кредиту n 1,00%, мін.1000 зл. 

4. Комісія за поновлення Кредиту n 2,00%, мін.1000 зл. 

5. Комісія за кредит – зміна форми фінансування – на суму несплаченої заборгованості п мін.3,00% 

6. Комісія за зобов'язання – на невикористану частину Кредиту. 

У разі погашення заборгованості в іншому банку n 

1,50% річних 

визначається індивідуально 

7. Комісія за кредит – нараховується для відновлюваних кредитів виходячи з суми наданого кредиту/ліміту. Комісія 
стягується в останній день кварталу (якщо термін погашення кредиту або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то 
комісія стягується в день погашення або розрахунку за кредитом) n 

0,50% річних – нараховується в календарних 
квартальних періодах 

8. Комісія за кредит – дострокове погашення всієї або частини суми кредиту, форма фінансування якого була змінена на 
невідновлюваний кредит n 

3,00% мін.1500 зл 

К. Кредит на фінансування рахунків-фактур (Продукт вилучено з пропозиції) 

1. Плата за подачу та обробку Заяви n визначається індивідуально, мін.300 зл. 

2. Комісія за підготовчі операції – за надання Кредиту n 2,00%, мін.1500 зл. 

3. Комісія за збільшення суми Кредиту n 1,50%, мін.500 зл. 

4. Комісія за реалізацію виплати авансу – за кожний рахунок-фактуру у відсотках від його суми брутто n 1,00%, мін.200 зл. 

5. Комісія за зобов’язання – на невикористану частину Кредиту n 2,00% річних 

6. Комісія за поновлення Кредиту n 2,00%, мін.1500 зл. 

L. Ліміт заборгованості (Продукт призначений для клієнтів з річним чистим доходом від підприємницької діяльності понад 5 000 000,00 

злотих) 
1. Плата за подачу та обробку Заяви n визначається індивідуально, мін.300 зл. 

2. Комісія за підготовчі операції – за затвердження Ліміту заборгованості n 1,50%, мін.2500 зл. 

3. Комісія за зобов'язання – на невикористану частину Ліміту заборгованості n 2,00% річних 

 

18 У разі Ліміту заборгованості стягується одна плата за розгляд Заяви на ліміт заборгованості 
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№з/п Назва Розмір тарифу/комісії 

4. Комісія за збільшення розміру ліміту заборгованості n 2,00%, мін.2000 зл. 

5. Інші тарифи та комісіїn залежно від Продуктів, доступних в межах Ліміту 
заборгованості 

6. Комісія за поновлення Ліміту заборгованості n 1,50%, мін.1000 зл. 

M. Структурований кредит (TF) (Продукт призначений для клієнтів з річним чистим прибутком від підприємницької діяльності понад 5 000 

000,00 зл) 

1. Плата за розгляд Заяви у разі відмови Банку у наданні фінансування та/або відмови Клієнта 
від наданого фінансування n 

2,00%, мін.3000 злотих + ПДВ 

2. Комісія за підготовчі операції – за надання Кредиту n 2,00%, мін.3000 зл. 

3. Комісія за збільшення суми кредиту n 1,00%, мін.1000 зл. 

4. Плата за підготовку продуктово-фінансово-документаційної структури для комерційної угоди між Клієнтом і Контрагентом (у 
вигляді окремого документа). n 

договірна 

мін.15.000 злотих + ПДВ 

5. Плата за перевірку документів для виплати траншу (комісія TF) n 0,25% від суми документів, мін.1000 зл. 

6. Комісія за кредит – нараховується у випадку невідновлювальних кредитів на суму всіх виплат по кредиту з дати 
укладення договору до останнього дня даного кварталу. Комісія стягується в останній день кварталу (якщо термін 
погашення кредиту або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то комісія стягується в день погашення або 
розрахунку за кредитом) n 

0,50% річних – нараховується в календарних 
квартальних періодах 

N. Кредитна лінія для Micro (вилучено з пропозиції Банку) 

1. Плата за подачу та обробку Заяви n 0% 

2. Комісія за підготовчі операції – за надання Кредиту n визначається індивідуально 

3. Комісія за збільшення суми кредиту n 2,00%, мін.300 зл. 

4. Комісія за поновлення Кредиту n 2,00%, мін.300 зл. 

5. Комісія за зобов’язання – на невикористану частину Кредиту n 3,00% річних 

6. Комісія за кредит – нараховується для відновлюваних кредитів виходячи з суми наданого кредиту/ліміту. Комісія 
стягується в останній день кварталу (якщо термін погашення кредиту або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то 
комісія стягується в день погашення або розрахунку за кредитом) n 

0,50% річних – нараховується в календарних 

квартальних періодах 

O. Позика для Micro / консолідаційний кредит для Micro (вилучено з пропозиції банку) 
 базова (без 

страховки) 

з полісом 

страхування життя19 

1. Плата за обробку заявки n 0 зл. 0 зл. 

2. Комісія за підготовчі операції n індивідуально індивідуально 

3. Комісія за перерахування суми позики на рахунок в іншому банку або SKOK n 0 зл. 0 зл. 

4. Комісія за кредит – видача банківської оцінки / листів типу довідок / історії кредитного рахунку n 200 зл. 200 зл. 

5. Плата за дострокове погашення позики n 3,00% 5,00% 

 
6. 

Комісія за кредит – нараховується у випадку невідновлювальних кредитів на суму всіх виплат по кредиту з дати 
укладення договору до останнього дня даного кварталу. Комісія стягується в останній день кварталу (якщо термін 
погашення кредиту або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то комісія стягується в день погашення або 
розрахунку за кредитом) n 

 
0,50% річних – нараховується в календарних 

квартальних періодах 

19 Стосується полісу страхування життя, в якому Alior Bank SA виступає в якості страхувальника, або відступлення права вимоги Alior Bank SA за полісом страхування життя, укладеним з 
Towarzystwo Ubezpieczeń (Страховим товариством), прийнятним для Alior Bank SA. 



[Зміст] с. 21

/46 

с. 21/46  

РОЗДІЛ V Кредитні продукти 
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P. Бізнес-позика (колишнього Meritum Bank, вилучено з пропозиції) 

1. Плата за обробку заявки n 0 зл. 

2. Комісія за підготовчі операції – за надання позики n визначається індивідуально 

3. Комісія за операцію стягнення боргу (вартість нагадування, вимога оплати) n 50 зл. 

 
 
4. 

Плата за дострокове повне або дострокове часткове погашення позики (у тому числі здійсненої в результаті розірвання 
договору позики Позичальником) (нараховується на частину або всю суму позики, погашену достроково): n 

 

1) Протягом 24 місяців з дня укладання договору позики n 3% 

2) Через 24 місяці з дати укладання договору позики. Комісія не поширюється на погашення кредиту в 
результаті внутрішньої консолідації.n 

2% 

5. Плата за надання письмової інформації про умови позики та процес погашення 100 зл. 

6. Плата за надання письмової інформації про оцінку кредитоспроможності 500 зл. 

7. Плата за виготовлення копії/дубліката документа, пов’язаного з заявою або договором позики 30 зл. 

8. Плата за визначення поточної адреси Позичальника 50 зл. 

 
9. 

Комісія за кредит – нараховується у випадку невідновлювальних кредитів на суму всіх виплат по кредиту з дати 
укладення договору до останнього дня даного кварталу. Комісія стягується в останній день кварталу (якщо термін 
погашення кредиту або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то комісія стягується в день погашення або 
розрахунку за кредитом) n 

0,50% річних – нараховується в календарних 
квартальних періодах 

10. Плата за зміну умов договору позики: n  

 
1) Щодо встановленого юридичного забезпечення повернення позики (нараховується на суму позики, що 

залишилася непогашеною на дату зміни) n 

 

1% 

2) Щодо скорочення строку кредитування, що призводить до повного погашення кредиту менш ніж за 12 місяців з 
дати зміни (нараховується на суму тіла позики, що залишилася непогашеною на дату зміни) n 

2% 

3) Інші зміни n 100 зл 

Q. Інші кредити колишнього банку Meritum, вилучені з пропозиції (Бізнес-лінія, Кредит обіговий в межах поточного рахунку, Кредит 

обіговий в межах кредитного рахунку, Кредит обіговий відновлювальний в межах кредитного рахунку, Інвестиційний кредит) 

1. Плата за прийняття кредитної заяви – Порядок стягнення: одноразово при подачі заяви n безкоштовно 

2. Плата за видачу промеси – Порядок стягнення: одноразово залежно від суми Кредиту n 0,5%, мін.300 зл. 

3. Комісія за підготовчі операції з видачі Кредиту – Порядок стягнення: згідно з договором n встановлюється індивідуально, мін.500 зл. 

4. Комісія за виплату траншу – Порядок стягнення: згідно з договором n 1%, мін.100 зл. 

5. Плата за обслуговування кредиту (адміністративна комісія) – Порядок стягнення: згідно з договором n 0,3% 

6. Плата за невикористання повної суми Кредиту – Порядок стягнення: згідно з договором n 1% 

7. Комісія за раніше погашену суму Кредиту – Порядок стягнення: згідно з договором n 2% 

8. Плата за зміну умов Кредитного договору (за запитом Позичальника) – Порядок стягнення: згідно з договором n встановлюється індивідуально, мін.500 зл. 

9. 
Видача копії кредитної документації за запитом Позичальника (копія Кредитного договору) – Порядок стягнення: за кожен 
документ 

100 злотих нетто + ПДВ 

 
10. 

Комісія за кредит – нараховується: 

а) у разі невідновлюваних кредитів – на суму всіх виплат по кредиту з дати договору до останнього дня даного кварталу. 
Комісія стягується в останній день кварталу (якщо термін погашення кредиту або дата розрахунку припадає посеред 
кварталу, то комісія стягується в день погашення або розрахунку за кредитом) n 

 
0,50% річних – нараховується в календарних 

квартальних періодах 
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 b) у разі відновлюваних кредитів — на суму виданого кредиту/затвердженого ліміту. Комісія стягується в останній день 
кварталу (якщо термін погашення кредиту або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то комісія стягується в день 
погашення або розрахунку за кредитом) n 

 

R. Бізнес кредит (невідновлюваний кредит для поточної діяльності/інвестиційної цілі/ екологічної цілі) 

1. Плата за внесення та розгляд заяви n 300 зл.20 

2. Комісія за підготовчі операції – за надання Кредиту n визначається індивідуально (згідно з договором) 

3. Комісія за кредит – дострокове погашення, у тому числі погашення, здійснене в результаті розірвання кредитного договору 
Позичальником: 

(нараховується на достроково погашену частину або повну суму тіла кредиту). Комісія не поширюється на 
погашення кредиту в результаті внутрішньої консолідації.n 

3,00%, мін.1500 зл. 

4. Плата за зміну умов Кредитного договору (за запитом Позичальника) n встановлюється індивідуально, мін.500 зл 

5. Комісія за кредит – нараховується у випадку невідновлювальних кредитів на суму всіх виплат по кредиту з дати 
укладення договору до останнього дня даного кварталу. Комісія стягується в останній день кварталу (якщо термін 
погашення кредиту або дата розрахунку припадає посеред кварталу, то комісія стягується в день погашення або 
розрахунку за кредитом) n 

0,50% річних – нараховується в календарних 

квартальних періодах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 Не стосується пропозиції Кредитний пакет. 
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РОЗДІЛ VI Продукти фінансування торгівлі 

№з/п Назва Умови Розмір тарифу/комісії 

A. Власні гарантії [включаючи зустрічні гарантії] 

1. Плата за розгляд Заяви у разі відмови Банку у наданні 
фінансування та/або відмови Клієнта від наданого 
фінансування n 

 
за заяву 

 
мін.1000 злотих + ПДВ 

2. Комісія за підготовчі операції n на суму ліміту або на суму гарантії, виданої за окремим договором договірна, мін.1,00%, мін.1000 зл. 

3. Комісія за відмову від ліміту n стягується після отримання повідомлення про відмову від 
затвердженого ліміту, 

1,00% від суми, мін.1000 зл. 

4. Адміністративна комісія – (стосується ліміту) n на суму наданого ліміту, стягується після кожного року 
функціонування ліміту, за наступний рік, стосується терміну дії 
Договору [тобто, періоду, протягом якого Клієнт може подавати 
запити] 

договірна, мін.2,00% річних, 

мін.1 000 зл. 

