WYKAZ ZMIAN
w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych
obowiązujących od dnia 1 lipca 2017 r.

Lp.

1.

Umiejscowienie
zapisu lub
stawki w TOiP
Rozdziały: I, II,
VII, XI i XII

Tytuł opłaty w tabeli

Nazwa produktu

Zapis lub stawka opłaty
do 30.06.2017 r.

Zapis lub stawka opłaty
od 01.07.2017 r.

Użyte w treści TOiP (w tabeli oraz przypisach pod tabelą) nazwy: „Alior Rachunki bez Opłat/Plus” oraz „Alior Rachunki bez
Opłat”, zastępuje się nazwą: „Rachunki w Pakiecie”.

Podstawa zmiany

-

Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe

2.

3.

4.

Część B, pkt 2.1

Część B, pkt 2.3

Część B, pkt 3.1

5.

Część B, pkt 3.2

6.

Część B, pkt 4.1

7.

Część B, pkt 4.2

Przelew w ramach Banku
na rachunki obce:
- w Oddziale/Placówce
Partnerskiej (Agencji) –
dyspozycja ustna
Przelew w ramach Banku
na rachunki obce:
- za pośrednictwem
bankowości telefonicznej –
konsultant
Przelew w PLN do innego
banku krajowego:
- w Oddziale – Elixir
Przelew w PLN do innego
banku krajowego:
- w Placówce Partnerskiej
(Agencji) – Elixir
Przelew natychmiastowy,
za pośrednictwem
bankowości internetowej:
- przelew w wysokości
0,01 zł – 1 000 zł
Przelew natychmiastowy,
za pośrednictwem
bankowości internetowej:
- przelew w wysokości
1 000,01 zł – 2 000 zł






Konto
Konto
Konto
Konto

Rozsądne
Rachunki w Pakiecie
Walutowe
Internetowe

0 zł

8 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 30
lit. d.






Konto
Konto
Konto
Konto

Rozsądne
Rachunki w Pakiecie
Walutowe
Internetowe

0 zł

5 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 30
lit. d.






Konto
Konto
Konto
Konto

Rozsądne
Rachunki w Pakiecie
Walutowe
Internetowe

7 zł

8 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d. *

 Konto Rozsądne
 Konto Rachunki w Pakiecie
 Konto Internetowe

7 zł

8 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d. *

 Konto Rozsądne
 Konto Rachunki w Pakiecie
 Konto Internetowe

1 zł

3 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d, g. *

 Konto Rozsądne
 Konto Rachunki w Pakiecie
 Konto Internetowe

2 zł

5 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d, g. *
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Umiejscowienie
zapisu lub
stawki w TOiP

8.

Część B, pkt 4.3

9.

Część B, pkt 4.4

10.

Część E, pkt 1.

11.

Część E, pkt 4.

Tytuł opłaty w tabeli
Przelew natychmiastowy,
za pośrednictwem
bankowości internetowej:
- przelew w wysokości
2 000,01 zł – 3 000 zł
Przelew natychmiastowy,
za pośrednictwem
bankowości internetowej:
- przelew w wysokości
3 000,01 zł – 4 000 zł
Wpłata gotówki na
rachunek własny w
Oddziale/Placówce
Partnerskiej (Agencji)
Wypłata z rachunku w
kasie Banku

Zapis lub stawka opłaty
do 30.06.2017 r.

Zapis lub stawka opłaty
od 01.07.2017 r.

 Konto Rozsądne
 Konto Rachunki w Pakiecie
 Konto Internetowe

3 zł

5 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d, g. *

 Konto Rozsądne
 Konto Rachunki w Pakiecie
 Konto Internetowe

4 zł

5 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d, g. *

 Konto Internetowe

0 zł

8 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 30
lit. d.

 Konto Internetowe

0 zł

8 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 30
lit. d.

