
 

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN  

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

 

 

Konto oszczędnościowe 

Zmiany wymienione w części dotyczącej rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych mają zastosowanie również dla 
rachunków oszczędnościowych. Ponadto ulegają zmianie m.in.: 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Nazwy rachunków 
oszczędnościowych 

Sezam Oszczędzam  

Sezam Oszczędzam Plus 

Pracowite Konto 
Oszczędnościowe 
 

Konto Oszczędnościowe W nowej Taryfie opłat i prowizji, 
którą przesyłamy w załączeniu, 
konto występuje pod nową 
nazwą. Prosimy o zapoznanie się 
z nową nazwą swojego konta. 

Sposób 

informowania  
o oprocentowaniu 
rachunków 
oszczędnościowych 

Wysokość 

oprocentowania 
podawana do 
wiadomości w tabeli 
oprocentowania.  

Wysokość oprocentowania 

podawana do wiadomości w 
Tabeli Oprocentowania Alior 
Banku SA dla Klientów 
Indywidualnych. 

 

Karta debetowa do 
konta 
oszczędnościowego 

Karta niedostępna. Możliwość zamówienia karty do 
konta oszczędnościowego. 

 

Przelewy z konta 
oszczędnościowego 

Dwa bezpłatne przelewy 
na rachunki własne 
prowadzone w Banku. 
Każdy przelew 
wychodzący na zewnętrz 
był przelewem płatnym.  

Jedna wypłata albo przelew 
wychodzący bezpłatny, 
niezależnie od typu przelewu 
wychodzącego. 
 
Możliwość bezpłatnej wypłaty 
gotówki w kasie w ramach jednej 
transakcji.  

Opłaty za przelew zgodnie z 
załączoną Tabelą opłat i prowizji. 

Przelewy 
natychmiastowe 

Usługa niedostępna Usługa dostępna 
 
Możliwość wykonywania 
przelewów natychmiastowych za 
pośrednictwem bankowości 
internetowej / mobilnej.  

Opłaty za przelew 
natychmiastowy zgodnie z 
załączoną Tabelą opłat i prowizji. 

Prepaid  - 
doładowanie 
telefonu 

Usługa niedostępna  Usługa dostępna Możliwość doładowania telefonu 
komórkowego z poziomu 
bankowości internetowej. 

Zlecenia stałe Zlecenia stałe 
wewnętrzne realizowane 
na rachunki prowadzone 
w Banku BPH. 
 
 

Możliwość ustanowienia zlecenia 
stałego z konta 
oszczędnościowego na dowolny 
rachunek.  
 

Opłata zgodnie z Tabelą opłat 
i prowizji. 
 
Brak możliwości ustanowienia 
zleceń stałych do rachunków 
prowadzonych w walutach. 

Przelewy 
zagraniczne, w tym 
przelewy 
europejskie. 

Usługa niedostępna Usługa dostępna. Możliwość 
realizacji przelewu 
zagranicznego, w tym przelewu 
europejskiego.  
Opłata za przelew europejski 5 
zł. 

Opłaty za przelew zagraniczny 
zgodnie z załączoną Tabelą opłat 
i prowizji.  
 

 
 

Podstawa prawna do zmian: 
 
 
 



 

 

 
ROZDZIAŁ XIII  
Zmiana Regulaminu rachunków oszczędnościowo–rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla 
Klientów Indywidualnych Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH 
§ 28  
1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu przy zaistnieniu co najmniej  jednej z niżej wymienionych 
okoliczności:  

(…)  

3) zmian zakresu lub sposobu świadczenia usług lub funkcjonalności, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na 
postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych usług lub funkcjonalności albo wycofanie lub zmianę cech 
dotychczasowych usług lub funkcjonalności, o ile zapewnione zostanie dalsze wykonywanie Umowy oraz nie będzie 
prowadziło do obligatoryjnego zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza z tytułu Umowy.. 
 
Zmiana Regulaminu Rozliczeń Pieniężnych  
§ 31  
Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu przy zaistnieniu przynajmniej jednej z 
wymienionych niżej przyczyn:  

(…) 

c) zmian dostępności lub funkcjonalności produktów lub usług świadczonych przez Bank, w zakresie, w jakim zmiany te 
wpływają na postanowienia Regulaminu. 