5. Комісія за видачу та користування гарантією згідно зі 
стандартним шаблоном Банку n 

стягується раз у місяць, раз у квартал, раз у півроку або раз на рік 
або авансом за весь період дії гарантії (починаючи з дати видачі 
до дати закінчення терміну дії гарантії), за кожен із зазначених 
вище періодів комісія стягується авансом, відповідно, за кожний 
розпочатий місяць, квартал, півріччя, рік або за фактичну 
кількість днів дії гарантії в певному періоді, та нараховується на 
суму гарантії, чинної на день стягнення комісії 

мін.3,00% річних від суми гарантії, 

мін.300 злотих (мінімум стосується 

кожного розпочатого 3-місячного 

терміну дії) 

мін.70 євро для гарантій, виданих у євро, 

мін.75 доларів США для гарантій, виданих 
у доларах США 

6. Комісія за видачу та користування гарантією за зразком, 
наданим клієнтом і затвердженим Банком n 

стягується раз у місяць, раз у квартал, раз у півроку або раз на рік 
або авансом за весь період дії гарантії (починаючи з дати видачі 
до дати закінчення терміну дії гарантії), за кожен із зазначених 
вище періодів комісія стягується авансом, відповідно, : за кожний 
розпочатий місяць, квартал, півріччя, рік або за фактичну кількість 
днів терміну дії гарантії в певному періоді, та нараховується на 
суму гарантії, чинної на день стягнення комісії 
(з урахуванням можливих змін суми та строку). 

мін.3,00% річних від суми гарантії, мін.500 

злотих (мінімум стосується кожного 

розпочатого 3-місячного терміну дії) 

мін.115 євро для гарантій, виданих у євро, 

мін.125 доларів США для гарантій, виданих 
у доларах США 

7. Виплата за гарантією n  
за кожну виплату за гарантією 

якщо виплата здійснюється за рахунок 
коштів Клієнта – 150 злотих, 

якщо виплата з коштів Банку - 

0,25% від виплаченої суми, мін.1000 зл. 

8. Комісія за збільшення суми гарантії n  

Розраховується від суми збільшення, від дати збільшення до 
кінця періоду, за який вже була стягнена комісія на попередню 
суму гарантії. 

200 злотих за видачу документа зміни, 
плюс комісія, нарахована відповідно до 
умов, встановлених для позиції видача 
гарантії, що розраховується від суми 
збільшення до кінця періоду, за який 

вже була стягнена комісія на попередню 
суму гарантії 

9. Комісія за зміну інша зміна, крім збільшення суми 200 зл. 

10. Зменшення гарантії за зменшення, що випливає зі змісту положень виданої гарантії 200 зл. 

11. Комісія за гарантію – Плата за обслуговування відступлення 
прав вимоги за гарантією 

за переуступку, здійснену в результаті отримання повідомлення про 
передачу права за гарантією, виданою Банком, третій особі 

300 зл. 

12. Додаткова комісія за гарантію – видача дубліката 
гарантії 

одноразово 300 зл. 

13. Плата за списання гарантії до закінчення терміну дії 
одноразово 100 зл. 
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№з/п Назва Умови Розмір тарифу/комісії 

14. Оцінка нестандартного тексту гарантії за запитом 
Клієнта 

за гарантію, плата стягується лише у разі ненадання запиту 
на видачу гарантії за готовим шаблоном 

 
500 зл. 

15. Скасування запиту на надання гарантії (до її видачі) стягується лише в тому випадку, якщо відмова мала місце 
після того, як Банк підготував шаблон гарантії 

100 злотих + ПДВ 

16. Інші оплати – оплата за відправлення SWIFT-повідомлення з поточного/допоміжного рахунку Клієнта на дату 
відправлення SWIFT-повідомлення, за кожне 
повідомлення SWIFT 

50 зл. 

17. Інші послуги/операції, не зазначені у Таблиці за послугу договірна 

18. Квартальна комісія n • за вартість гарантійного ліміту, наданого Банком, або 

• за суму окремої гарантії, наданої в межах договору, в 
якому визначено умови надання гарантії, договору про 
ліміт заборгованості, договору про мультивалютний ліміт 
заборгованості, стягується в кінці кожного календарного 
кварталу 

 
0,50% річних – стягується 

у календарних квартальних періодах 

19. Комісія за зобов'язання n за невикористану частину гарантійного ліміту 2,00% річних 

B. Гарантії третіх сторін 

1. Повідомлення Бенефіціара про гарантію третьої сторони за гарантію 200 зл. + ПДВ 

2. Повідомлення Бенефіціара про зміни гарантії третьої сторони за зміну 100 зл. + ПДВ 

3. 
Посередництво в передачі претензій/відкликання претензій 
до гарантій, виданих іншими поручителями 

кожного разу за відправлення претензії/відкликання претензії 200 зл. + ПДВ 

4. 
Підтвердження підписів/справжності гарантій/зміни до 
гарантії іншого поручителя 

за підтвердження 100 зл. + ПДВ 

5. 
Підтвердження гарантії третьої сторони [надання банківської 
гарантії шляхом приєднання до гарантії третьої сторони] 

на суму гарантії договірна, мін.500 зл. 

6. 
Інші оплати – плата за відправлення SWIFT-повідомлення за 
запитом Клієнта 

з поточного/допоміжного рахунку Клієнта на дату відправлення 
SWIFT-повідомлення, за кожне повідомлення SWIFT 

50 зл. 

7. Нагадування про закінчення терміну дії одноразово 100 злотих + ПДВ 

8. Оцінка умов гарантії третьої особи за оцінку договірна, мін.300 зл. + ПДВ 

9. Інші послуги/операції, не зазначені у Таблиці за послугу договірна 

C. Імпортний акредитив (власний) 

1. Плата за розгляд Заяви у разі відмови Банку у наданні 
фінансування або у разі відмови Клієнта від наданого 
фінансування n 

 
за заяву 

 
мін.1000 зл. + ПДВ 

2. Комісія за підготовчі операції (стосується ліміту) – за 
затвердження ліміту/збільшення ліміту n 

авансом за весь строк дії ліміту, стягується з поточного рахунку 
на день введення договору у систему на суму ліміту/на суму 

збільшення ліміту 

не менше 1,00% річних; не менше 
1000 зл. 

3. Комісія за відмову від ліміту n стягується після отримання повідомлення про відмову від доступного 
ліміту 

договірна, мін.1000 зл. 

4. Адміністративна комісія (стосується ліміту) n перша стягується після закінчення першого року дії ліміту, кожна 
наступна – з початком кожного наступного року протягом терміну дії 
ліміту, до останнього дня дії ліміту включно, з 
поточного/допоміжного рахунку Клієнта 

 
договірна; 

мін. 1000 зл. 

5. Комісія за підготовчі операції (застосовується до договору про 
відкриття акредитива) / збільшення суми договору n 

авансом на суму договору/збільшення суми договору, 
стягується з поточного рахунку на день введення договору в 
систему 

не менше 1,00% річних; не менше 
1000 зл. 
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6. Підтвердження запиту на відкриття акредитива: 

a. У паперовій формі 
b. В електронній формі – Електронний банкінг 

 
одноразово 

a. 200 зл. 

b. 0 зл. 

7. Відкриття акредитива n розраховується за кожен розпочатий місяць/квартал дії акредитива, 

виходячи з суми акредитива з урахуванням допуску, стягується 
одноразово авансом за весь строк дії, на дату відкриття акредитива 

договірна, мін.350 зл. за місяць для 
запитів через інтернет-банкінг, мін.500 зл. 

за місяць для запитів у паперовій формі 

8. Зміна до акредитива – продовження терміну дії (якщо новий 
термін перевищує термін, за який було стягнено комісію за 
відкриття акредитива) або збільшення суми n 

щоразу, коли відбувається зміна, за кожен розпочатий місяць на суму 
збільшення/суму акредитива, з урахуванням допуску 

 
як за відкриття 

9. Інші зміни до акредитива – включаючи продовження терміну 
дії, якщо новий термін не виходить за межі періоду, за який 
було стягнено комісію за відкриття акредитива 

 
за кожну зміну умов акредитива 

 
150 зл. 

10. Комісія за аналіз документів та/або здійснення платежів на 
користь Бенефіціара n 

кожного разу при перевірці документів та/або здійсненні платежів 
для Бенефіціара 

0,20% від суми документів, 

мін.300 зл. 

11. Відстрочка платежу n комісія стягується авансом, щоразу в день приймання/видачі 
документів Замовника; розраховується від суми документів і за 
період від останнього дня дії акредитива до дати платежу 

 
як за відкриття акредитива 

12. Подання невідповідних документів 

a. Внутрішній акредитив 
b. Міжнародний акредитив 

щоразу при поданні документів із застереженнями комісія 
утримується з суми, належної експортеру (одержувач платежу 

отримує суму, зменшену на суму комісійної винагороди банку) 

 
a. 250 зл. 
b. еквівалент 80 євро 

13. Передача права на отримання товару або банківський 
індосамент на товарно-транспортних 
або документах страхування – у разі 
видачі/індосування документів Alior Bank 

 
одноразово, за операцію 

 
300 зл. 

14. Плата за скасування прийнятого до виконання запиту на 

відкриття акредитива або списання залишку повністю 

невикористаного акредитива 

 
одноразово 

 
200 зл. 

15. Підготовка шаблону акредитива за письмовим 

запитом Замовника 

 
1) якщо акредитив не буде відкрито 

2) при відкритті акредитива 

1) 500 злотих за початковий проєкт + 150 

злотих за кожне виправлення проєкту + 
ПДВ 

2) 0 злотих за початковий проєкт + 150 
злотих за кожне виправлення проєкту 

16. Узгодження з іншим банком за запитом Клієнта умов 

підтвердження ним акредитива (тільки якщо витрати на 
підтвердження покриваються Клієнтом) 

 
одноразово 

 
договірна, мін.500 злотих 

17. Відкриття акредитива в експрес-режимі за запитом Клієнта 
(протягом 24 годин після правильно оформленого запиту) 

одноразово 300 злотих (додаткова плата) 

18. Додаткові витрати SWIFT у разі обробки акредитива у день відправлення додаткового SWIFT-повідомлення за запитом 
Клієнта, за кожне SWIFT-повідомлення 

50 злотих 

19. Інші операції, не включені в Таблицю одноразово комісія встановлюється індивідуально 

20. Квартальна комісія n на розмір ліміту, наданого Банком, стягується наприкінці кожного 
календарного кварталу 

0,50% річних – стягується 
у календарних квартальних періодах 

21. Комісія за зобов'язання n на невикористану частину ліміту за акредитивами 2,00% річних 

D. Експортний акредитив (третіх осіб) 

1. Повідомлення про акредитив Клієнта/ Повідомлення про зміну 
акредитива 

a. У паперовій формі 
b. Через інтернет-банкінг 

 
одноразово 

a. 200 зл. 

b. 150 зл. 
c. 100 зл. 
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 c. Підтвердження автентичності та реєстрація акредитива, про 
який Банк раніше не сповіщав 

  

2. Повідомлення про акредитив/ зміну акредитива в інший банк одноразово 500 злотих 

3. Підтвердження акредитива стягується наперед за весь період підтвердження акредитива 
(розраховано за фактичну кількість днів, від дати додавання 
підтвердження до дати закінчення терміну дії), 

розмір залежить від ризику країни, 
мінімум 1000 злотих 

4. Відстрочка платежу за підтвердженим акредитивом щоразу при відстроченні платежу, на суму платежу та за період від 
останнього дня дії акредитива до дати платежу 

як за підтвердження акредитива 

5. Відстрочення платежу за непідтвердженим акредитивом щоразу, при відстроченні платежу 300 злотих 

6. Зміна умов підтвердженого акредитива, включаючи 
збільшення суми або продовження терміну дії 

при кожній зміні, за період продовження або на суму 
збільшення, включаючи допуск 

як за підтвердження акредитива 

7. Перевірка документів та/або виплата кожного разу при виплаті 300 злотих 

8. Попередній аналіз документів за кожний комплект документів, представлених за акредитивом 200 злотих 

9. Етап реалізації акредитива – відправлення документів без 
аналізу в рамках непідтвердженого акредитива та/або виплата 

щоразу при надсиланні документів 200 злотих 

10. Узгодження документів (при узгодженні документів комісія за 

перевірку документів та виплату банком не стягується) 
кожного разу при узгодженні на суму документів 

розмір залежить від ризику країни, 

від 0,15% мін.500 зл. 

11. Виплата за акредитивом, підтвердженим із 
застереженням/регресом 

щоразу при виплаті від суми документів 
розмір залежить від ризику країни, 

від 0,2% мін.400 зл. 

12. Перерахування платежу з акредитива на рахунок одержувача, 
відкритий в іншому банку 

щоразу 200 злотих 

13. Переведення акредитива / переведення зміни до акредитива одноразово 0,30% від суми переведення, мін.500 зл. 

14. Перевірка документів та виплата за переказним акредитивом: 

1) для первісного бенефіціара 
2) для вторинного бенефіціара 

 
щоразу при виплаті від суми документів 

 
1) 300 зл. 
2) 0,2% мін. 300 зл. 

