Obowiązuje Klientów Indywidualnych, którzy aktywowali Usługę BLIK zbliżeniowy od 27 września 2021 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych
Usługa BLIK zbliżeniowy
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Postanowienia ogólne
1.

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej „Taryfą Opłat i Prowizji” ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w Oddziałach i Placówkach
Partnerskich (Agencjach) Banku oraz za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.

2.

Opłaty i prowizje pobierane są:
a. po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi,
b. miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych,
c. zbiorczo – za usługi wykonane w trakcie okresu rozliczeniowego,
d. zgodnie z zawartą Umową.

3.

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

4.

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

5.

Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich (PLN). W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy
zastosowaniu aktualnych kursów sprzedaży zawartych w Tabeli Kursów Walut Alior Banku S.A.

6.

Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza, w przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, kwoty opłat i prowizji zaokrąglane są do drugiego miejsca
po przecinku kwoty danej waluty.

7.

O zmianie Taryfy Opłat i Prowizji Bank powiadamia Klienta:
a. w przypadku Klientów, z którymi Bank nie zawarł Umowy ramowej – za pośrednictwem poczty lub,
b. poprzez stronę internetową w postaci udostępnionego na niej pliku elektronicznego zapisanego na Trwałym nośniku po uprzednim poinformowaniu Klienta, w szczególności listem, SMS, emailem, o dostępności informacji o zmianie Taryfy Opłat i Prowizji na tej stronie internetowej lub,
c. w przypadku Klientów, którzy podali swój adres e-mail – w formie elektronicznej.
Dodatkowo Bank może także udostępnić informację o zmianach Taryfy Opłat i Prowizji za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych lub w Oddziałach i Placówkach Partnerskich (Agencjach) Banku.
Powiadomienie o zmianach nastąpi nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą jej wejścia w życie. Brak zgłoszenia sprzeciwu Klienta wobec proponowanych zmian, przed dniem
obowiązywania zmian, jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.

8.

Klient ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę, której dotyczą zmiany Taryfy Opłat i Prowizji ze skutkiem od dnia poinformowania o zmianach, nie
później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane bez ponoszenia opłat związanych z wypowiedzeniem Umowy lub opłat wynikających z proponowanych zmian.

9.

W przypadku gdy Klient zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 7, ale nie dokona wypowiedzenia właściwej Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez
ponoszenia dodatkowych opłat związanych ze zgłoszeniem sprzeciwu lub opłat wynikających z proponowanych zmian.

10.

Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Taryfie Opłat i Prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:
a. zmiany wysokości płacy minimalnej oraz poziomu wskaźników publikowanych przez GUS: inflacji, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
b. zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych oraz stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski,
c. zmiany cen usług i operacji, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych,
d. zmiany zakresu lub formy świadczonych przez Bank usług (w tym zmiany lub dodania nowej funkcjonalności w zakresie obsługi danego produktu) w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na
koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem Umowy,
e. zmiany przepisów prawa regulujących produkty lub usługi oferowane przez Bank lub mających wpływ na wykonywanie Umowy, w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone
przez Bank w związku z wykonywaniem Umowy,
f. zmiany przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości stosowanych przez Bank, w zakresie w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem
Umowy,
g. zmiany lub wydania nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie mającym
wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem Umowy.

11.

Zmiany wysokości opłat i prowizji będą odbywały się wg następujących zasad:
a. zmiana opłat i prowizji przewidzianych w Taryfie Opłat i Prowizji dla jednego produktu może być dokonywana nie częściej niż 4 razy w roku,
b. opłaty i prowizje zawarte w Taryfie Opłat i Prowizji nie mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o więcej niż 200% wysokości dotychczasowej opłaty lub prowizji, z zastrzeżeniem ust. 12,
c. zmiana wysokości danej opłaty lub prowizji następuje w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy od wystąpienia przesłanki do wprowadzenia tej zmiany,
d. ustalenie stawek opłat lub prowizji za czynności, za które dotychczas Bank nie pobierał opłat/prowizji oraz określenie wysokości opłat/prowizji dla nowych produktów lub usług, odbywa się z
uwzględnieniem stopnia pracochłonności wykonywanych w związku z tym czynności oraz poziomu kosztów ponoszonych przez Bank.

