
 

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN  

(dot. produktów przeniesionych do Alior Banku z Banku BPH; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) 

 

Rachunki bieżące i pomocnicze 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Numer rachunku 
bankowego (NRB) 

Numer rachunku 
bankowego wskazany 
w umowie.  

Będą aktywne dwa 
numery rachunków: 

 dotychczasowy 
numer rachunku 
(określony w 
umowie), 

 nowy numer 
rachunku  (NRB), 
nadany po 
połączeniu 
operacyjnym obu 
części Banku. 

Wpłaty i przelewy mogą być 
realizowane na dotychczasowy lub na 
nowy numer rachunku. Natomiast 
przelewy wychodzące z rachunku będą 
realizowane z nowego numeru rachunku 
bankowego.  

Nowy numer rachunku (NRB) będzie 
widoczny w bankowości internetowej, a 
także przedstawiony na wszystkich 
wyciągach z rachunku, generowanych po 
połączeniu operacyjnym obu części Banku.  

Dotychczas stosowane numery 
rachunków będą w dalszym ciągu 
aktywne przez okres co najmniej 2 lat. 

Nazwy Pakietów Zwrot „Harmonium” Zwrot „Firmowy” 
 

Nazwa ulega zmianie we wszystkich typach 
pakietów Harmonium i nie powoduje 
nieważności podpisanych już umów 
kompleksowych. 

Nazwa Rachunku Rachunek Sezam 
Menadżer 

Rachunek Menadżer Nazwa ulega zmianie we wszystkich typach 

pakietów Harmonium i nie powoduje 

nieważności podpisanych już umów 

kompleksowych. 

Rodzaje rachunków Klient mógł posiadać 
kilka rachunków 
bieżących (w PLN i w 
walutach obcych). 

Klient będzie posiadał 
jeden rachunek bieżący 
(główny), prowadzony w 
PLN oraz rachunki 
pomocnicze (w PLN i w 
walutach obcych). 

Zmieni się jedynie nazwa/kwalifikacja 
rachunków. 

Telefoniczne 
informowanie o 
saldzie przez 
doradcę 

Dostępne dla 
wybranych Klientów. 

Usługa niedostępna  

Administrowanie 
rachunkiem 

Dostępne dla 
wybranych Klientów. 

Usługa niedostępna  

Automatyczne 
Inwestowanie 
Środków 

 Kapitalizacja 
odsetek: dzienna 
lub miesięczna. 

 Realizacja w dni 
robocze lub 
kalendarzowe. 

 Realizacja o 
godzinie 15:00 lub 
na koniec dnia.  

 Kapitalizacja 
odsetek: dzienna. 

 Realizacja w dni 
kalendarzowe. 

 Realizacja na koniec 
dnia. 

Kapitalizacja odsetek w trybie dziennym 
oraz realizacja usługi w dni kalendarzowe 
pozwala na osiągnięcie wyższej stopy 
zwrotu.  

Obsługa czekowa Wydawanie i 
realizowanie czeków 
gotówkowych oraz 
usługi towarzyszące. 

Usługa niedostępna Od dnia fuzji operacyjnej usługa nie będzie 
świadczona (m.in. w zakresie wydawania i 
realizacji czeków gotówkowych, inkasa 
czeków, potwierdzenia czeków i skupu 
czeków gotówkowych). 

Program 
Automatycznych 
Rekomendacji 

Dostępny Usługa niedostępna  

 



 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Usługi i 
funkcjonalności w 
ramach Modułu 
Prawnego 

Obsługa rachunków i 
produktów przez 
system bankowości 
internetowej. 

Usługa niedostępna Po fuzji operacyjnej wszelkie dyspozycje 
powinny być składane przez osoby 
upoważnione, w formie pisemnej –
papierowej, w jednostce obsługującej 
Klienta.  

Wtórniki do 
wyciągów 

Dostępne Usługa niedostępna Informacja o wszystkich operacjach i ich 
opis będą dostępne na wyciągu 
bankowym. 

Bankowe noty: 
 opłat i prowizji 
 odsetkowe 

Dostępne Usługa niedostępna  

Waluty, w których 
prowadzone są 
rachunki dla Mikro, 
Małych i Średnich 
firm) 

AUD, CAD, CHF, CNY, 
CZK, DKK, EUR, GBP, 
HUF, JPY, NOK, PLN, 
SEK, USD. 

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

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

Waluty, w których 
prowadzone są 
rachunki dla 
Klientów 
Korporacyjnych  

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

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

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

Odbiór wyciągów 
generowanych i 
wydawanych w 
jednostce banku w 
formie papierowej 

Generowane 
automatycznie 

Generowane na każde 
żądanie osoby upoważnionej 
do odbioru wyciągów. 