15. Відстрочення платежу за переказним акредитивом щоразу, при відстроченні платежу 450 злотих 

16. Виконання доручення щодо переказу надходжень за 
акредитивом 

щоразу 300 злотих 

17. Анулювання або списання залишку повністю невикористаного  
акредитива 

за операцію 200 злотих 

18. Додаткові витрати SWIFT у день відправлення додаткового SWIFT-повідомлення за запитом 
Клієнта, за кожне SWIFT-повідомлення 

50 злотих 

19. Інші операції, не включені в Таблицю - комісія встановлюється індивідуально 

Е. Інкасо експортера/продавця 

1. Плата за виконання інкасового доручення (пересилання 
комерційних документів до банку платника/покупця) 

одноразово в день відправлення документарного інкасо з поточного/ 
допоміжного рахунку Відправника інкасо (експортера/ продавця) 

0,20%, мін.150 зл., макс.300 зл. 

2. Стадія реалізації інкасування – відправлення документів з 
дорученням про їх видачу без оплати або повернення 
документів Відправнику 

Одноразово, з поточного/допоміжного рахунку Відправника 
інкасо (експортера/продавця) 

200 зл. 

3. Реалізація надходжень від експортного інкасо / інкасо продавця 

(у разі часткових платежів у межах одного інкасо комісія 
нараховується за кожен платіж) n 

 
одноразово, в день отримання надходження 

 
60 зл. 

4. Зміна умов експортного інкасо/інкасо продавця або 
скасування інкасового доручення 

одноразово з поточного/допоміжного рахунку відправника 
інкасо (експортера/продавця) 

договірна, мін.100 зл. 
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5. Плата за моніторинг сплати в іноземному банку платника, за 
письмовою заявою Відправника інкасо (експортера/продавця) 

одноразово з поточного/допоміжного рахунку відправника 
інкасо (експортера/продавця) 

50 зл. 

6. Плата за переказ надходжень у злотих до іншого польського 
банку за заявою відправника (експортера/продавця) 

одноразово з поточного/допоміжного рахунку відправника 
інкасо (експортера/продавця) 

100 зл. 

7. Плата за переказ надходжень в іншій валюті до іншого банку 
Польщі за заявою Відправника (експортера/продавця) 

одноразово з поточного/допоміжного рахунку відправника 
інкасо (експортера/продавця) 

200 зл. 

8. Плата за інші операції, що здійснюються за письмовою заявою 
Клієнта 

одноразово з поточного/допоміжного рахунку Відправника інкасо 
(експортера/продавця) 

50 зл. 

9. Інші оплати – оплата за відправлення SWIFT-повідомлення одноразово з поточного/допоміжного рахунку відправника 
інкасо (експортера/продавця) 

50 зл. 

10. Інші послуги/операції, не зазначені в тарифі одноразово з поточного/допоміжного рахунку Відправника інкасо 
(експортера/продавця) 

договірна 

F. Імпортне інкасо/Інкасо покупця 

1. Повідомлення про інкасо / повідомлення про зміну імпортного 
інкасо/інкасо покупця 

a. У паперовій формі 
b. Через інтернет-банкінг 

 
одноразово 

 
 

a. 150 зл. 

b. 100 зл. 

2. Реалізація імпортного інкасо/інкасо покупця, що включає 
видачу комерційних документів 

одноразово на суму документів, з поточного/допоміжного рахунку 
Платника (імпортера/покупця), що стягується в день сплати 

 
0,20%, мін.250 зл. макс.550 зл. 

3. Плата за часткову сплату одноразово з поточного/допоміжного рахунку Платника 
(імпортера/покупця) 

100 зл. 

4. Повернення документів відправнику (експортеру) або 
видача документів без оплати 

одноразово з поточного/допоміжного рахунку Платника 
(імпортера/покупця) 

100 зл. 

5. Плата за переуступку або індосамент документів одноразово з поточного/допоміжного рахунку Платника 
(імпортера/покупця) 

300 злотих 

6. Протест векселя (додатково до нотаріального збору) одноразово з поточного/допоміжного рахунку Платника 
(імпортера/покупця) 

1000 злотих плюс нотаріальний збір 

7. Інші оплати – у т.ч. плата за відправлення SWIFT-повідомлення одноразово з поточного/допоміжного рахунку Платника 
(імпортера/покупця) 

50 злоитх 

8. Інші послуги/операції, не зазначені в тарифі одноразово з поточного/допоміжного рахунку Платника 
(імпортера/покупця) 

договірна 

G. Факторинг, усі тарифи та комісії, плюс ПДВ, які стягуються у валюті договору (у валюті, в якій визначено суму ліміту); мінімальні та максимальні суми 
наведені у нетто. 

1. Плата за подачу та розгляд Заяви n 
за заяву договірна мін.300 зл. 

2. 
Комісія за підготовчі операції n стягується з поточного/допоміжного рахунку Клієнта в 

день введення договору в систему 
мін.1,00%, мін.1000 зл. 

 
3. 

Плата за перевірку Контрагента n кожного разу після перевірки Контрагента (стосується як нового 

договору, так і існуючого договору, стягується плата за перевірку 
кожного потенційного Контрагента, зазначеного Клієнтом у 

списку) 

Польський Контрагент: 

договірна, мін. 500 злотих, 

Іноземний контрагент: 

договірна, мін.1000 зл. 

4. 
Інше – плата за верифікацію Контрагента у зовнішніх базах 
даних 

кожного разу після перевірки Контрагента у базах даних 
(стосується як нового Договору, так і зміни умов існуючого 
договору) 

Польський Контрагент: мін.200 зл. 

Іноземний контрагент: мін.300 зл. 
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5. 
Інше – плата за проведення навчання в системі Alior 
Фактор 

кожного разу після проведення навчання година навчання мін.500 зл. 

6. 
Інше – плата за аналіз договору/комерційної угоди [за запитом 
Клієнта] 

стягується за кожен перевірений договір/угоду. мін.5.000 зл. 

7. 
Комісія за зобов'язання (на невикористану суму) n на невикористану частину ліміту, що сплачується щомісяця 

в кінці кожного календарного місяця [постійна комісія]. 

0,20% щомісячні, 

розраховується від суми 
невикористаного ліміту 

8. 
Комісія за додаткову угоду, що змінює суму договору. стягується з поточного/допоміжного рахунку Клієнта на дату 

введення додаткової угоди в систему 

1,00%; 

мін.500 зл. 

9. 
Комісія за додаткову угоду, яка продовжує термін дії 
договору 

стягується з поточного/допоміжного рахунку Клієнта на дату 
введення додаткової угоди в систему 

1,00%; 

мін.500 зл. 

10. 
Комісія за відмову від договору до закінчення 
його терміну дії n 

у день подачі відмови, сума стягується з поточного/ 
допоміжного рахунку Клієнта 

1,00% від суми Договору, мін.2.000 зл. 

11. 
Комісія за підготовку додаткового звіту (за форматом, 
доступним у Банку) 

за сторінку звіту, підготовленого для Клієнта; сума стягується з 
поточного/допоміжного рахунку Клієнта 

25 зл. 

12. 
Плата за підготовку додаткового звіту у форматі, 
погодженому з Клієнтом 

за сторінку звіту, підготовленого для Клієнта; сума стягується з 
поточного/допоміжного рахунку Клієнта 

100 зл. 

13. 
Видача висновку щодо Факторанта або Контрагента за кожну оцінку про компанію; сума списується з поточного 

/допоміжного рахунку Клієнта 
200 зл. 

14. 
Плата за підготовку нестандартного шаблону повідомлення 
про переуступку 

за кожен підготовлений документ мін.500 зл. 

15. 
Комісія за відправлення Банком повідомлень про переуступку 
за зворотним 
підтвердженням отримання 

за кожен підготовлений та надісланий документ 25 зл. 

16. 
Плата за підтвердження переуступки у разі вчинення банком 
операції, включаючи підтвердження підписів та 
представництва 

за кожен підтверджений документ повідомлення про переуступку мін.50 зл. 

17. Плата за звільнення при цесії Банком за кожен підготовлений Банком документ про звільнення при цесії мін.200 зл. 

18. Плата за письмове нагадування n за кожне підготовлене та надіслане нагадування 20 зл. 

19. Плата за нагадування у телефонному режиміn за кожне телефонне нагадування 15 зл. 

20. Фіксована сума комісії [відповідно до положень договору] стягується з рахунку щомісяця (регулярний платіж) мін.1 000 зл. за кожен місяць 

21. 
Мінімальна операційна комісія від обороту 
[відповідно до положень договору] 

стягується з рахунку щомісяця (регулярний платіж) мін.1 000 зл. за кожен місяць 

22. 
Квартальна комісія n від суми наданого фінансування/ліміту, стягується 

наприкінці кожного календарного кварталу 
0,50% річних – стягується 

у календарних квартальних періодах 
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1. Довідка, оформлена у Відділенні за операцію 30 зл. + ПДВ 

2. Довідка, оформлена за межами Відділення, що відправляється або отримується у 
Відділенні 

за операцію 30 зл .+ ПДВ 

3. Висновок банку щодо дебетового або кредитного рахунку за операцію 300 зл. 

4. Підтвердження/висновок для аудитора за операцію 500 зл. 

5. Виписка роздруковується і надсилається звичайним поштовим відправленням в кінці 
кожного дня 

за місяць 90 зл. 

6. Виписка, роздрукована за місячний період, надсилається звичайним поштовим 
відправленням, або роздруковується у відділенні, історичні виписки та історія операцій 

за кожну виписку 15 зл. 

7. Виписки SWIFT MT940 – вихідні 

7.1 Активація до 3-х рахунків одноразово 100 зл. 

7.2 a. За кожен наступний рахунок одноразово 50 зл. 

7.3 Абонемент до 3-х рахунків за місяць 100 зл. 

7.4 a. За кожен наступний рахунок за місяць 50 зл. 

7.5 Повідомлення/виписка MT940 або MT942 за кожне відправлене 
повідомлення 

15 зл. 

8. Підтвердження транзакції у вигляді роздруківки, отримане у Відділенні або 
підтверджене працівником Банку 

за операцію 15 зл. 

9. Зміна режиму/частоти надсилання виписок у Відділенні за операцію 30 зл. 

10. Виписки з Інтернет-банкінгу за місяць 0 зл. 

11. Видача довідки про погашення кредиту, відсутність заборгованості за кредитами 
та інших довідок 

за операцію 100 зл. + ПДВ 

12. Надання історії виданого кредиту за операцію 100 зл. 

13. Зміна умов Кредитного договору за операцію мін.200 зл. 

14. Плата у разі ненадання документів, зазначених у Кредитному договорі21 за операцію 250 зл. 

15. Плата за підготовку та відправлення нагадування (попередження, вимоги) – звичайний 
лист або рекомендований лист22 

за операцію 5,90 зл. 

16. Плата за підготовку та відправлення рекомендованого листа з підтвердженням 
отримання (включаючи розірвання договору, нагадування, вимоги)22 

за операцію 8,50 зл. 

17. Безпосереднє стягнення боргу (на місці) 22 за операцію 85 зл. 

18. Плата за заяву про продовження дії договору/Відкликання наміру про розірвання за операцію 40 зл. 

19. Плата за угоду/додаткову угоду до кредитного договору (щодо реструктуризації) від суми заборгованості 0,50% мін.500 зл. 

20. Одинична вартість отримання витягу з земельного та іпотечного реєстру 
за операцію 

75 зл. + витрати, пов’язані із земельними та іпотечними 
реєстрами, зазначені компетентним судом 

+ ПДВ 

21. Одинична вартість встановлення іпотечного забезпечення  
за операцію 

150 зл. + витрати, пов’язані із земельними та іпотечними 
реєстрами, зазначені компетентним судом, податок на 

цивільно-правові операції за подання заяви про внесення 
до земельних та іпотечних реєстрів + ПДВ 

21 Плата не поширюється на фізичних осіб, які здійснюють індивідуальну підприємницьку діяльність, у тому числі в рамках простого товариства. 
22 Нарахування плати за операції зі стягнення боргу може продовжуватися до часу погашення заборгованості або до розірвання договору. Ліміт плати за здійснені Банком 
нагадування та стягнення боргів, складає 200 злотих щомісяця. 
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22. Одинична вартість параметризації кредитного рахунку у межах наданого кредиту 
і Кредиту в межах поточного/основного рахунку n 

за операцію 50 зл. 

23. Комісія за кредит – перевірка підприємства позичальника n за операцію 350 зл. 

24. Комісія за кредит – перевірка майна n за операцію 250 зл. 

25. Комісія за оцінку застави за операцію чиста сума, визначена експертом + ПДВ 

26. Плата за виконання вилучення арештованих коштів з рахунку за кожну виплату 150 зл. 