12.

Ograniczenie, o którym mowa w ust. 11 lit. b nie dotyczy sytuacji, w której do Taryfy Opłat i Prowizji wprowadzane są nowe opłaty lub prowizje lub gdy ich dotychczasowa wysokość wynosiła 0 zł.

13.

Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w każdym Oddziale i Placówce Partnerskiej (Agencji) Banku oraz za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.

14.

Powyższe postanowienia mają charakter ogólny, obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
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Dział I.

PRODUKTY W OFERCIE
Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe

1.
1.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI
Prowizja za przewalutowanie transakcji BLIK
zbliżeniowy w walutach innych niż PLN

TRYB POBIERANIA

KONTO JAKŻE OSOBISTE

KONTO ELITARNE

KONTO WALUTOWE

KONTO INTERNETOWE

od każdej płatności

5%

5%

-

5%

Rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy
2.
1.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI
Prowizja za przewalutowanie transakcji BLIK
zbliżeniowy w walutach innych niż PLN

TRYB POBIERANIA

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

od każdej płatności

5%
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Dział II.

PRODUKTY W OBSŁUDZE (WYCOFANE Z OFERTY)
Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe wycofane z oferty – część A (Konto Rozsądne, Konto Wyższej Jakości, Konto
Rachunki w Pakiecie)

1.
1.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI
Prowizja za przewalutowanie transakcji BLIK
zbliżeniowy w walutach innych niż PLN

TRYB POBIERANIA

KONTO ROZSĄDNE

KONTO WYŻSZEJ JAKOŚCI
(z 5-letnią gwarancją)

KONTO RACHUNKI W PAKIECIE

od każdej płatności

5%

5%

5%

Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe wycofane z oferty – część B (Konto Osobiste, Konto Osobiste Meritum, Konto
Junior Meritum, Konto Walutowe Meritum, Konto Private Banking, Konto Złote, Konto Srebrne, Konto Korzystne)

2.

1.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI

Prowizja za przewalutowanie transakcji BLIK
zbliżeniowy w walutach innych niż PLN

TRYB POBIERANIA

KONTO
OSOBISTE

KONTO
OSOBISTE
MERITUM/
JUNIOR
MERITUM

od każdej płatności

5%

5%

KONTO
WALUTOWE
MERITUM

KONTO
PRIVATE
BANKING

KONTO
ZŁOTE

KONTO
SREBRNE

KONTO
KORZYSTNE

-

5%

5%

5%

5%

Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe wycofane z oferty – część C (Konto Techniczne, Karta rejestracyjna „Rachunki w
Pakiecie”, Konto PRIMO)
3.
1.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI
Prowizja za przewalutowanie transakcji BLIK
zbliżeniowy w walutach innych niż PLN

TRYB POBIERANIA

KONTO TECHNICZNE

KARTA REJESTRACYJNA
„RACHUNKI W PAKIECIE”

KONTO PRIMO

od każdej płatności

5%

-

-

Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe wycofane z oferty – część E (umowy zawarte z T-Mobile Usługi Bankowe były
Oddział Alior Bank S.A.: Konto Freemium, Konto Premium, Konto Zintegrowane z FB, Konto Walutowe)
4.
1.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI
Prowizja za przewalutowanie transakcji BLIK
zbliżeniowy w walutach innych niż PLN

TRYB POBIERANIA

KONTO FREEMIUM

KONTO PREMIUM

KONTO ZINTEGROWANE
Z FB

KONTO WALUTOWE

od każdej płatności

5%

5%

-

-
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