Osoba upoważniona do odbioru wyciągu 
powinna wskazać: 
- okres, za który ma być wystawiony 
wyciąg,  
- numer rachunku, dla którego ma być 
sporządzony wyciąg. 
 
Wyciągi wydawane będą z zachowaniem 
dotychczas ustalonej z Klientem 
częstotliwości generowania wyciągów. 

Wyciągi dla 
Klientów 
generowane do dnia 
fuzji operacyjnej i 
po dniu fuzji 
operacyjnej  

Generowane zgodnie z 
dotychczas ustaloną 
częstotliwością. 

Generowane zgodnie z 
dotychczas ustaloną 
częstotliwością. 
 
Dla wyciągów generowanych 
miesięcznie , tygodniowo lub 
kwartalnie – zmiana 
jednorazowa w dniu fuzji 
operacyjnej. 

Jednorazowo przed fuzją operacyjną 
zostanie wygenerowany wyciąg 
niezależnie od dotychczas obowiązującej 
częstotliwości (data końcowa wyciągu 
będzie datą dnia fuzji operacyjnej). 
 
Od następnego dnia po fuzji operacyjnej 
wyciągi będą generowane zgodnie z 
dotychczas ustaloną częstotliwością z 
zachowaniem kolejnych numerów. 
 

Wpłaty i wypłaty 
gotówkowe w 
Oddziałach Banku w 
walutach  

AUD, CAD, CHF, , 
CZK, DKK, EUR, GBP, 
JPY, NOK, PLN, SEK 
USD. 

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

Zostaje wycofana możliwość obsługi 
gotówkowej w walutach: AUD, CAD, 
CZK, DKK, JPY. 

Limit dzienny 
wypłaty gotówkowej 
w oddziale banku 
bez notyfikacji 

Limit dziennych 
wypłat różny w 
zależności od wielkości 
i lokalizacji oddziału. 

Limit dzienny będzie taki 
sam we wszystkich 
oddziałach i będzie wynosić 
odpowiednio: 
 25 000 PLN 
 3 000 EUR 
 2 000 USD 
 2 000GPB 
 dla walut: CHF, NOK, 

SEK - wymagana 
notyfikacja bez względu 
na kwotę wypłaty. 

Ujednolicenie wysokości limitów wypłat 
gotówkowych, dostępnych w oddziałach 
Banku bez wcześniejszej notyfikacji. 

Wypłata gotówkowa 
z rachunku 
Symetria Profit 

Usługa dostępna Usługa niedostępna Wycofanie wypłat z rachunku Symetria 
Profit. 



 

 

Płatności 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Sprzedaż czeków 
bankierskich 

Bank wystawiał na zlecenie 
Klienta czeki bankierskie w 
złotych i walutach obcych. 

Nie będzie możliwości składania zleceń 
wystawienia czeku bankierskiego ani w 
placówkach banku ani za pośrednictwem 
bankowości internetowej. 

Bank rezygnuje z 
usługi sprzedaży 
czeków 
bankierskich. 

Godziny graniczne 
składania zleceń 
płatniczych 

Bank realizował zlecenia 
płatnicze Klientów zgodnie z 
postanowieniami § 4 Regulamin 
Rozliczeń Pieniężnych dla 
Klientów Komercyjnych. 

Bank będzie realizował zlecenia płatnicze 
Klientów zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu Prowadzenia Rachunków 
Bankowych i Rozliczeń dla Klientów 
Biznesowych (Firmy Mikro, Małe, Średnie 
oraz Korporacje) w Alior Banku SA. 

Szczegółowe informacje na temat godzin 
granicznych dla poszczególnych typów 
zleceń płatniczych zawiera Regulamin. 

Zmianie ulegają 
godziny graniczne 
składania zleceń 
płatniczych. 

Limity 
transakcyjne dla 
Płatności 
Natychmiastowych  

Maksymalna kwota 
pojedynczego przelewu 
natychmiastowego wynosi 20 
000 PLN dla Klientów 
Korporacyjnych i 10 000 PLN dla 
Mikro, Małych i Średnich Firm. 
Limit dzienny dla Przelewów 
Natychmiastowych wynosi 
60 000 PLN. 

Dla wszystkich Klientów Biznesowych 
(Mikro, Małych i Średnich firm oraz 
korporacji) zmianie ulega maksymalna  
kwota pojedynczego przelewu 
natychmiastowego. Przelewy 
natychmiastowe BlueCash mogą być 
realizowane do maksymalnej kwoty 5 000 
PLN. Limit dzienny dla przelewów 
natychmiastowych zostaje zlikwidowany. 