27. Плата за подання до суду/направлення Банком документів щодо встановлення/зміни 
застави у вигляді реєстрової застави (плата не включає судовий збір) 

за операцію 100 зл. 

28. Плата за технічне продовження кредиту n за операцію визначається індивідуально, мін.1000 зл. 

29. Плата за додаткові операції, здійснені Банком у зв'язку з порушенням 
Позичальником договірних зобов'язань (Розділ II Кредитного договору) n 

за операцію 100 зл. 

30. Плата за надання роз’яснення щодо позитивної 
оцінки кредитоспроможності 

Кредити на суму до 1 млн зл за операцію 100 зл. 

Кредити на суму понад 1 млн зл за операцію 300 зл. 

31. Плата за надання роз’яснення щодо негативної 
оцінки кредитоспроможності 

Кредити на суму до 1 млн зл за операцію 100 зл. + ПДВ 

Кредити на суму понад 1 млн зл за операцію 300 зл. + ПДВ 

32. Видача звіту AgroPrzedsiębiorca («АгроПідприємець») на рік відповідно до Правил пропозиції звітів Agro для клієнтів 
Alior Банку від 1 червня 2017 р. 

33. Відмова від звіту AgroPrzedsiębiorca одноразово відповідно до Правил пропозиції звітів Agro для клієнтів 
Alior Банку від 1 червня 2017 р. 

34. Видача звіту AgroPrzegląd («АгроОгляд») за місяць відповідно до Правил пропозиції звітів Agro для клієнтів 
Alior Банку від 1 червня 2017 р. 

35. Відмова від звіту Agro Przegląd одноразово відповідно до Правил пропозиції звітів Agro для клієнтів 
Alior Банку від 1 червня 2017 р. 

36. Видача звіту AgroTelegram («АгроТелеграм») за місяць відповідно до Правил пропозиції звітів Agro для клієнтів 
Alior Банку від 1 червня 2017 р. 

37. Відмова від звіту Agro Telegram одноразово відповідно до Правил пропозиції звітів Agro для клієнтів 
Alior Банку від 1 червня 2017 р. 

38. Зменшення кількості модулів у звіті Agro Telegram одноразово відповідно до Правил пропозиції звітів Agro для клієнтів 
Alior Банку від 1 червня 2017 р. 

39. Надання послуги Concierge Agro («Консьєрж Агро») за місяць відповідно до Правил пропозиції звітів Agro для клієнтів 
Alior Банку від 1 червня 2017 р. 

40. Відмова від послуги Concierge Agro одноразово відповідно до Правил пропозиції звітів Agro для клієнтів 
Alior Банку від 1 червня 2017 р. 

41. Відкриття рахунку цесії одноразово визначається індивідуально 

42. Відкриття рахунку задатку одноразово визначається індивідуально 

43. Внесення готівки на корпоративний рахунок, здійснене третьою особою у відкритій 
формі23 

за кожен платіж 
0,5% мін.8 зл. 

44. Підготовка глобального звіту за операцію 500 зл. + ПДВ 

 
23 Внесення готівки, здійснене третьою особою. Не поширюється на внесення готівки у відкритій формі на рахунки Бізнес-клієнтів, замовлені 

власниками/співвласниками, довіреними особами, для Корпоративних рахунків, що обслуговуються в Alior Банку, яких стосується платіж. 
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РОЗДІЛ VIII Обслуговування банківських рахунків – продукти, вилучені з пропозиції 

 

№ 
з/п 

 

Назва тарифу/комісії 

 

Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок 
Zarabiający 
(Прибутковий) 

Рахунок 
Efektywny(«Ефекти

вний») (включаючи 

рахунок Gotówkowy24 

(«Готівковий24») та колишній 
рахунок FX) 

Рахунок 
Inwestycyjny 
(«Інвестиційн
ий»)24 

Рахунок Bezpieczny 

(«Безпечний») 

(індивідуальний або 

сімейний варіант)25 

А. Відкриття та обслуговування Рахунку 

1. Відкриття допоміжного/депозитного рахунку за операцію 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

2. Відкриття рахунку з пакетом WWW за операцію X 

3. Обслуговування основного рахунку за місяць 0 зл. / 30 зл.26 30 зл. 200 зл. / 400 зл. / 1000 
зл. 

індивід. варіант 100 зл. 

сімейний варіант 300 зл. 

4. Обслуговування допоміжного рахунку 

(у т.ч. валютний) 
щомісяця за кожний 

рахунок 
8 зл. 8 зл. 8 зл. 

індивідуальний варіант 8 

зл. сімейний варіант 5 зл. 

5. Обслуговування допоміжного рахунку Rabat 
za Rachunek («Знижка за рахунок»)27 

щомісяця за кожний 
рахунок 2 зл. 2 зл. 2 зл. 2 зл. 

6. Обслуговування депозитного рахунку за місяць 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

7. Плата за перевищення суми залишків, 
накопичених на всіх поточних, допоміжних 
рахунках і строкових вкладах. Плата стягується, 
коли: 

a) сума залишку у перерахунку в злоті на кінець 
року на всіх поточних, допоміжних рахунках і 
строкових депозитах, перевищить 20 мільйонів 

злотих, а також 

b) сума залишку у перерахунку в злоті на кінець 
року перевищить 110% середнього загального 
залишку на всіх поточних, допоміжних рахунках 

та строкових депозитах, розрахованого за період з 
1 січня по 30 листопада даного року.2 

Плата стягується в кінці року. 

 

 

 

 

 
на рік 

 

 

 

 

 
1% 

 

 

 

 

 
1% 

 

 

 

 

 
1% 

 

 

 

 

 
1% 

8. Щомісячна плата за залишками, накопиченими на 
поточних, допоміжних рахунках та строкових 
депозитах в євро. Плата 
нараховується на загальне перевищення 

 

за місяць 

1/12 поточного 
абсолютного значення 
ставки EURIBOR 1M в 

останній день 

1/12 актуального 
абсолютного значення 
ставки EURIBOR 1M в 

останній день 
попереднього місяця 

1/12 актуального 

абсолютного значення 
ставки EURIBOR 1M в 
останній день місяця 

1/12 актуального 

абсолютного значення 
ставки EURIBOR 1M в 
останній день місяця 

24 Рахунок призначений лише для фізичних осіб, які здійснюють індивідуальну підприємницьку діяльність, або простих товариств, які не ведуть книг обліку доходів і витрат. Рахунок 
недоступний для товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств, командитних товариств, командитно-акціонерних товариств, повних товариств. 
25 Рахунок призначений лише для фізичних осіб, які здійснюють індивідуальну підприємницьку діяльність. На власника рахунку поширюється дія страхового полісу „Pakiet będziesz 
bezpieczny” («Пакет «Ви у безпеці») на принципах, викладених у загальних умовах страхування. Клієнт може вибрати індивідуальний варіант або сімейний варіант. 
26 Від плати за обслуговування Рахунку Zarabiającу звільняються Власники Рахунку, які в попередньому місяці виконали одну з умов Головного банку: 

 здійснили платіж (до 21:00 останнього дня календарного місяця) карткою, прив’язаною до корпоративного рахунку, або кредитною корпоративною карткою на загальну суму не 
менше 2 000 злотих за місяць АБО 

• здійснили 20 внутрішніх переказів з корпоративних рахунків, розрахованих у міжбанківській системі (ELIXIR), у тому числі, транзакції типу PayByLink (крім переказів на 

рахунки Соцстраху (ZUS) та податкових органів) АБО 

• мали активовану послугу Autodealing АБО 

• станом на останній день місяця їм було надано кредит або кредитний ліміт на суму не менше 10 000 злотих (без урахування кредиту в межах рахунку кредитної картки) АБО 

• зберігали середньомісячний залишок на строкових вкладах або на Депозитному рахунку на суму не нижче 30 000 зл. 

З Власників Рахунку, які у попередньому місяці виконали одну з Умов Головного Банку, плата за транзакцію буде стягнута у меншому розмірі, відповідно до значень, наведених у  
цій таблиці. 
27 Рахунок Rabat za Rachunek обслуговується на умовах, визначених Правилами програми Rabat za Rachunek для бізнес-клієнтів Alior Bank SA. 
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РОЗДІЛ VIII Обслуговування банківських рахунків – продукти, вилучені з пропозиції 

 

№ 
з/п 

 

Назва тарифу/комісії 

 

Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок 
Zarabiający 

Рахунок Efektywny 
(включаючи рахунок 

Gotówkowy24 та 
колишній рахунок FX) 

Рахунок 
Inwestycyjny24 

Рахунок Bezpieczny 

(індивідуальний або 

сімейний варіант)25 

 середньомісячного залишку на всіх 

рахунках в євро на суму понад 100 000 євро2 

 місяця, що передує 
місяцю, в якому 

стягується комісія 

місяць стягнення 

комісії 

що передує місяцю 

стягнення комісії 

що передує місяцю 

стягнення комісії 

9. Щомісячна плата за залишками, накопиченими на 
поточних, допоміжних рахунках та строкових 
депозитах в злотих. Плата нараховується на 
загальне перевищення середньомісячного 
залишку на всіх рахунках в злотих на суму 
понад 500 000 зл2 

 

 
за місяць 

 

 
0,025% 

 

 
0,025% 

 

 
0,025% 

 

 
0,025% 

10. Виплата бонусу на основний рахунок, якщо 
середньомісячний залишок на основному рахунку 
перевищує 30 000 злотих і власник рахунку 
виконав Умову Головного банку в попередньому 

місяці 

 
за місяць 

 
X 

 
не стосується 

 
не стосується 

 
не стосується 

11. Плата за зміну типу рахунку за операцію 30 зл. 30 зл. 30 зл. 0 зл. / 30 зл28 

12. Плата за зміну параметрів рахунку, в т.ч. 
зміну порядку стягнення оплат 

за операцію 30 зл. 30 зл. 30 зл. 30 зл. 

13. Плата за блокування коштів на рахунку за 
запитом Клієнта 

за операцію 30 зл. 30 зл. 30 зл. 30 зл. 

14. Плата за блокування коштів на рахунку 
Клієнта на користь третьої особи 

за операцію 150 зл. 150 зл. 150 зл. 150 зл. 

15. Плата за закриття рахунку до закінчення 12-
місячного періоду з дати відкриття 

за операцію 
0 зл. – якщо Клієнт не використовує інсталяційний пакет електронного підпису, 

10 зл. – за кожен пакет х кількість місяців, що залишились до закінчення 12-
місячного періоду 

В. Система Інтернет-банкінгу 

1. Надання доступу до продуктів та послуг Банку 
через електронні канали 

за операцію 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

2. Активація Електронних каналів у підрозділі 
Банку 

за операцію 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

3. Використання Електронних каналів за місяць 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

4. Плата за користувача, що використовує 
інсталяційний пакет електронного підпису на 
наданому Банком носієві (наприклад, флешці) 

 
за місяць 

 
0 зл. 

 
0 зл. 

 
0 зл. 

 
0 зл. 

5. Плата за сповіщення, надіслані у вигляді 
SMS-повідомлень (не стосується кодів 
авторизації) 

за відправлене 

повідомлення 

 
0,30 зл. 

 
0,30 зл. 

 
0,30 зл. 

 
0,30 зл. 

6. Плата за SMS-повідомлення авторизації 
за кожне надіслане 

SMS 

 
0,30 зл. 

 
0,30 зл. 

 
0,30 зл. 

індивід. варіант 0,30 зл. 

сімейний варіант 0,20 зл. 

28 Плата стягується у разі зміни типу рахунку за запитом Клієнта. Плата не стягується, якщо зміна була зроблена автоматично. Після зміни типу рахунку страхування більше не діє. Зміна 
рахунку Bezpieczny на рахунок Partner (а також допоміжних рахунків) відбудеться автоматично в день, що передує даті стягнення періодичних платежів у разі настання принаймні однієї з 
наступних подій: 

• утримання дебетового залишку на основному рахунку принаймні з дати останнього стягнення періодичних платежів, 

• розірвання будь-якою зі сторін Договору страхування до рахунку Bezpieczny. 
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РОЗДІЛ VIII Обслуговування банківських рахунків – продукти, вилучені з пропозиції 

 

№ 
з/п 

 

Назва тарифу/комісії 

 

Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок 
Zarabiający 

Рахунок Efektywny 
(включаючи рахунок 

Gotówkowy24 та 
колишній рахунок FX) 

Рахунок 
Inwestycyjny24 

Рахунок Bezpieczny 

(індивідуальний або 

сімейний варіант)25 

7. Модуль Autodealing за місяць 30 зл. 30 зл. 30 зл. 30 зл. 

