
 

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN  

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

 

 

Limit odnawialny w rachunku 

Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Opłata za wznowienie limitu 
odnawialnego (opłata roczna) 

2% min. 75 zł liczone 
ponad kwotę wolną: 

5000 zł – dla limitów w 
Koncie Maksymalnym i 
Koncie Złoty Sezam 

2500 zł – Kapitalne Konto 
i Koncie Srebrny Sezam 

10 000 zł – Konto 
walutowe i osobiste 
Private Banking 

Do 31.12.2017 r. opłata wynosi 0 zł 
dla limitów do kwoty: 

5000 zł – dla limitów w Koncie Wyższej 
Jakości i Koncie Złotym 

2500 zł –  Konto Korzystne i Konto 
Srebrne 

10 000 zł – Konto walutowe i Konto 
Private Banking 

Dla limitów na wyższe kwoty opłata 
wynosi 2% min 75 zł liczone od całości 
limitu.  

 

Od 1.01.2018 r. opłata za wznowienie 
limitu wynosi 2% min. 75 zł bez 
względu na kwotę limitu kredytowego. 

 

Opłata za wydanie opinii 
bankowej/ pism o charakterze 
zaświadczeń historii rachunku 
kredytowego 

Sporządzenie i wydanie 
lub wysłanie na wniosek 
klienta: 
 potwierdzenia, 

zaświadczenia, opinii 

bankowej lub odpisu 

dokumentu – 60 zł 

 kopii dokumentu – 30 zł 

Wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii 
rachunku kredytowego/ kopii 
dokumentu – 50 zł 

Wprowadzenie 
jednolitej opłaty 
dla wszystkich 
klientów. 

 

Limit odnawialny w rachunku – ciąg dalszy 

Wprowadzana 
zmiana 

Opis zmiany Komentarz 

Alokacja spłat Dotychczasowe postanowienia Umowy dotyczące zaspokajania 
należności po dokonaniu spłaty zadłużenia zostają uchylone i w ich 
miejsce wprowadzone zostają nowe poniższe zapisy:   

Zadłużenie Posiadacza wobec Banku zaspokajane jest 

w następującej kolejności: 

1) odsetki od zadłużenia, 

2) koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty upomnień 

oraz należne opłaty i prowizje, 

3) kwota niespłaconego kapitału 

 

 

 

 



 

 

Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, w tym wycofane z oferty: kredyty i pożyczki 

gotówkowe, celowe, kredyty gotówkowe zabezpieczone, kredyty na zakup pojazdów, Auto 

Gotówka i Auto Okazja 

 

Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Opłata za 
Porozumienie/Aneks do 
umowy kredytowej 

Zmiana warunków 
umowy kredytu na 
wniosek klienta - 50 zł. 
 
Nie pobiera się opłaty za 
pierwszą zmianę terminu 
płatności rat kredytu. 

Porozumienie/Aneks do 
umowy kredytowej – 50 zł. 
 
Dla kredytów 
denominowanych 
odpowiednio: 
12 EUR, 16 USD, 14 CHF. 

Zmiana terminu płatności raty 
nie podlega opłacie za aneks 
do umowy kredytowej. 

Opłata za wydanie opinii 
bankowej / pism o 
charakterze zaświadczeń / 
historii rachunku 
kredytowego 

Sporządzenie i wydanie 
lub wysłanie na wniosek 
klienta: 

 Potwierdzenia, 
zaświadczenia, 
opinii bankowej lub 
odpisu dokumentu – 
60 zł 

 Kopii dokumentu – 
30 zł 

Opłata za wydanie opinii 
bankowej / pism o 
charakterze zaświadczeń/ 
historii rachunku 
kredytowego/ kopii 
dokumentu – 50 zł 

Zmiana polega na 
wprowadzeniu jednolitej 
opłaty. 

Opłata za wydanie lub 
wysłanie dodatkowych 
blankietów spłat 

15 zł za każdą 
dyspozycję 

Brak usługi Brak usługi nie wpływa na 
sposób spłaty kredytu wybrany 
przez klienta. Nadal istnieje 
możliwość dokonania spłaty 

raty z wykorzystaniem 
wydanych już blankietów i za 
tę czynność Bank nie pobiera 
dodatkowej opłaty. 