Opłata abonamentowa
pobierana jest podczas realizacji
pierwszej wpłaty lub przelewu w
danym miesiącu kalendarzowym i
obejmuje trzy wpłaty i
przelewy w tym miesiącu
kalendarzowym. Opłata za
każdą kolejną wpłatę i
przelew w tym miesiącu
kalendarzowym wynosi 8 zł.
Opłata abonamentowa nie jest
pobierana w miesiącu otwarcia
rachunku oraz następującym po
miesiącu, w którym na Koncie
Rachunki w Pakiecie odnotowano
wpływ z tytułu wynagrodzenia
dokonany przez pracodawcę bądź
wpływ z tytułu stypendium
dokonany przez uczelnię wyższą
bądź wpływ z tytułu renty lub
emerytury dokonany przez ZUS.

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 30
lit. d.

Nazwa produktu

Podstawa zmiany

8

8

12.

Przypis nr 8 pod
tabelą

-

 Konto Rachunki w Pakiecie

Opłata pobierana podczas
realizacji pierwszej wpłaty lub
przelewu w danym miesiącu
kalendarzowym, wynosi 8 zł
niezależnie od liczby
zrealizowanych w tym
miesiącu kalendarzowym
wpłat i przelewów. Opłata nie
jest pobierana w miesiącu
otwarcia rachunku oraz
następującym po miesiącu, w
którym na Koncie Alior
Rachunki bez Opłat odnotowano
wpływ z tytułu wynagrodzenia
dokonany przez pracodawcę
bądź wpływ z tytułu stypendium
dokonany przez uczelnię wyższą
bądź wpływ z tytułu renty lub
emerytury dokonany przez ZUS.

Rozdział II. Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
13.

Część B, pkt 1.3

Wypłata gotówki:
- w krajowych
bankomatach Euronet

 Karta do Konta Rozsądnego
 Karta do Konta Rachunki w
Pakiecie
 Karta do Konta Internetowego

0 zł

0 zł/5 zł14

0 zł

15

0 zł/5 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 30
lit. d.
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Umiejscowienie
zapisu lub
stawki w TOiP

Tytuł opłaty w tabeli

Zapis lub stawka opłaty
do 30.06.2017 r.

Nazwa produktu
8

14.

Przypis nr 8 pod
tabelą, pierwsze
zdanie

-

 Karta do Konta Internetowego

Zapis lub stawka opłaty
od 01.07.2017 r.

Opłata nie jest pobierana w
miesiącu w którym została
wydana Karta lub pod
warunkiem, że w danym
miesiącu na rachunku zostaną
rozliczone transakcje
bezgotówkowe wykonane Kartą
na łączną kwotę minimum
100 zł, liczone dla każdej
wydanej do rachunku Karty
indywidualnie. (…)

Opłata nie jest pobierana w
miesiącu w którym została
wydana Karta lub pod
warunkiem, że w danym miesiącu
na rachunku zostaną rozliczone
transakcje bezgotówkowe
wykonane Kartą na łączną kwotę
minimum 300 zł, liczone dla
każdej wydanej do rachunku
Karty indywidualnie. (…)
Opłata nie jest pobierana od
wypłat w kwocie min. 100 zł, lub
gdy w danym miesiącu, innym niż
miesiąc otwarcia ROR, do którego
wydana jest karta, na rachunku
odnotowano wpływ z tytułu
wynagrodzenia dokonany przez
pracodawcę bądź wpływ z tytułu
stypendium dokonany przez
uczelnię wyższą bądź wpływ z
tytułu renty lub emerytury
dokonany przez ZUS.

15.

Przypis nr 14 pod
tabelą

-

 Karta do Konta Rozsądnego

Nie występował

16.

Przypis nr 15 pod
tabelą

-

 Karta do Konta Rachunki w
Pakiecie
 Karta do Konta Internetowego

Nie występował

Podstawa zmiany

8

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d, g. *

14

15

Opłata nie jest pobierana od
wypłat w kwocie min. 100 zł.

Jak w pkt 13

Jak w pkt 13

Rozdział XI. Karta rejestracyjna „Rachunki w Pakiecie”

17.

Część B, pkt 2.1

18.

Część B, pkt 2.3

19.