C. Система BusinessPro 

1. Стосовно Системи BusinessPro застосовуються ставки тарифів і комісій, а також загальні положення, зазначені в цій Таблиці тарифів і комісій для бізнес-клієнтів для рахунку 
Partner (Розділ II, пункт C Таблиці). 

D. Внутрішні перекази, постійні доручення, перекази за кордон 

1. Переказ між рахунками Клієнта 

0.1. Переказ між рахунками Клієнта за кожен переказ 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

0.2. Переказ з депозитного рахунку на 
основний рахунок 

за кожен переказ 0 зл. – перший переказ у місяці; 5 зл. – наступні перекази 

2. Переказ на інший рахунок у Банку, оформлений: 

2.1. - у відділенні/партнерській установі за кожен переказ 10 зл. 10 зл. 0 зл. / 10 зл. 29 10 зл. 

2.2. - за посередництвом Інтернет-банкінгу за кожен переказ 1 зл. 1 зл. 1 зл. 1 зл. 

2.3. - за посередництвом Інтернет-банкінгу 
- з депозитного рахунку 

за кожен переказ 5 зл. 5 зл. 5 зл. 5 зл. 

2.4. - за посередництвом Телефонного банкінгу за кожен переказ X X X X 

3. Переказ на рахунок в іншому банку (ELIXIR), оформлений: 

3.1. - у відділенні/партнерській установі за кожен переказ 10 зл. 10 зл. 0 зл. / 10 зл. 29 10 зл. 

3.2. - за посередництвом Інтернет-банкінгу 
– з основного рахунку 

 
за кожен переказ 

 
1 зл. / 1,5 зл .26 

0 зл.- перші 30 в 
місяці; 

1,5 зл. – наступні30 

 
0 зл. / 1,5 зл. 29 

 
1 зл. 

3.3. - за посередництвом Інтернет-банкінгу 
- з допоміжного рахунку 

за кожен переказ 1 зл. / 1,5 зл. 26 1,5 зл. 0 зл. / 1,5 зл. 29 1 зл. 

3.4. - за посередництвом Інтернет-банкінгу 
- з депозитного рахунку 

за кожен переказ 5 зл. 5 зл. 5 зл. 5 зл. 

3.5. - за посередництвом Інтернет-банкінгу; 
перекази на рахунки ZUS та податкових органів 

за кожен переказ 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

3.6. - за посередництвом Телефонного банкінгу за кожен переказ X X X X 

4. Миттєвий переказ (Express ELIXIR і BlueCash), оформлений: 

4.1. Express ELIXIR – у Відділенні за кожен переказ 20 зл. 20 зл. 20 зл. 20 зл. 

4.2. Експрес ELIXIR – через інтернет-банкінг 
за кожен переказ 15 зл. 15 зл. 15 зл. 

індивід. варіант 15 зл. 

сімейний варіант 5 зл. 

4.3. Експрес ELIXIR – через інтернет-банкінг 
за кожен переказ X X X X 

4.4. BlueCash – через інтернет-банкінг 
за кожен переказ 15 зл. 15 зл. 15 зл. 

індивід. варіант 15 зл. 

сімейний варіант 5 зл. 

5. Переказ SORBNET на суму до 1 млн злотих, оформлений: 

5.1. - у Відділенні за кожен переказ 40 зл. 40 зл. 40 зл. 40 зл. 

 

29 Плата стягується, коли загальна сума переказів у даному місяці перевищує 100 000 злотих для операцій: переказів на інші рахунки в Банку, оформлені у 
Відділенні/Партнерській установі; перекази на рахунки в іншому банку (ELIXIR), оформлені у Відділенні/Партнерській установі та через Інтернет-банкінг. 

30 Транскордонні/SEPA-перекази також входять до переліку безкоштовних транзакцій. 
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РОЗДІЛ VIII Обслуговування банківських рахунків – продукти, вилучені з пропозиції 

 

№ 
з/п 

 

Назва тарифу/комісії 

 

Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок 
Zarabiający 

Рахунок Efektywny 
(включаючи рахунок 

Gotówkowy24 та 
колишній рахунок FX) 

Рахунок 
Inwestycyjny24 

Рахунок Bezpieczny 

(індивідуальний або 

сімейний варіант)25 

5.2. - за посередництвом Інтернет-банкінгу за кожен переказ 30 зл. 30 зл. 30 зл. 30 зл. 

5.3. - за посередництвом Телефонного банкінгу за кожен переказ X X X X 

6. Переказ SORBNET на суму, що дорівнює або перевищує 1 мільйон злотих, оформлений: 

6.1. - у Відділенні за кожен переказ 20 зл. 20 зл. 20 зл. 20 зл. 

6.2. - за посередництвом Інтернет-банкінгу за кожен переказ 10 зл. 10 зл. 10 зл. 10 зл. 

6.3. - за посередництвом Телефонного банкінгу за кожен переказ X X X X 

7. Постійне доручення: 

7.1. Реєстрація, зміна, відкликання постійного 
доручення у Відділенні 

за кожну операцію 5 зл. 5 зл. 5 зл. 5 зл. 

7.2. Реєстрація, зміна, відкликання постійного 
доручення через Інтернет-банкінг 

за кожну операцію 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

7.3. Реєстрація, зміна, відкликання постійного 
доручення через Телефонний банкінг 

за кожну операцію X X X X 

7.4. Реалізація постійного доручення (плата за 
реалізацію постійного доручення, зареєстрованого 
у системі BusinessPro, така сама, як і плата за 
внутрішній переказ Elixir) 

 
за кожну реалізацію 

 
1 зл. 

 
1 зл. 

 
1 зл. 

 
1 зл. 

8. Платіжне доручення 

8.1. Реєстрація та відкликання згоди на стягнення 
плати з рахунку 

за кожну операцію 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

8.2. Реалізація платіжного доручення з рахунку 
Клієнта 

за кожну операцію 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

8.3. Відкликання платіжного доручення за кожне відкликання 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

9. Переказ коштів за кордон або переказ в іноземній валюті в межах Польщі: 

9.1. - у Відділенні, у звичайному режимі за кожен переказ 30 зл. 30 зл. 30 зл. 30 зл. 

9.2. - через Інтернет-банкінг, у звичайному порядку за кожен переказ 
20 зл. 20 зл. 20 зл. 20 зл. 

9,3. - через телефонний банкінг, у звичайному режимі 
за кожен переказ X X X X 

10. Додаткова плата за переказ коштів за кордон або 
переказ в іноземній валюті в межах Польщі у 
терміновому режимі 

за кожен переказ 30 зл. 30 зл. 30 зл. 30 зл. 

11. Додаткова плата за переказ коштів за кордон або 

переказ в іноземній валюті в межах Польщі в 
експрес-режимі 

 
за кожен переказ 

 
50 зл. 

 
50 зл. 

 
50 зл. 

 
50 зл. 

12. Переказ транскордонний/SEPA (оформляється у 
Відділенні, виконується у звичайному режимі з 
варіантом оплати SHA) 

 
за кожен переказ 

 
10 зл. 

 
10 зл. 

 
10 зл. 

 
10 зл. 

13. Транскордонний / SEPA переказ (оформляється у 
Відділенні, здійснюється в експрес-режимі з 

варіантом оплати SHA) на суму до 1 млн злотих 

 
за кожен переказ 

 
40 зл. 

 
40 зл. 

 
40 зл. 

 
40 зл. 

14. Транскордонний / SEPA переказ (оформляється у 
Відділенні, здійснюється в експрес-режимі з 

варіантом оплати SHA) на суму, що дорівнює або 
перевищує 1 млн злотих 

 
за кожен переказ 

 
20 зл. 

 
20 зл. 

 
20 зл. 

 
20 зл. 
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РОЗДІЛ VIII Обслуговування банківських рахунків – продукти, вилучені з пропозиції 

 

№ 
з/п 

 

Назва тарифу/комісії 

 

Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок 
Zarabiający 

Рахунок Efektywny 
(включаючи рахунок 

Gotówkowy24 та 
колишній рахунок FX) 

Рахунок 
Inwestycyjny24 

Рахунок Bezpieczny 

(індивідуальний або 

сімейний варіант)25 

15. Транскордонний / SEPA переказ (оформлений 
через Інтернет-банкінг, 
здійснюється в звичайному або терміновому 
режимі з варіантом оплати SHA) 

 
за кожен переказ 

 
1 зл. / 1,5 зл.26 

 
1,5 зл. 

 
0 зл. / 1,5 зл.29 

 
індивідуальний варіант 1 зл. 

сімейний варіант 1 зл. 

16. Транскордонний / SEPA переказ (оформлюється 
через Інтернет-банкінг, виконується в експрес-
режимі з варіантом оплати SHA) на суму до 1 млн 
злотих 

 
за кожен переказ 

 
30 зл. 

 
30 зл. 

 
30 зл. 

 
30 зл. 

17. Транскордонний / SEPA переказ (оформлюється 
через Інтернет-банкінг, виконується в експрес-
режимі з варіантом оплати SHA) на суму, що 
дорівнює або перевищує 1 мільйон злотих 

 

за кожен переказ 

 

10 зл. 

 

10 зл. 

 

10 зл. 

 

10 зл. 

18. Додаткова плата за неправильне подання номера 
рахунку IBAN одержувача або відсутність BIC коду 
банку одержувача у разі переказу, 
що відправляється за кордон в країну, в якій діє 
стандарт IBAN, а також переказу в іноземній 
валюті в інший банк на території Польщі 

 

 
за кожен переказ 

 

 
40 зл. 

 

 
40 зл. 

 

 
40 зл. 

 

 
40 зл. 

19. Фіксована ставка на покриття витрат банків-
посередників у разі опції розподілу витрат OUR – 
додаткова плата 

 
за кожен переказ 

 
80 зл. 

 
80 зл. 

 
80 зл. 

 
80 зл. 

20. Надсилання запиту про скасування/повернення 

виконаного банком доручення на міжнародний 
переказ або переказ в іноземній валюті на 

території Польщі до 1 місяця назад 

 
за кожну операцію 

 
150 зл.9 + фактичні витрати банків-посередників 

21. Надсилання запиту на скасування/повернення 
реалізованого банком доручення на переказ за 
кордон або переказ в іноземній валюті в межах 
Польщі понад 1 місяць назад 

 
за кожну операцію 

 
300 зл.9 + фактичні витрати банків-посередників 

22. Зміна умов/скасування оформленого доручення на 
міжнародний переказ або переказ в іноземній 
валюті в межах Польщі до його виконання 

 
за кожну операцію 

 
20 зл.10 

 
20 зл.10 

 
20 зл.10 

 
20 зл.10 

23. Зміна умов оформленого доручення на переказ за 
кордон або переказ в іноземній валюті 
в межах Польщі після здійснення операції Банком 
до 1 місяця назад 

 
за кожну операцію 

 
50 зл.9 + фактичні витрати банків-посередників 

24. Зміна умов оформленого доручення на переказ за 

кордон або переказ в іноземній валюті 
в межах Польщі після здійснення операції Банком 
більше 1 місяця назад 

 
за кожну операцію 

 
100 зл.9 + фактичні витрати банків-посередників 

Е. Касові операції 

1. Внесення готівки 

1.1. Внесення власних коштів, здійснене у 
відкритій формі 

 
за кожне внесення 

 
0,40% мін.8 злотих 

перші 5 поповнень 
основного рахунку за 

місяць – 0 злотих, 
наступні 

 
0 злотих / 

індивідуальний варіант 
0,4% мін.8 злотих 
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РОЗДІЛ VIII Обслуговування банківських рахунків – продукти, вилучені з пропозиції 

 

№ 
з/п 

 

Назва тарифу/комісії 

 

Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок 
Zarabiający 

Рахунок Efektywny 
(включаючи рахунок 

Gotówkowy24 та 
колишній рахунок FX) 

Рахунок 
Inwestycyjny24 

Рахунок Bezpieczny 

(індивідуальний або 

сімейний варіант)25 

    надходження – 0,40%, 
мін.8 зл.; поповнення 
допоміжних рахунків – 
0,40%, мін.8 зл. 

0,40% мін.8 зл.31 сімейний варіант 0,1% 

мін.8 зл. 

1.2. Внесення коштів сторонніми особами, 
здійснене у відкритій формі 

за кожне поповнення 0,40% мін.8 зл. 0,40% мін.8 зл. 0,40% мін.8 зл. 0,40% мін.8 зл. 

1.3. Внесення готівки на депозитний рахунок за кожне поповнення 0,40% мін.8 зл. 0,40% мін.8 зл. 0,40% мін.8 зл. 0,40% мін.8 зл. 

1.4. Відкрите внесення коштів у злотих, здійснене 
монетами або з використанням монет, вартість 
яких перевищує 5% вартості поповнення рахунку 

від суми 2% мін.10 зл. 2% мін.10 зл. 2% мін.10 зл. 2% мін.10 зл. 