 
 
Podstawa prawna do zmian: 
 
Zmiana na podstawie poniższego zapisu z Taryfy opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych 
w ramach działalności przejętej z Banku BPH: 
12. Bank jest uprawniony do zmiany wysokości opłat i prowizji raz w roku kalendarzowym o czym poinformuje Klientów 
nie później niż w terminie do 1 września danego roku, z ważnej przyczyny, za którą Strony uznają:  

1)  wystąpienie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd 

Statystyczny (GUS), na poziomie 100,3 (tj. 0,3%) lub wyższym (zwanego dalej „Inflacją”) lub, 

2)  zmianę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez GUS w danym roku za rok 
poprzedni, w stosunku do ogłoszonego rok wcześniej o 1,5% lub więcej (zwaną dalej „Zmianą przeciętnego 
wynagrodzenia”).  

W przypadku wystąpienia tylko jednej z przyczyn, o których mowa w ppkt 1) i 2), zmiana nastąpi odpowiednio o 

Inflację albo o Zmianę przeciętnego wynagrodzenia i zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez wartość danego 
wskaźnika. W przypadku wystąpienia obu przyczyn, o których mowa w ppkt 1) i 2), zmiana nastąpi o sumę 
Inflacji oraz Zmiany przeciętnego wynagrodzenia. 

 

13. Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 12, Bank jest uprawniony do wprowadzenia nowych opłat i prowizji lub 
zmiany stawek opłat i prowizji, w przypadku wprowadzenia nowych lub zmiany przepisów prawa lub wymogów instytucji 
nadzorczych, związanych z funkcjonowaniem sektora bankowego i rynku usług finansowych (zwanych dalej Regulacjami). 
Uprawnienie to dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy bezpośrednim skutkiem wprowadzenia lub zmiany Regulacji jest nałożenie 
na Bank obowiązku wprowadzenia nowych usług, opłat lub prowizji lub zmiana kosztów ponoszonych przez Bank w 
związku ze świadczonymi usługami. W takim przypadku, zmiana stawek dotyczyć będzie wyłącznie opłat i prowizji 
związanych z usługami, których koszty ulegają bezpośrednim zmianom w efekcie wprowadzenia lub zmian Regulacji, a 
kierunek i zakres zmian odpowiada kierunkowi i zakresowi zmian kosztów. W przypadku wprowadzenia nowych Regulacji 
lub zmian w Regulacjach innych niż przepisy prawa podatkowego, maksymalnie połowa kwoty, o jaką zmieni się koszt 
ponoszony przez Bank w związku z wykonywaniem danej usługi, zwiększy lub pomniejszy daną opłatę lub prowizję. Bank 
wprowadzi nowe opłaty i prowizje lub dokona zmiany stawek opłat i prowizji o czym poinformuje Klienta w sposób 



 

 

określony w umowie, nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie lub zmiany Regulacji, przy czym w 
komunikacji do Klientów związanej ze zmianą treści Taryfy, Bank wskaże zmienioną Regulację stanowiącą podstawę do 
zmian treści Taryfy, umożliwiając Klientom weryfikację podstawy, zakresu i kierunku zmian. 
 
14. Strony uzgadniają również, że: 

1)  Bank jest uprawniony do wprowadzenia do Taryfy nowych opłat lub prowizji, które wynikają z wprowadzenia 

przez Bank nowych usług dla istniejących produktów, pod warunkiem, że korzystanie z tych usług, a tym samym 
ponoszenie przez Klienta opłat z ich tytułu nie będzie obligatoryjne. Zmiana ta możliwa jest w każdym czasie i nie 
jest uzależniona od przyczyn określonych w pkt 12.  

2)  Zmiana Taryfy polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym 

czasie i nie jest uzależniona od przyczyn określonych w pkt 12.  

3)  Bank może zrezygnować z podwyższenia wysokości wszystkich lub wybranych opłat lub prowizji w danym roku, 

pomimo zaistnienia przyczyn wskazanych w pkt 12 ppkt 1) i 2). W takim przypadku w kolejnym roku (o ile 
zaistnieją wspomniane przyczyny), Bank może dokonać podwyższenia wszystkich lub wybranych opłat lub 
prowizji o wartość nieprzekraczającą sumy Inflacji oraz Zmian przeciętnego wynagrodzenia w poprzednich latach, 
w których podwyżka nie miała miejsca (nie więcej jednak niż za trzy ostatnie lata). 

4)  Wysokość opłat i prowizji, o której mowa w pkt 12 ppkt 1) i 2), po zmianie ulegnie zaokrągleniu do pełnych 
dziesiątek groszy. 