Część B, pkt 3.1

Przelew w ramach Banku
na rachunki obce:
- w Oddziale/Placówce
Partnerskiej (Agencji) –
dyspozycja ustna
Przelew w ramach Banku
na rachunki obce:
- za pośrednictwem
bankowości telefonicznej konsultant
Przelew w PLN do innego
banku krajowego:
- w Oddziale – Elixir

 Karta rejestracyjna „Rachunki
w Pakiecie”

0 zł

8 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 30
lit. d.

 Karta rejestracyjna „Rachunki
w Pakiecie”

0 zł

5 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 30
lit. d.

 Karta rejestracyjna „Rachunki
w Pakiecie”

7 zł

8 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d. *
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Umiejscowienie
zapisu lub
stawki w TOiP

20.

Część B, pkt 3.2

21.

Część B, pkt 4.1

22.

Część B, pkt 4.2

23.

Część B, pkt 4.3

24.

Część B, pkt 4.4

Zapis lub stawka opłaty
do 30.06.2017 r.

Zapis lub stawka opłaty
od 01.07.2017 r.

 Karta rejestracyjna „Rachunki
w Pakiecie”

2 zł

6 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d. *

 Karta rejestracyjna „Rachunki
w Pakiecie”

1 zł

3 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d, g. *

 Karta rejestracyjna „Rachunki
w Pakiecie”

2 zł

5 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d, g. *

 Karta rejestracyjna „Rachunki
w Pakiecie”

3 zł

5 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d, g. *

 Karta rejestracyjna „Rachunki
w Pakiecie”

4 zł

5 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d, g. *

Opłata pobierana podczas
realizacji pierwszej wpłaty lub
przelewu w danym miesiącu
kalendarzowym, wynosi 8 zł
niezależnie od liczby
zrealizowanych w tym
miesiącu kalendarzowym
wpłat i przelewów.

6
Opłata abonamentowa
pobierana jest podczas realizacji
pierwszej wpłaty lub przelewu w
danym miesiącu kalendarzowym i
obejmuje trzy wpłaty i
przelewy w tym miesiącu
kalendarzowym. Opłata za
każdą kolejną wpłatę i
przelew w tym miesiącu
kalendarzowym wynosi 8 zł.

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 30
lit. d.

Tytuł opłaty w tabeli
Przelew w PLN do innego
banku krajowego:
- w Placówce Partnerskiej
(Agencji) – Elixir
Przelew natychmiastowy,
za pośrednictwem
bankowości internetowej:
- przelew w wysokości
0,01 zł – 1 000 zł
Przelew natychmiastowy,
za pośrednictwem
bankowości internetowej:
- przelew w wysokości
1 000,01 zł – 2 000 zł
Przelew natychmiastowy,
za pośrednictwem
bankowości internetowej:
- przelew w wysokości
2 000,01 zł – 3 000 zł
Przelew natychmiastowy,
za pośrednictwem
bankowości internetowej:
- przelew w wysokości
3 000,01 zł – 4 000 zł

Nazwa produktu

6

25.

Przypis nr 6 pod
tabelą

 Karta rejestracyjna „Rachunki
w Pakiecie”

-

Podstawa zmiany

Rozdział XIV. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wycofane z oferty

26.

Część B, pkt 2.1

Przelew w ramach Banku
na rachunki obce:
- w Oddziale/Placówce
Partnerskiej (Agencji) –
dyspozycja ustna








Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto

Osobiste
Osobiste Meritum
Junior Meritum
Walutowe Meritum
Złote
Srebrne

0 zł

8 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 30
lit. d.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Umiejscowienie
zapisu lub
stawki w TOiP

Część B, pkt 2.3

Część B, pkt 3.1

Część B, pkt 3.2

Część B, pkt 3.5

Zapis lub stawka opłaty
do 30.06.2017 r.

Zapis lub stawka opłaty
od 01.07.2017 r.