 

Lokaty 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Oprocentowanie lokat Oprocentowanie zgodne z 
zasadami opisanymi w umowie 
lokaty i Regulaminie 
Rachunków Terminowych Lokat 
Oszczędnościowych dla 
Klientów Indywidualnych Alior 
Banku SA w ramach 
działalności przejętej z Banku 
BPH.  
 

Oprocentowanie 
zgodne z zasadami 
opisanymi w umowie 
lokaty, Regulaminie 
rachunków 
oszczędnościowo-
rozliczeniowych, 
oszczędnościowych i 
terminowych lokat 
oszczędnościowych  
oraz Tabelą 
Oprocentowania Alior 
Banku SA dla Klientów 
Indywidualnych. 

Oprocentowanie nie ulega zmianie. 
Prosimy o zapoznanie się z 
załączonym Regulaminem 
rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych, 
oszczędnościowych i terminowych 
lokat oszczędnościowych oraz 
Tabelą Oprocentowania Alior Banku 
SA dla Klientów Indywidualnych 
dostępną w oddziale Banku lub na 
stronie www.aliorbank.pl. 

Sposób informowania  
o oprocentowaniu 
lokat 

Wysokość oprocentowania 
podawana do wiadomości w 
tabeli oprocentowania.  

Wysokość 
oprocentowania 
podawana do 
wiadomości w Tabeli 
Oprocentowania Alior 
Banku SA dla Klientów 
Indywidualnych. 

 

Opłata za przelew 
zapadającej lokaty na 
rachunek zewnętrzny 

7 zł  0 zł Bank nie będzie pobierać opłaty za 
przelew zapadającej lokaty. 

Wypłata odsetek lub 
częściowa wypłata 
kapitału w dniu 
odnowienia 

Możliwość zlecenia wypłaty za 
pośrednictwem systemu 
bankowości elektronicznej oraz 
w placówce Banku 

Brak możliwości 
złożenia dyspozycji.  
Złożone dyspozycje 
będą realizowane do 
dnia fuzji operacyjnej. 

W pozostałych przypadkach 
prosimy o złożenie jednorazowych 
dyspozycji do każdej wypłaty. 

Dopłata kapitału do 
salda lokaty 

W dniu rozpoczęcia kolejnego 
okresu umownego klient ma 
możliwość jednorazowej 
dopłaty. Możliwość zlecenia 
usługi za pomocą bankowości 
elektronicznej oraz w placówce 
Banku. 

Obsługa możliwa 
jedynie w oddziale 
Banku. 
 

 



 

 

Terminy i warunki 
lokat 

Bez zmian.  

Indywidualny Plan 
Lokacyjny 

Wpłaty i wypłaty automatycznie 
rozdzielane na część lokacyjną i 
funduszową. 

Rozdzielenie części 
lokacyjnej i 
funduszowej. Klient 
samodzielnie decyduje 
o kwocie wpłaty i 
wypłaty na część 
lokacyjną lub 
funduszową.  

 

Podstawa prawna zmian: 
 
Regulamin Rachunków Terminowych Lokat Oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Alior Banku SA 
w ramach działalności przejętej z Banku BPH. 
§ 38. 
1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu przy zaistnieniu co najmniej jednej z niżej 
wymienionych okoliczności: 

(…) 
3) zmian  zakresu  lub  sposobu  świadczenia  usług  lub funkcjonalności,  w  zakresie   w   jakim   zmiany te wpływają  
na  postanowienia  Regulaminu,  poprzez wprowadzenie  nowych  usług  lub  funkcjonalności  albo wycofanie lub 
zmianę cech dotychczasowych usług lub funkcjonalności,  o  ile  zapewnione  zostanie  dalsze wykonywanie  Umowy  
oraz  nie  będzie  prowadziło  do obligatoryjnego  zwiększenia obciążeń  finansowych Posiadacza z tytułu Umowy. 

 

§ 22 Regulaminu Planów Lokacyjnych: 
Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy zaistnieniu przynajmniej jednej z wymienionych niżej przyczyn: 
1) (…) 
2) zmiany w systemie informatycznym którym operuje Bank, 
3) zmiany w zakresie oferty Banku, a w szczególności rozszerzenia, ulepszenia funkcjonalności istniejących usług 
lub produktów lub rezygnacja z prowadzenia niektórych usług lub produktów dostępnych w jego ofercie i/lub zmiany 
formy realizacji określonych czynności i produktów, ……. 
 


