
 

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN  

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

 

 

Kredyty  

Wprowadzana 
zmiana 

 
Przed zmianą 

 
Po zmianie Komentarz 

Ustalenie 
oprocentowania 
kredytu przy 
ujemnej wartości 
stawki podstawowej 
 

Brak 
uregulowania 

W sytuacji, gdy publikacja stawki podstawowej na 
odpowiedniej stronie serwisu Reuters wskazywać będzie 
wartość ujemną (to jest mniejszą niż 0), Strony przyjmują, iż 
wartość stawki podstawowej będzie równa 0 (słownie: zero 
punktów procentowych), a wysokość oprocentowania równa 
marży.  

Zmiana 
wprowadzona 
w par. 3 ust. 
6 Regulaminu 
Kredytowego. 

Maksymalne 
oprocentowanie 
umowne 

Brak 
uregulowania 

Odsetki nie mogą przekroczyć wysokości odsetek 
maksymalnych wynikających z art. 359 § 2(1) kodeksu 
cywilnego, (tj. dwukrotności sumy stopy referencyjnej 
Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych) z 
zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany sposobu naliczania 
odsetek maksymalnych wskazanego w art. 359 § 2(1) kodeksu 
cywilnego, odsetki nie będą mogły przekroczyć odsetek 
maksymalnych naliczanych zgodnie z nowym sposobem. 
 

Zmiana 
wprowadzona 
w par. 4 ust. 1 
Regulaminu 
Kredytowego. 

Maksymalne 
oprocentowanie 
karne 

Brak 
uregulowania 

Odsetki za opóźnienie nie mogą przekroczyć  maksymalnych 
odsetek za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) kodeksu 
cywilnego (tj. dwukrotności sumy stopy referencyjnej 
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) z 
zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany sposobu naliczania 
maksymalnych odsetek za opóźnienie wskazanego w art. 481 § 
2(1) kodeksu cywilnego, Bank będzie naliczał odsetki od 
niezapłaconej kwoty Kredytu zgodnie z nowym sposobem 
naliczania maksymalnych odsetek za opóźnienie. 
 

Zmiana 
wprowadzona 
w par. 4 ust. 5 
Regulaminu 
Kredytowego. 

Obciążenie 
rachunku 
depozytowego 
Klienta w ciężar 
nieautoryzowanego 
salda debetowego  

Brak 
uregulowania 

W przypadku, gdy w dniu wymagalności płatności na rzecz 
Banku jakichkolwiek kwot należnych z tytułu opłat lub prowizji 
lub rozliczenia innych transakcji na właściwym rachunku brak 
jest środków pieniężnych w wysokości wystarczającej do 
pokrycia takiej płatności, Bank obciąża ten rachunek należną 
kwotą, powodując powstanie nieautoryzowanego salda 
debetowego. Klient jest zobowiązany do natychmiastowej 
spłaty nieautoryzowanego salda debetowego wraz z odsetkami 
naliczonymi w okresie od dnia obciążenia rachunku do dnia 
poprzedzającego całkowitą spłatę nieautoryzowanego salda 
debetowego, w wysokości odsetek za opóźnienie. 
 

Zmiana 
wprowadzona 
w par. 5 ust. 3  
Regulaminu 
Kredytowego. 

Sposoby 
przekazywania 
przez Bank 
wszelkich 
zawiadomień 
kierowanych do 
klientów 

 
 

Regulamin 
kredytowy nie 
przewidywał 
sposobu 
przekazywania 
przez Bank 
wszelkich 
zawiadomień 
kierowanych 
do Klientów za 
pośrednictwem 
bankowości 
elektronicznej.  

1. Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Bank do Klienta 
mogą być doręczane Klientowi, wedle wyboru Banku: 
(a) za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej lub 
na adres poczty elektronicznej, 
(b) drogą pocztową, 
(c) osobiście upoważnionym osobom, 
(d) drogą faksową, 
(e) w inny uzgodniony z Klientem sposób. 
2. Wszelkie zawiadomienia skierowane przez Bank do Klienta 
uznaje się za skutecznie doręczone: 
(a) jeżeli zostały doręczone osobiście lub przez posłańca - w 
dniu dostarczenia, a w przypadku dyspozycji składania do 
skrytki bankowej – w dniu złożenia do skrytki, 
(b) jeżeli zostały wysłane przekazem faksowym - w dniu 
uzyskania przez nadawcę potwierdzenia prawidłowej transmisji, 

Zmiana 
wprowadzona 
w par. 21 
Regulaminu 
Kredytowego. 