 

Limit transakcyjne 
dla poleceń 
wypłaty EOG 

Brak limitów transakcyjnych dla 
poleceń wypłaty EOG. 

Dla wszystkich Klientów wprowadzony 
zostaje limit kwotowy pojedynczego 
Polecenia Wypłaty EOG. Limit będzie 
wynosił równowartość w złotych 50 000 
EUR. 

 

Zasady pobierania 
opłat za polecenia 
wypłaty i polecenia 
wypłaty EOG 
składane w 
bankowości 
elektronicznej 

Opłaty i prowizje związane z 
Poleceniem Wypłaty i 
Poleceniem Wypłaty EOG 
składane w systemie 
BusinessNet, pobierane były z 
rachunku, którego opłata lub 
operacja dotyczy lub dla 
wszystkich rachunków z 
rachunku wskazanego w 
Umowie. Opłaty i prowizje 
związane z Poleceniem Wypłaty i 
Poleceniem Wypłaty EOG 
pobierane były na koniec dnia.  

Opłaty i prowizje związane z Poleceniem 
Wypłaty i Poleceniem Wypłaty EOG 
pobierane będą z rachunku wskazanego 
podczas składania danego zlecenia w 
bankowości internetowej. Opłaty i prowizje 
związane z poleceniem wypłaty i 
poleceniem wypłaty EOG pobierane będą 
od razu po każdej operacji, co oznacza, że 
na rachunku/rachunkach Klienta w 
momencie dokonywania transakcji 
powinny być zapewnione środki na 
pokrycie kwoty zlecenia oraz wynikających 
z jego realizacji opłat i prowizji.   

 

Zlecenia stałe na 
kwotę zmienną 
 

Kwota zlecenia stałego mogła 
być: 
- stała, 
- zmienna (powyżej określonego 
progu lub na całość salda). 

Możliwe będzie składanie wyłącznie  zleceń 
stałych, w których kwota zlecenia 
określona jest jako stała kwota. Nie będzie 
możliwości zdefiniowania kwoty zlecenia 
jako kwoty powyżej określonego progu lub 
jako całość salda. 

Dotychczas 
złożone przez 
Klientów zlecenia 
stałe na zmienną 
kwotę nie będą 
realizowane oraz 
nie będzie 
możliwości 
zdefiniowania 
kwoty zlecenia 
jako zmiennej 
(powyżej 
określonego 
progu lub jako 
całość salda). 

 



 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Masowe polecenie 
przelewu w formie 
papierowej w 
placówce Banku 

W placówce banku możliwe było 
składanie masowych poleceń 
przelewu.  

Nie będzie możliwości składania masowych 
poleceń przelewu w formie papierowej w 
placówce Banku. 

 

Przewalutowania 
poleceń wypłaty 
(POS\POR) 

Klient może dokonać negocjacji 
kursu złożonego zlecenia 
polecenia wypłaty w przypadku, 
gdy waluta zlecenia jest inna niż 
waluta rachunku. 

Nie będzie możliwości  negocjowania 
kursów walut dla poleceń wypłaty 
wychodzących i przychodzących. W 
przypadku, gdy waluta zlecenia jest inna 
niż waluta rachunku, kwota będzie 
automatycznie przewalutowana po kursie 
prezentowanym w tabeli kursów walut 
Banku dostępnej na stronie: 

https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-
informacje/informacje/kursy-walut.html  

 
Zakup waluty po kursie negocjowanym w 
celu realizacji polecenia wypłaty 
wychodzącego będzie możliwy w 
przypadku posiadania przez Klienta 
rachunku w walucie zlecenia przed 
złożeniem zlecenia polecenia wypłaty z 
rachunku w danej walucie. 

 

Regulamin 
Rozliczeń 
Pieniężnych 

Regulamin Rozliczeń Pieniężnych 
dla Klientów Komercyjnych 
określa zasady realizacji 
rozliczeń pieniężnych w formie 
gotówkowej i bezgotówkowej, w 
obrocie krajowym i dewizowym, 
w związku z prowadzeniem 
rachunków bankowych. 

Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla 
Klientów zostaje uchylony. Wszystkie 
postanowienia  dotyczące zasad realizacji 
rozliczeń pieniężnych w formie 
gotówkowej i bezgotówkowej, w obrocie 
krajowym i dewizowym zawarte 
dotychczas w Regulaminie Rozliczeń 
Pieniężnych dla Klientów Komercyjnych 
przeniesione zostają do Regulaminu 
Prowadzenia Rachunków Bankowych i 
Rozliczeń dla Klientów Biznesowych (Firmy 
Mikro, Małe, Średnie oraz Korporacje) w 
Alior Banku SA. 

 

 
 

https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/informacje/kursy-walut.html
https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/informacje/kursy-walut.html