1.5. Внесення готівки в терміналі 
Euronet і Planet Cash 

 
за кожен платіж 

 
0,50% мін.6 зл. 

 
0,50% мін.6 зл. 

 
0,50%, мін.6 зл. 

індивідуальний варіант 
0,50% мін.6 зл. 

сімейний варіант 0 зл. 

1.6. Внесення готівки, здійснене через термінал, який 
знаходиться у відділеннях Alior Bank 

 
за кожен платіж 

 
0,20% мін.4 зл. 

 
0,20% мін.4 зл. 

 
0,20% мін.4 зл. 

індивідуальний варіант 
0,20% мін.4 зл. 

сімейний варіант 0 зл. 

2. Зняття готівки 

2.1. Зняття готівки здійснюється у відкритій формі  
за кожну виплату 

 
0,30% мін.6 зл. 

 
0,30% мін.6 зл. 

 
0 зл. / 

0,30% мін.6 зл.32 

індивідуальний 

варіант:0,30% мін.6 зл. 

сімейний варіант: 
0,10%, мінімум 6 зл. 

2,2. Зняття готівки без замовлення суми (якщо 
воно може бути здійснене) – здійснюється 
без попереднього запиту на отримання 
готівки 

на суму, що становить 
різницю між сумою 
зняття та сумою, 

яку необхідно замовляти 

 
0,15% мін.10 зл. 

 
0,15% мін.10 зл. 

 
0,15% мін.10 зл. 

 
0,15% мін.10 зл. 

2.3. Не отримання замовленої суми на кожну не отриману 
і замовлену суму 

0,70% 
мін.200 зл. 

0,70% 
мін.200 зл. 

0,70% 
мін.200 зл. 

0,70% 
мін.200 зл. 

2.4. Перерахунок та заміна банкнот/монет на 
банкноти/монети інших номіналів 

від суми 2% мін.5 зл. 2% мін.5 зл. 2% мін.5 зл. 2% мін.5 зл. 

2.5. Послуга автоматичного зняття готівки  

а. Регулярний платіж (підписка) 

b. Виконання платіжного доручення бенефіціаром 

за місяць 

за кожну виплату 

 
20 зл. 

0,40% мін.6 зл. 

 
20 зл. 

0,40% мін.6 зл. 

 
20 зл. 

0,40% мін.6 зл. 

 
20 зл. 

0,40% мін.6 зл. 

3. Внесення готівки у закритій формі: 

3.1. - у Відділенні 
за кожен платіж 0,30% мін.5 зл. 0,30% мін.5 зл. 

0 зл. / 

0,30% мін.5 зл. 31 
0,30% мін.5 зл. 

3.2. - у нічний сейф 
за кожен платіж 0,20% мін.3 зл. 0,20% мін.3 зл. 

0 зл. / 0,20% мін.3 зл. 31 
0,20% мін.3 зл. 

3,3. - при безпосередньому обслуговуванні Клієнта за кожне внесення 0,20% мін.3 зл. 0,20% мін.3 зл. 0,20% мін.3 зл. 0,20% мін.3 зл. 

31 Плата стягується, коли загальна сума готівкових надходжень у даному місяці перевищує 100 000 злотих для таких операцій:Внесення власних готівкових коштів у відкритій формі у 
Відділенні, Внесення готівки у закритій формі: у Відділенні та у нічний сейф. 
32 Плата стягується, коли загальна сума зняття готівки у даному місяці перевищує 100 000 злотих для таких операцій: Зняття готівки у відкритій формі у Відділенні, Зняття готівки у 

закритій формі у Відділенні, Зняття готівки у банкоматах на території Польщі, розташованих у відділеннях Alior Bank, мережах Euronet та PlanetCash, Зняття готівки в банкоматах 
інших польських мереж, Зняття готівки в банкоматах за кордоном. 
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РОЗДІЛ VIII Обслуговування банківських рахунків – продукти, вилучені з пропозиції 

 

№ 
з/п 

 

Назва тарифу/комісії 

 

Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок 
Zarabiający 

Рахунок Efektywny 
(включаючи рахунок 

Gotówkowy24 та 
колишній рахунок FX) 

Рахунок 
Inwestycyjny24 

Рахунок Bezpieczny 

(індивідуальний або 

сімейний варіант)25 

3.4. - поштових відділеннях  

за кожен платіж 

0,20% мін.3 зл. + 15 
зл. (операційні 

витрати, пов'язані з 
розрахунками 

Польської пошти 
(Poczta Polska)) 

0,20% мін.3 зл. + 
15 зл. (операційні 

витрати, пов'язані з 
розрахунками 

Польської пошти) 

0,20% мін.3 зл. + 15 зл. 
(операційні витрати, 

пов'язані з 
розрахунками Польської 

пошти) 

0,20% мін.3 зл. + 15 зл. 
(операційні витрати, 

пов'язані з 
розрахунками Польської 

пошти) 

3.5. Додаткова плата до комісії за внесення готівки 

у закритій формі у злотих, здійснене в монетах 
або з використанням монет. 

 
від суми 

 
0,70% від суми монет у сумі платежу 

3.6. Додаткова плата за внесення у закритій формі 
готівки у Відділенні за допомогою захищеного 
конверта, наданого Банком. Плата стягується 
авансом за кожен захищений конверт, виданий 
Клієнту. 

 
за кожен конверт 

0,80 зл. за конверт типу В5  

1,00 зл. за конверт типу В4  

1,50 злотих за конверт типу С3 

4. Закрите зняття готівки (виплата монетами в злотих приймається за індивідуальними договорами, укладеними з Клієнтом): 

4.1. - у Відділенні  
за кожне зняття 

0,20% мін.5 зл. 0,20% мін.5 зл. 
0 зл. / 

0,20% мін.5 зл.32 
0,20% мін.5 зл. 

4,2. - при безпосередньому обслуговуванні Клієнта 0,20% мін.5 зл. 0,20% мін.5 зл. 0,20% мін.5 зл. 0,20% мін.5 зл. 

5. Інкасаторський супровід грошових коштів - встановлюється індивідуально + ПДВ (послуга обкладається ПДВ за ставкою 23%) 

F. Інші послуги 

1. Пакет Assistance за місяць не стосується не стосується не стосується не стосується 

2. Консолідація залишків / чистий залишок групи: 

Плати стягуються відповідно до розділу II Обслуговування банківських рахунків у пункті F Інші послуги – призначені для рахунку Partner 

3. Послуга обробки групових транзакцій: 

Плата стягується відповідно до розділу II Обслуговування банківських рахунків у пункті F Інші послуги – призначені для рахунку Partner 
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РОЗДІЛ IX Обслуговування дебетових карток – для рахунків, вилучених з пропозиції 

 

№ 
з/п 

 

Назва тарифу/комісії 

 

Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок 
Zarabiający 

Рахунок Efektywny 
(включаючи рахунок 

Gotówkowy24 та 
колишній рахунок FX) 

Рахунок 
Inwestycyjny24 

Рахунок Bezpieczny 
(індивідуальний або 

сімейний варіант)25 

А. Користування карткою 

1. 
Плата за випуск картки (включаючи видачу 
картки 
замість закритої/поновлення картки) 

за операцію 0 зл. 

2. Плата за дебетову картку11 за місяць за кожну картку 3 зл. 3 зл. 3 зл. 3 зл. 

3. Додаткова плата за використання 
дебетової картки12 

за місяць за кожну картку 0 зл./ 6 зл. 0 зл./ 6 зл. 0 зл./ 6 зл. 0 зл./ 6 зл. 

4. 
Використання дебетової картки13 

щомісяця за кожну 
картку 

3 зл./ 9 зл. 3 зл./ 9 зл. 3 зл./ 9 зл. 3 зл./ 9 зл. 

5. 
Плата за прив’язування валютного допоміжного 
рахунку до картки Mastercard Debit Commercial 
мультивалютна 

 
за операцію 

 
не стосується 

 
не стосується 

 
не стосується 

0 зл. – 5 перших рахунків 

30 зл. – кожен наступний 
рахунок 

B. Транзації, що здійснюються з використанням дебетових карток (крім картки Mastercard Debit Commercial мультивалютна) 

1. Комісія за безготівкові операції в межах Польщі від суми транзакції 0% 0% 0% 0% 

2. Комісія за безготівкові європейські операції 14 
від суми транзакції 0% 0% 0% 0% 

3. Комісія за безготівкові міжнародні операції 15 
від суми транзакції 4% 4% 4% 4% 

4. Зняття готівки в банкоматах, розташованих у 
відділеннях Alior Bank 

за кожну транзакцію 0 зл. 3 зл. 0 зл. / 3 зл.32 0 зл 

5. Комісія за кожне зняття готівки 
у банкоматах мереж Euronet та Planet Cash на 

території Польщі 

за кожну транзакцію 0 зл / 5 зл.26 5 зл. 0 зл. / 5 зл.32 
індивідуальний варіант:5 зл 

сімейний варіант: 0 зл. 

6. Комісія за кожне зняття готівки 
в банкоматах інших польських мереж та в касах 
польських банків 

 
за кожну транзакцію 

 
3% мін.5 зл. 

 
3% мін.5 зл. 

0 зл. / 

3% мін.5 зл.32 

індивідуальний варіант:3% 
мін.5 зл. 

сімейний варіант:0 зл. 

7. Комісія за кожне зняття готівки 
в банкоматах європейських мереж14 і касах 
європейських банків 14 

 
за кожну транзакцію 

 
3% мін.5 зл. 

 
3% мін.5 зл. 

0 зл. / 

3% мін.5 зл.32 

індивідуальний варіант:3% 
мін.5 зл. 

сімейний варіант:0 зл. 

8. Комісія за кожне зняття готівки 
в іноземних банкоматах і касах іноземних 
банків15 

 
за кожну транзакцію 

 
5% мін.12 зл. 

 
5% мін.12 зл. 

0 зл. / 

5% мін.12 зл.32 

 
5% мін.12 зл. 

C. Транзакції, здійснені за допомогою мультивалютних карток Mastercard Debit Commercial  
Тарифи, описані у Розділі III Обслуговування дебетових карток Mastercard пункт C Транзакції, здійснювані за допомогою мультивалютних карток Mastercard Debit Commercial для 
Рахунку Partner. 

D. Інші послуги / оплати 

1. Закриття картки за операцію 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

2. Плата за зміну лімітів транзакцій протягом 
терміну дії картки за запитом Клієнта у 
Відділенні 

за операцію 10 зл. 10 зл. 10 зл. 10 зл. 

3. Плата за зміну лімітів транзакцій протягом 
терміну дії картки через електронні канали 

за операцію 0 зл. 0 зл. 0 зл. 0 зл. 

4. Плата за надсилання документа підтвердження 
здійснення транзакції 

за операцію 20 зл. 20 зл. 20 зл. 20 зл. 
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РОЗДІЛ IX Обслуговування дебетових карток – для рахунків, вилучених з пропозиції 

 

№ 
з/п 

 

Назва тарифу/комісії 

 

Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок 
Zarabiający 

Рахунок Efektywny 
(включаючи рахунок 

Gotówkowy24 та 
колишній рахунок FX) 

Рахунок 
Inwestycyjny24 

Рахунок Bezpieczny 
(індивідуальний або 

сімейний варіант)25 

5. Плата за надання виписки/історії транзакцій 
у Відділенні, включаючи детальний перелік 
транзакцій, здійснених з використанням картки за 
місяць 

 
за операцію 

 
20 зл. 

 
20 зл. 

 
20 зл. 

 
20 зл. 

6. Плата за перевірку балансу рахунку 
в банкоматі 

за операцію 3 зл. 3 зл. 3 зл. 6 зл. 

7. Екстрене зняття готівки (комісія Mastercard) за операцію 95 доларів США + телекомунікаційні витрати 

8. Екстрена видача картки (комісія Mastercard) за операцію 148 доларів США + телекомунікаційні витрати 

9. Експрес-видача картки за операцію 70 зл. 70 зл. 70 зл. 70 зл. 

10. Активація послуги Smart Data за операцію договірна макс.10 000 зл. 

12. Послуга Smart Data за місяць 150 зл. 150 зл. 150 зл. 150 зл. 

 
 

РОЗДІЛ X Обслуговування банківських рахунків колишнього Meritum Bank – продукти, вилучені з пропозиції 

 
№ 

з/п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 

нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Meritum («Мерітум») (колишня 
назва рахунок Meritum Bez Granic («Мерітум 
Без кордонів»); Meritum Waluty («Мерітум 

Валюти»); 

А. Відкриття та обслуговування рахунку 

1. Відкриття основного/допоміжного/депозитного рахунку за операцію 0 зл. 