 

 

(c) jeżeli zostały wysłane listem za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru lub listem poleconym - w dniu dostarczenia listu lub 
podjęcia próby jego dostarczenia, przy czym za dowód próby 
doręczenia uważać się będzie pisemną informację poczty lub 

firmy kurierskiej o upływie terminu do podjęcia przesyłki 
poleconej lub o niemożliwości doręczenia przesyłki kurierskiej, 
(d) jeżeli zostały wysłane za pośrednictwem systemu 
bankowości elektronicznej lub na adres elektroniczny Klienta w 
sposób określony w Prawie Bankowym – w chwili, gdy dana 
informacja weszła do systemu odbiorcy. 
3. Jeżeli zawiadomienie zostanie doręczone po godzinach pracy 
w dniu roboczym lub w dniu nie będącym dniem roboczym w 
miejscu odbioru będzie ono uważane za doręczone w 
pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 
4. Oświadczenia Klienta kierowane do Banku mają formę 
pisemną pod rygorem nieważności, o ile dla konkretnego 
oświadczenia Umowa nie przewiduje postaci szczególnej. 
5. W przypadku zmiany adresu bez powiadomienia Banku, 
korespondencję wysłaną na ostatnio znany Bankowi adres i 
zwróconą, załącza się do akt rachunku ze skutkiem doręczenia 
od dnia adnotacji poczty o zwrocie przesyłki. 

 
Podstawa prawna do zmian: 
Regulamin Kredytowy w ramach działalności przejętej przez Alior Bank SA 4 listopada 2016 r. Ogólne warunki umów 
kredytu dla przedsiębiorców 
 

 

Kredyty – ciąg dalszy 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed 
zmianą 

Po zmianie Komentarz 

Prowizja za aneks 
związany ze zmianą 
zabezpieczenia 

Brak 
prowizji 

Prowizja za aneks 
związany ze zmianą 
zabezpieczenia dla 
kredytów 
długoterminowych w 
wysokości: 0,5% min. 
500 zł. 

Dotyczy: 
 Klientów Biznesowych w odniesieniu do umów 

zawartych do 6 maja 2012 r., 
 Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm w 

odniesieniu do umów zawartych od  7 maja 2012 r., 
 Klientów Korporacyjnych, 
 Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych 

Firm do umów zawartych od  7 maja 2012 r. 

Prowizja za 
administrowanie 
zabezpieczeniami  

Brak 
prowizji  

Prowizja za 
administrowanie 
zabezpieczeniami 
pobierana kwartalnie w 
wysokości: 50 zł. 

Dotyczy: 
 Klientów Biznesowych w odniesieniu do umów 

zawartych do 6 maja 2012 r., 
 Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm w 

odniesieniu do umów zawartych od 7 maja 2012 r., 
 Klientów Korporacyjnych, 
 Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych 

Firm do umów zawartych od 7 maja 2012 r. 

Prowizja za 
administrowanie 
kredytem 

Brak 
prowizji 

Prowizja za 
administrowanie 
kredytem pobierana w 
12. miesiącu od daty 
udzielenia od kredytów 
odnawialnych w 
wysokości: 1,5% min. 
1000 zł. 

Dotyczy: 
 Klientów Biznesowych w odniesieniu do umów 

zawartych do 6 maja 2012 r., 
 Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm w 

odniesieniu do umów zawartych od 7 maja 2012 r., 
 Klientów Korporacyjnych, 
 Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych 

Firm do umów zawartych od 7 maja 2012 r. 

Opłata za inspekcję 
przedmiotu 
zabezpieczenia 

Brak 
opłaty 

Opłata za inspekcję 
przedmiotu 
zabezpieczenia – 
pobierana od czynności 
w wysokości: 250 zł. 