0 zł

5 zł

0 zł

4 zł

7 zł

8 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d. *

 Konto Osobiste
 Konto Osobiste Meritum
 Konto Junior Meritum

7 zł

8 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d. *

 Konto Złote

0 zł

9 zł

 Konto Srebrne

0 zł

7 zł
























0 zł

8 zł

1 zł

3 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d, g. *

2 zł

5 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d, g. *

3 zł

5 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d, g. *

Tytuł opłaty w tabeli
Przelew w ramach Banku
na rachunki obce:
- za pośrednictwem
bankowości telefonicznej –
konsultant
Przelew w PLN do innego
banku krajowego:
- w Oddziale – Elixir
Przelew w PLN do innego
banku krajowego:
- w Placówce Partnerskiej
(Agencji) – Elixir
Przelew w PLN do innego
banku krajowego:
- w Oddziale – Express
Elixir

Część B, pkt 4.1

Przelew natychmiastowy,
za pośrednictwem
bankowości internetowej:
- przelew w wysokości
0,01 zł – 1 000 zł

Część B, pkt 4.2

Przelew natychmiastowy,
za pośrednictwem
bankowości internetowej:
- przelew w wysokości
1 000,01 zł – 2 000 zł

Część B, pkt 4.3

Przelew natychmiastowy,
za pośrednictwem
bankowości internetowej:
- przelew w wysokości
2 000,01 zł – 3 000 zł

Nazwa produktu











Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto

Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto

Osobiste
Osobiste Meritum
Junior Meritum
Walutowe Meritum
Złote
Srebrne
Osobiste
Osobiste Meritum
Junior Meritum
Walutowe Meritum

Korzystne
Osobiste
Osobiste Meritum
Junior Meritum
Private Banking
Złote
Srebrne
Korzystne
Osobiste
Osobiste Meritum
Junior Meritum
Private Banking
Złote
Srebrne
Korzystne
Osobiste
Osobiste Meritum
Junior Meritum
Private Banking
Złote
Srebrne
Korzystne

Podstawa zmiany

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 30
lit. d.

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 30
lit. d.
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34.

Umiejscowienie
zapisu lub
stawki w TOiP

Część B, pkt 4.4

Tytuł opłaty w tabeli

Przelew natychmiastowy,
za pośrednictwem
bankowości internetowej:
- przelew w wysokości
3 000,01 zł – 4 000 zł

Nazwa produktu








Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto

Osobiste
Osobiste Meritum
Junior Meritum
Private Banking
Złote
Srebrne
Korzystne

Zapis lub stawka opłaty
do 30.06.2017 r.

Zapis lub stawka opłaty
od 01.07.2017 r.

4 zł

5 zł

Podstawa zmiany

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 29
lit. a, b, d, g. *

Rozdział XV. Karty płatnicze debetowe dla wycofanych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

35.

36.

Część B, pkt 1.3

Wypłata gotówki:
- w krajowych
bankomatach Euronet

Przypis nr 14 pod
tabelą

-

 Karta do
 Karta do
Meritum
 Karta do
 Karta do

 Karta do
 Karta do
Meritum
 Karta do
 Karta do

Konta Osobistego
Konta Osobistego
Konta Junior Meritum
Konta Korzystnego

Konta Osobistego
Konta Osobistego
Konta Junior Meritum
Konta Korzystnego

0 zł/5 zł14

0 zł

Postanowienia
ogólne TOiP pkt 30
lit. d.

14

Nie występował

Opłata nie jest pobierana od
wypłat w kwocie min. 100 zł, lub
gdy w danym miesiącu, innym niż
miesiąc otwarcia ROR, do którego
wydana jest karta, na rachunku
odnotowano wpływ z tytułu
wynagrodzenia dokonany przez
pracodawcę bądź wpływ z tytułu
stypendium dokonany przez
uczelnię wyższą bądź wpływ z
tytułu renty lub emerytury
dokonany przez ZUS.

Jak w pkt 35

* Powodem zmiany jest wzrost faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank w związku z wykonywaniem umowy, wynikający z:
-

podwyższenia płacy minimalnej oraz wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,

-

wzrostu cen usług pocztowych,

-

zmian zakresu i formy świadczonych przez Bank usług, poprzez modyfikację istniejących i dodanie nowych funkcjonalności (płatności mobilne BLIK, Android Pay) w zakresie obsługi
produktów objętych zmianami, w związku z rozwojem systemu bankowości internetowej i bankowości mobilnej,

-

zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów - implementacji Rekomendacji KNF dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki,
krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.
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