2. Відкриття рахунку з пакетом WWW за операцію визначається індивідуально 

3. Обслуговування основного рахунку за місяць 20 зл. 

4. Обслуговування допоміжного рахунку (включаючи валютний) щомісяця за кожний 
рахунок 

8 зл. 

5. Обслуговування депозитного рахунку за місяць 0 зл. 

6. Плата за перевищення суми залишків, накопичених на всіх поточних, допоміжних рахунках і 
строкових вкладах. Плата стягується, коли: 

a) сума залишку, перерахована у злоті на кінець року на всіх поточних, допоміжних рахунках i 
строкових депозитах перевищуватиме вартість 20 млн зл та 

b) сума залишку у перерахунку в злоті на кінець року перевищить 110% середнього загального 
залишку на всіх поточних, допоміжних рахунках та строкових депозитах, розрахованого за період з 
1 січня по 30 листопада даного року.2 

Плата стягується в кінці року. 

 

 

 
на рік 

 

 

 
1% 

7. Щомісячна плата за залишки, накопичені на поточних і допоміжних рахунках, а також строкових 
депозитах, що обслуговуються в євро. Плата нараховується за перевищення загального 
середньомісячного залишку на всіх рахунках у євро понад 100 000 євро2 

 
за місяць 

1/12 поточного абсолютного значення ставки 
EURIBOR 1M в останній день місяця, що 

передує місяцю, в якому стягується комісія 

8. щомісячна плата за залишки, накопичені на поточних і допоміжних рахунках, а також строкових 
депозитах, що обслуговуються у злотих. Плата нараховується за перевищення загального 
середньомісячного залишку на всіх рахунках у злотих понад 500 000 зл2 

 
за місяць 

 
0,025% 

9. Плата за зміну типу рахунку за операцію 30 зл. 
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РОЗДІЛ X Обслуговування банківських рахунків колишнього Meritum Bank – продукти, вилучені з пропозиції 

 
№ 
з/п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Meritum (попередня назва 

Рахунок Meritum Bez Granic); Meritum 
Waluty; Розрахунковий рахунок 

10. Плата за зміну параметрів рахунку, в тому числі зміну порядку стягнення оплат за операцію 30 зл. 

11. Плата за заблокування коштів на рахунку за запитом Клієнта за операцію 30 зл. 

12. Плата за блокування коштів на рахунку Клієнта на користь третьої особи за операцію 150 зл. 

13. Плата за закриття рахунку до закінчення 12-місячного періоду з дати відкриття  
за операцію 

0 зл. – якщо Клієнт не використовує інсталяційний 

пакет електронного підпису, 

10 зл. – за кожен пакет х кількість місяців, що 
залишились до закінчення 12-місячного періоду 

В. Система Інтернет-банкінгу 

1. Активація доступу до продуктів та послуг Банку через Електронні канали за операцію 0 зл. 

2. Активація Електронних каналів у підрозділі Банку за операцію 0 зл. 

3. Використання Електронних каналів за місяць 0 зл. 

4. Плата за користувача, що використовує інсталяційний пакет електронного підпису на наданому 
Банком носієві (наприклад, флешці) 

за місяць 0 зл. 

5. Плата за сповіщення, надіслані у вигляді SMS-повідомлень (не стосується кодів авторизації) за кожне надіслане 
SMS 

0,30 зл. 

6. Плата за SMS-повідомлення авторизації за кожне надіслане 
SMS 

0,30 зл. 

7. Модуль Autodealing за місяць 30 зл. 

C. BusinessPro 

1. Стосовно Системи BusinessPro застосовуються ставки тарифів і комісій, а також загальні положення, зазначені в цій Таблиці тарифів і комісій для бізнес-клієнтів для рахунку 
Partner (Розділ II, пункт C Таблиці). 

D. Внутрішні перекази, постійні доручення, перекази за кордон 

1. Переказ між рахунками Клієнта 

1.1. Переказ між рахунками Клієнта за кожен переказ 0 зл. 

1.2. Переказ з депозитного рахунку на основний рахунок 
за кожен переказ 

0 зл. – перший переказ у місяці;  

5 зл. – наступні перекази 

2. Переказ на інший рахунок у Банку, оформлений: 

2.1. - у відділенні/партнерській установі за кожен переказ 10 зл. 

2.2. - за посередництвом Інтернет-банкінгу за кожен переказ 1 зл. 

2.3. - через Інтернет-банкінг – з депозитного рахунку за кожен переказ 5 зл. 

2.4. - за посередництвом Телефонного банкінгу за кожен переказ X 

3. Переказ на рахунок в іншому банку (ELIXIR), оформлений: 

3.1. - у відділенні/партнерській установі за кожен переказ 10 зл. 

3.2. - через Інтернет-банкінг – з основного рахунку за кожен переказ 1 зл. 

3.3. - через Інтернет-банкінг – з допоміжного рахунку за кожен переказ 1 зл. 

3.4. - через Інтернет-банкінг – перекази на рахунки ZUS та податкових органів за кожен переказ 0 зл. 
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РОЗДІЛ X Обслуговування банківських рахунків колишнього Meritum Bank – продукти, вилучені з пропозиції 

 
№ 
з/п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Meritum (попередня назва 

Рахунок Meritum Bez Granic); Meritum 
Waluty; Розрахунковий рахунок 

3.5. - через Інтернет-банкінг – з депозитного рахунку за кожен переказ 5 зл. 

3.6. - за посередництвом Телефонного банкінгу за кожен переказ X 

4. Миттєвий переказ (Express ELIXIR і BlueCash), оформлений: 

4.1. Express ELIXIR – у Відділенні за кожен переказ 20 зл. 

4.2. Express ELIXIR – через Інтернет-банкінг за кожен переказ 15 зл. 

4.3. Express ELIXIR – через Телефонний банкінг за кожен переказ X 

4.4. BlueCash – за посередництвом Інтернет-банкінгу за кожен переказ 15 зл. 

5. Переказ SORBNET на суму до 1 млн злотих, оформлений: 

5.1. - у Відділенні за кожен переказ 40 зл. 

5.2. - за посередництвом Інтернет-банкінгу за кожен переказ 30 зл. 

5.3. - за посередництвом Телефонного банкінгу за кожен переказ X 

6. Переказ SORBNET на суму, що дорівнює або перевищує 1 мільйон злотих, оформлений: 

6.1. - у Відділенні за кожен переказ 20 зл. 

6.2. - за посередництвом Інтернет-банкінгу за кожен переказ 10 зл. 

6.3. - за посередництвом Телефонного банкінгу за кожен переказ X 

7. Постійне доручення: 

7.1. Реєстрація, зміна, вилучення постійного доручення у Відділенні за кожну операцію 5 зл. 

7.2. Реєстрація, зміна, вилучення постійного доручення через Інтернет-банкінг за кожну операцію 0 зл. 

7.3. Реєстрація, зміна, відкликання постійного доручення через Телефонний банкінг за кожну операцію X 

7.4. Реалізація постійного доручення (плата за реалізацію постійного доручення, 
зареєстрованого у системі BusinessPro, така сама, як і плата за внутрішній переказ Elixir) 

за кожну реалізацію 1,50 зл. 

8. Платіжне доручення 

8.1. Реєстрація та відкликання згоди на списання коштів з рахунку за кожну операцію 5 зл. 

8.2. Реалізація платіжного доручення з рахунку Клієнта за кожну операцію 0 зл. 

8.3. Відкликання платіжного доручення за кожне відкликання 10 зл. 

9. Переказ коштів за кордон або переказ в іноземній валюті в межах Польщі у звичайному порядку: 

9.1. - у Відділенні за кожен переказ 0,35%, мін.30 зл., макс.300 зл. 

9.2. - за посередництвом Інтернет-банкінгу за кожен переказ 0,35%, мін.30 зл., макс.300 зл. 

9.3. - за посередництвом Телефонного банкінгу за кожен переказ X 

10. Додаткова плата за переказ коштів за кордон або переказ в іноземній валюті в межах Польщі 
у терміновому режимі 

за кожен переказ 30 зл. 

11. Додаткова плата за переказ коштів за кордон або переказ в іноземній валюті в межах Польщі 
в експрес-режимі 

за кожен переказ 50 зл. 
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РОЗДІЛ X Обслуговування банківських рахунків колишнього Meritum Bank – продукти, вилучені з пропозиції 

 
№ 
з/п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Meritum (попередня назва 

Рахунок Meritum Bez Granic); Meritum 
Waluty; Розрахунковий рахунок 

12. Транскордонний/SEPA-переказ (оформлюється у Відділенні, виконується у звичайному порядку з 
варіантом оплати SHA) 

за кожен переказ 10 зл. 

13. Транскордонний / SEPA переказ (оформлюється у Відділенні, виконується в експрес-режимі з 
варіантом оплати SHA) на суму до 1 млн зл 

за кожен переказ 40 зл. 

14. Транскордонний / SEPA-переказ (оформлюється у Відділенні, виконується в експрес-режимі з 
варіантом оплати SHA) на суму, що дорівнює і перевищує 1 млн зл 

за кожен переказ 20 зл. 

15. Транскордонний / SEPA-переказ (оформлюється через Інтернет-банкінг, виконується у звичайному 
режимі з варіантом оплати SHA) 

за кожен переказ 1 зл. 

16. Транскордонний / SEPA переказ (оформлюється через Інтернет-банкінг, виконується в експрес-
режимі з варіантом оплати SHA) на суму до 1 млн зл 

за кожен переказ 30 зл. 

17. Транскордонний / SEPA переказ (оформлюється через Інтернет-банкінг, виконується в експрес-
режимі з варіантом оплати SHA) на суму, що дорівнює або перевищує 1 мільйон зл 

за кожен переказ 10 зл. 

18. Додаткова плата за неправильне подання номера рахунку IBAN одержувача або відсутність BIC коду 
банку одержувача у разі переказу, надісланого за кордон, до країни, в якій діє стандарт IBAN 
і переказу в іноземній валюті в інший банк на території Польщі 

 
за кожен переказ 

 
40 зл. 

19. Фіксована плата за покриття витрат банків-посередників у разі опції розподілу витрат OUR – 
додаткова плата 

за кожен переказ 80 зл. 

20. Надсилання запиту про скасування/повернення виконаного банком доручення на міжнародний 
переказ або переказ в іноземній валюті в межах Польщі до 1 місяця назад 

за кожну операцію 
150 зл.9 + фактичні витрати 

банків-посередників 

21. Надсилання запиту про скасування/повернення виконаного банком доручення на міжнародний 
переказ або переказ в іноземній валюті в межах Польщі понад 1 місяць назад 

за кожну операцію 
300 зл.9 + фактичні витрати 

банків-посередників 

22. Зміна умов/скасування оформленого доручення на міжнародний переказ або переказ в 
іноземній валюті в межах Польщі до його виконання 

за кожну операцію 20 зл.10 

23. Зміна умов оформленого доручення на переказ за кордон або переказ в іноземній валюті в межах 
Польщі після завершення банком операції до 1 місяця назад 

за кожну операцію 
50 зл.9 + фактичні витрати 

банків-посередників 

24. Зміна умов оформленого доручення на переказ за кордон або переказ в іноземній валюті в межах 
Польщі після завершення операції Банком більше ніж 1 місяць назад 

за кожну операцію 
100 зл.9 + фактичні витрати 

банків-посередників 

Е. Касові операції 

1. Внесення готівки 

1.1 Внесення власних коштів, здійснене у відкритій формі 
за кожен платіж 0,50% мін.10 зл. 

1.2 Внесення коштів сторонніми особами, здійснене у відкритій формі 
за кожен платіж 0,50% мін.10 зл. 

1.3 Внесення готівки на депозитний рахунок 
за кожен платіж 0,40% мін.6 зл. 

1.4 Відкрите внесення коштів у злотих, здійснене монетами або з використанням монет вартістю понад 
5% від суми внесених коштів 

від суми 2% мін.10 зл. 

1.5 Внесення готівки в терміналах мережі Euronet і Planet Cash 
за кожен платіж 0,50% мін.6 зл. 

1.6 Внесення готівки, здійснене через термінал, який знаходиться у відділеннях Alior Bank  
за кожен платіж 

 
0,20% мін.4 зл. 
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РОЗДІЛ X Обслуговування банківських рахунків колишнього Meritum Bank – продукти, вилучені з пропозиції 

 
№ 
з/п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Meritum (попередня назва 

Рахунок Meritum Bez Granic); Meritum 
Waluty; Розрахунковий рахунок 

2. Зняття готівки 

2.1 Зняття готівки здійснюється у відкритій формі 
за кожне зняття 0,50% мін.10 зл. 