Dotyczy: 
 Klientów Biznesowych w odniesieniu do umów 

zawartych do 6 maja 2012 r., 
 Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm w 

odniesieniu do umów zawartych od 7 maja 2012 r., 
 Klientów Korporacyjnych, 
 Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych 



 

 

Firm do umów zawartych od 7 maja 2012 r.  

Opłata za inspekcję 
przedsiębiorstwa 
kredytobiorcy  

Brak 
opłaty 

Opłata za inspekcję 
przedsiębiorstwa 
kredytobiorcy od 
czynności w wysokości: 
350 zł.  

Dotyczy: 
 Klientów Biznesowych w odniesieniu do umów 

zawartych do 6 maja 2012 r., 
 Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm w 

odniesieniu do umów zawartych od 7 maja 2012 r., 
 Klientów Korporacyjnych, 
 Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych 

Firm do umów zawartych od 7 maja 2012 r.  
 

Opłata za inspekcję 
nieruchomości 

Brak opłaty Opłat za inspekcję 
nieruchomości od 
czynności w 
wysokości: 250 zł. 

Dotyczy: 
 Klientów Biznesowych w odniesieniu do umów 

zawartych do 6 maja 2012 r., 
 Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm w 

odniesieniu do umów zawartych od 7 maja 2012 r., 
 Klientów Korporacyjnych, 

 Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych 
Firm do umów zawartych od 7 maja 2012 r.  

Maksymalna stawka 
prowizji od 
niewykorzystanej 
kwoty kredytu od linii 
kredytowej/wielocelo
wej (wielowalutowej)  

Stawka 
prowizji: 
1,2% w skali 
roku.  

Stawka prowizji: 
2,0% w skali roku.  

Dotyczy: 
 Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm w 

odniesieniu do umów zawartych od 7 maja 2012 r., 
 Klientów Korporacyjnych. 

Informacja o 
odsetkach od 
zadłużenia 
przeterminowanego  

Sposób i 
wysokość 
naliczania 
odsetek 
zdefiniowana 
w TOiP. 

Sposób i wysokość 
naliczania odsetek 
zdefiniowana w 
Regulaminie 
kredytowym. 

Dotyczy: 
 Klientów Biznesowych w odniesieniu do umów 

zawartych do 6 maja 2012 r., 
 Klientów Biznesowych z segmentu Średnich Firm w 

odniesieniu do umów zawartych od 7 maja 2012 r., 
 Klientów Korporacyjnych.  

Zmiana nazwy 
własnej produktu 
kredytowego  

Auto Sezam Kredyt AS Dotyczy: 
 Klientów Biznesowych w odniesieniu do umów 

zawartych do 6 maja 2012 r., 
 Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych 

Firm do umów zawartych od 7 maja 2012 r. 

 
Podstawa prawna do zmian:  
Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Biznesowych (Firmy Mikro, Małe, Średnie oraz Korporacje) Alior Banku SA 
 

 

Kredyty – ciąg dalszy 

Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Rata kredytu pobierana z 
innych rachunków 
depozytowych Klienta 
(dotyczy produktów: 
Kredyt Inwestycyjny, 
Kredyt Ekspres Kapitał, 
Kredyt Obrotowy 
Nieodnawialny) 

W przypadku braku 
środków na rachunku 
depozytowym wskazanym 
do spłaty raty kredytu, 
Bank obciąża pozostałe 
rachunki depozytowe 
Klienta prowadzone w 
Banku z wyłączeniem 
rachunków lokat 
terminowych. 

Bank zaprzestaje stosowania 
praktyki obciążania pozostałych 
rachunków depozytowych Klienta 
w sytuacji braku środków na 
rachunku wskazanym do spłaty. 
Niespłacana rata kredytu będzie 
traktowana jako zaległość 
przeterminowana. Prosimy o 
zapewnienie środków do spłaty 
kredytu na rachunku wskazanym 
w umowie kredytu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Podstawa prawna do zmian: 
Brak - Bank nie był zobowiązany do powyższego sposobu postępowania przed zmianą.  
 

 

 