2.2 Зняття суми, що вимагає замовлення, без замовлення (в міру можливостей Відділення) – додаткова 
плата на суму, що перевищує суму, що вимагає замовлення 

за кожне зняття 0,15% мін.10 зл. 

2.3 Не отримання замовленої суми від кожної не отриманої, 
але замовленої для 

зняття суми 

 
0,70% мін.200 зл. 

2.4. Перерахунок та заміна банкнот/монет на банкноти/монети інших номіналів від суми 2,00% мін.5 зл. 

3. Внесення готівки у закритій формі: 

3.1 - у Відділенні 
за кожне внесення 0,40% мін.10 зл. 

3.2 - у нічний сейф 
за кожен платіж 0,40% мін.10 зл. 

3.3 - при безпосередньому обслуговуванні Клієнта 
за кожен платіж 0,40% мін.10 зл. 

3.4 - у поштових відділеннях 
за кожен платіж X 

4. Додаткова плата до комісії за закрите готівкове поповнення у злотих, здійснене монетами або з 
використанням монет 

від суми 0,70% від суми монет у сумі платежу 

5. Додаткова плата за внесення у закритій формі готівки у Відділенні за допомогою захищеного 

конверта, наданого Банком. Плата стягується авансом за кожен захищений конверт, виданий Клієнту 
 

за кожен конверт 

0,80 зл. за конверт типу В5  

1,00 зл. за конверт типу В4  

1,50 злотих за конверт типу С3 

6. Закрите зняття готівки (виплата монетами в злотих приймається за індивідуальними договорами, укладеними з Клієнтом): 

6.1 - у Відділенні 
за кожне зняття 0,20%, мін.5 зл. 

6.2 - при безпосередньому обслуговуванні Клієнта 
за кожне зняття 0,20%, мін.5 зл. 

7. Інкасаторський супровід грошових коштів 
- 

Встановлюється індивідуально + ПДВ (послуга 
обкладається ПДВ за ставкою 23%) 

F. Інші послуги 

1. Активація послуги обробки групових транзакцій одноразово 700 зл. 

2. Користування послугою обробки групових транзакцій за місяць 50 зл. 

3. За обробку вхідної транзакції в межах Послуги обробки групових транзакцій за кожну транзакцію 0,25 зл. 

4. Активація послуги Консолідація залишків одноразово 150 зл. 

5. Користування послугою Консолідації залишків щомісяця з кожного 
рахунку 

20 зл. 

6. Консолідований зовнішній переказ (якщо ви одночасно використовуєте стандартну 
консолідацію, плата додається до передплати, що стягується за консолідацію залишків) 

за місяць договірна 
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РОЗДІЛ X Обслуговування банківських рахунків колишнього Meritum Bank – продукти, вилучені з пропозиції 

 
№ 
з/п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Meritum (попередня назва 

Рахунок Meritum Bez Granic); Meritum 
Waluty; Розрахунковий рахунок 

7. Активація послуги Чисте сальдо групи одноразово макс.5 000 зл. 

8. Підключення банківського рахунку до послуги Чисте сальдо групи один раз за кожен 
рахунок 

500 зл. 

9. Використання послуги Чисте сальдо групи за місяць мін.50 зл. 

 

РОЗДІЛ XI Обслуговування дебетових карт колишнього Meritum Bank – для рахунків, вилучених з пропозиції 

 
№ 
з/ 
п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Meritum (попередня назва: 

Рахунок Meritum Bez Granic), Meritum 
Waluty, розрахунковий рахунок) 

А. Користування карткою 

1. Плата за видачу картки (включаючи випуск картки замість закритої картки / поновлення картки) за операцію 0 зл. 

2. Плата за дебетову картку11 за місяць за 

кожну картку 
3 зл. 

3. Додаткова плата за використання дебетової картки12 щомісяця за кожну 
картку 

0 зл./ 6 зл. 

4. Користування дебетовою карткою13 за місяць за 

кожну картку 
3 зл./ 9 зл. 

В. Транзакції 

1. Комісія за безготівкові операції в межах Польщі від суми транзакції 0,00% 

2. Комісія за безготівкові європейські операції14 від суми транзакції 0,00% 

3. Комісія за безготівковими міжнародними транзакціями15 від суми транзакції 4,00% 

4. Зняття готівки в банкоматах, розташованих у відділеннях Alior Bank за кожну транзакцію 0 зл. 

5. Зняття готівки у польських банкоматах мереж Euronet і Planet Cash за кожну транзакцію 5 зл. 

6. Зняття готівки в банкоматах інших польських мереж та в касах польських банків за кожну транзакцію 3% мін.5 зл. 

7. Зняття готівки в банкоматах інших європейських мереж14 та касах європейських банків14 за кожну транзакцію 3% мін.5 зл. 

8. Зняття готівки в банкоматах за кордоном і касах іноземнихбанків15 за кожну транзакцію 5% мін.12 зл. 

C. Інші послуги / оплати 

1. Закриття картки за операцію 0 зл. 

2. Плата за зміну лімітів транзакцій протягом терміну дії картки за запитом Клієнта у Відділенні за операцію 10 зл. 

3. Плата за зміну лімітів транзакцій протягом терміну дії картки через Електронні канали за операцію 0 зл. 

4. Плата за відправлення документа, що підтверджує здійснення транзакції за операцію 20 зл. 

5. Плата за надання виписки/історії транзакцій у Відділенні, включаючи детальний перелік 
транзакцій, здійснених з використанням картки, за місяць 

за операцію 20 зл. 

6. Плата за перевірку залишку рахунку в банкоматі за операцію 3 зл. 



[Зміст] с. 45

/46 

с. 45/46  

РОЗДІЛ XI Обслуговування дебетових карт колишнього Meritum Bank – для рахунків, вилучених з пропозиції 

 
№ 
з/ 
п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок Meritum (попередня назва:Рахунок 
Meritum Bez Granic), Meritum Waluty, 

розрахунковий рахунок) 

7. Екстрене зняття готівки (комісія Mastercard) за операцію 95 доларів США + телекомунікаційні витрати 

8. Екстрена видача картки (комісія Mastercard) за операцію 148 доларів США + телекомунікаційні витрати 

9. Експрес-видача картки за операцію 70 зл. 

10. Активація послуги Smart Data за операцію договірна макс.10 000 зл. 

11. Послуга Smart Data за місяць 150 зл. 

 

РОЗДІЛ XII Обслуговування дебетових карток Mastercard – дебетові картки, що додаються до пропозиції рахунків, вилучені з пропозиції 

 
№ 

з/п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 

нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок 
Partner 

Рахунок 
Wspólnota 

Е. Користування карткою 

1. Видача картки Mastercard Debit Commercial/ Mastercard Business Travel/ Mastercard Debit Commercial 

віртуальна / Mastercard Debit Commercial мультивалютна віртуальна (включаючи видачу картки 
замість закритої / поновлення картки) 

 
за операцію 

 
0 зл. 

2. Плата за користування послугою Cash Back для держателів карток Mastercard Business Travel 
за місяць 

договірна, залежно від обсягу операцій 
здійснених за допомогою карток 

3. Річна оплата (застосовується до всіх дебетових карток, виданих до рахунків) на рік 0 зл. 0 зл. 

4. Плата за Mastercard Business Travel, Mastercard Debit Commercial11 щомісяця за кожну 
картку 

3 зл. 3 зл. 

5. Плата за картку Mastercard Debit Commercial Віртуальна / Mastercard Debit Commercial Мультивалютна 
Віртуальна 

щомісяця за кожну 
картку 

30 зл. 30 зл. 

6. Додаткова плата за користування дебетовою карткою Mastercard Business Travel, Mastercard Debit 
Commercial 12 

щомісяця за кожну 
картку 

0 зл./ 6 зл. 0 зл./ 6 зл. 

7. Користування дебетовою карткою13 щомісяця за кожну 

картку 
3 зл./ 9 зл. 3 зл./ 9 зл. 

8. Плата за прив’язку валютного допоміжного рахунку до картки Mastercard Debit Commercial мультивалютна 

Віртуальна 
 

за операцію 

0 зл. – 5 перших 

рахунків 

30 зл. – кожен наступний 
рахунок 

 
X 

F. Транзакції, здійснювані з допомогою карток Mastercard Business Travel / Mastercard Debit Commercial / Mastercard Debit Commercial Wirtualna33 

1. Комісія за безготівкові внутрішні операції від суми транзакції 0,00% 0,00% 

2. Комісія за безготівкові європейські операції14 від суми транзакції 0,00% 0,00% 

3. Комісія за безготівковими міжнародними транзакціями34 від суми транзакції 4,00% 4,00% 

 

33 Картки Mastercard Debit Commercial віртуальна, Mastercard Debit Commercial мультивалютна віртуальна дозволяють здійснювати лише безготівкові операції через мережу інтернет. 
34 Включає іноземні операції, окрім згаданих у примітці 14.Комісія не поширюється на картку Mastercard Business Travel. Банк нараховує комісію за кожну безготівкову 
транзакцію, здійснену в польській або іноземній валюті для акцептанта з місцезнаходженням за межами Польщі. 
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РОЗДІЛ XII Обслуговування дебетових карток Mastercard – дебетові картки, що додаються до пропозиції рахунків, вилучені з пропозиції 

 
№ 
з/п 

 
Назва 

тарифу/комісії 

 
Порядок 
нарахування 

Розмір тарифу/комісії 

Рахунок 
Partner 

Рахунок 
Wspólnota 

4. Зняття готівки в банкоматах, розташованих у відділеннях Alior Bank за кожну транзакцію 0 зл. 2 зл. 

5. Зняття готівки у польських банкоматах мереж Euronet і Planet Cash  
за кожну транзакцію 

0 зл. – перші 2 

протягом місяця16;  
5 зл. – наступні 

0 зл. – перші 2 

протягом місяця16;  
5 зл. – наступні 

6. Зняття готівки в банкоматах інших польських мереж та в касах польських банків за кожну транзакцію 3% мін.5 зл. 3% мін.5 зл. 

7. Зняття готівки в банкоматах європейських мереж і касах європейських банків14 за кожну транзакцію 3% мін.5 зл. 3% мін.5 зл. 

8. Зняття готівки в банкоматах за кордоном і касах іноземнихбанків15 за кожну транзакцію 5% мін.12 зл. 5% мін.12 зл. 

G. Транзакції, здійснені за допомогою картки Mastercard Debit Commercial мультивалютна віртуальна34 

1. Комісія за безготівкові операції, розраховані в межах рахунків, прив’язаних до картки, в євро, доларах 
США, фунтах стерлінгів, шведській кроні, норвезькій кроні 

від суми транзакції 0,00% X 

2. Комісія за безготівковими операціями сплачується в межах рахунків, прив’язаних до картки, в інших 
валютах 

від суми транзакції 1% X 

3. Комісія за безготівковими операціями, розрахованими в межах рахунку в євро, здійсненими у валюті, 
відмінній від євро 

від суми транзакції 3% X 

4. Зняття готівки в банкоматах, розташованих у відділеннях Alior Bank за кожну транзакцію 0 зл. X 

5. Зняття готівки у польських банкоматах мереж Euronet і Planet Cash за кожну транзакцію 1% мін.3 зл. X 

6. Зняття готівки в банкоматах інших польських мереж та в касах польських банків за кожну транзакцію 1% мін.3 зл. X 

7. Зняття готівки в банкоматах європейських мереж і касах європейських банків14 за кожну транзакцію 1% мін.3 зл. X 

8. Зняття готівки в банкоматах за кордоном і касах іноземних банків15 за кожну транзакцію 3% мін.6 зл. X 

H. Інші послуги / тарифи 

1. Закриття картки за операцію 0 зл. 0 зл. 

2. Плата за зміну лімітів транзакцій протягом терміну дії картки за запитом Клієнта у Відділенні за операцію 10 зл. 10 зл. 

3 Плата за зміну лімітів транзакцій протягом терміну дії картки через Електронні канали за операцію 0 зл. 0 зл. 

4. Плата за відправлення документа, що підтверджує здійснення транзакції за операцію 20 зл. 20 зл. 

5. Плата за надання виписки/історії транзакцій у Відділенні, включаючи детальний перелік транзакцій, 
здійснених з використанням картки, за місяць 

за операцію 20 зл. 20 зл. 

6. Плата за перевірку залишку рахунку в банкоматі за операцію 3 зл. 3 зл. 

7. Екстрене зняття готівки (комісія Mastercard) за операцію 95 доларів США + телекомунікаційні витрати 

8. Екстрена видача картки (комісія Mastercard) за операцію 148 доларів США + телекомунікаційні витрати 

9. Експрес-видача картки за операцію 70 зл. 70 зл. 

10. Активація послуги Smart Data за операцію договірна макс.10 000 зл. 

11. Послуга Smart Data за місяць 150 зл. 150 зл. 

 