 

Linia Inwestora Giełdowego 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Nazwa produktu 
 

Linia Inwestora Giełdowego Warunkowa Brokerska Linia 
Kredytowa na zakup akcji na 
rynku wtórnym 

W nowej Taryfie opłat i 
prowizji, którą 
przesyłamy w 
załączeniu, Linia 
Inwestora Giełdowego 
widnieje pod nazwą 
Warunkowa Brokerska 
linia Kredytowa na 
zakup akcji na rynku 
wtórnym. 

Alokacja spłat Dotychczasowe postanowienia Umowy dotyczące zaspokajania 
należności zostają uchylone i w ich miejsce wprowadzone zostają 
nowe poniższe zapisy:   

Zadłużenie Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu niespłaconego kredytu 
zaspokajane jest w następującej kolejności: 
1) koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty upomnień oraz 
należne opłaty i prowizje, 
2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego,  
3) odsetki od zadłużenia nieprzeterminowanego,  
4) kwota niespłaconego kapitału.  
 
Należności w ramach pkt. 2) – 4) nalicza się na poczet najdawniej 
wymagalnych. 

 

Opłata za 
wydanie opinii 
bankowej / pism 
o charakterze 
zaświadczeń / 
historii rachunku 
kredytowego 

Sporządzenie i wydanie lub wysłanie 
na wniosek klienta: 

 Potwierdzenia, zaświadczenia, 
opinii bankowej lub odpisu 
dokumentu – 60 zł 

 Kopii dokumentu – 30 zł 

Opłata za wydanie opinii 
bankowej / pism o charakterze 
zaświadczeń/ historii rachunku 
kredytowego/ kopii dokumentu – 
50 zł 

Zmiana polega na 
wprowadzeniu 
jednolitej opłaty. 

 
Podstawa prawna do zmian: 
 
Zmiana na podstawie poniższego zapisu z Taryfy opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych 
w ramach działalności przejętej z Banku BPH: 
12. Bank jest uprawniony do zmiany wysokości opłat i prowizji raz w roku kalendarzowym o czym poinformuje Klientów 
nie później niż w terminie do 1 września danego roku, z ważnej przyczyny, za którą Strony uznają:  



 

 

1)  wystąpienie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd 
Statystyczny (GUS), na poziomie 100,3 (tj. 0,3%) lub wyższym (zwanego dalej „Inflacją”) lub, 

2)  zmianę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez GUS w danym roku za rok 

poprzedni, w stosunku do ogłoszonego rok wcześniej o 1,5% lub więcej (zwaną dalej „Zmianą przeciętnego 
wynagrodzenia”).  

W przypadku wystąpienia tylko jednej z przyczyn, o których mowa w ppkt 1) i 2), zmiana nastąpi odpowiednio o 

Inflację albo o Zmianę przeciętnego wynagrodzenia i zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez wartość danego 
wskaźnika. W przypadku wystąpienia obu przyczyn, o których mowa w ppkt 1) i 2), zmiana nastąpi o sumę 
Inflacji oraz Zmiany przeciętnego wynagrodzenia. 

 
13. Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 12, Bank jest uprawniony do wprowadzenia nowych opłat i prowizji lub 
zmiany stawek opłat i prowizji, w przypadku wprowadzenia nowych lub zmiany przepisów prawa lub wymogów instytucji 

nadzorczych, związanych z funkcjonowaniem sektora bankowego i rynku usług finansowych (zwanych dalej Regulacjami). 
Uprawnienie to dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy bezpośrednim skutkiem wprowadzenia lub zmiany Regulacji jest nałożenie 
na Bank obowiązku wprowadzenia nowych usług, opłat lub prowizji lub zmiana kosztów ponoszonych przez Bank w 
związku ze świadczonymi usługami. W takim przypadku, zmiana stawek dotyczyć będzie wyłącznie opłat i prowizji 
związanych z usługami, których koszty ulegają bezpośrednim zmianom w efekcie wprowadzenia lub zmian Regulacji, a 
kierunek i zakres zmian odpowiada kierunkowi i zakresowi zmian kosztów. W przypadku wprowadzenia nowych Regulacji 
lub zmian w Regulacjach innych niż przepisy prawa podatkowego, maksymalnie połowa kwoty, o jaką zmieni się koszt 
ponoszony przez Bank w związku z wykonywaniem danej usługi, zwiększy lub pomniejszy daną opłatę lub prowizję. Bank 
wprowadzi nowe opłaty i prowizje lub dokona zmiany stawek opłat i prowizji o czym poinformuje Klienta w sposób 
określony w umowie, nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie lub zmiany Regulacji, przy czym w 
komunikacji do Klientów związanej ze zmianą treści Taryfy, Bank wskaże zmienioną Regulację stanowiącą podstawę do 
zmian treści Taryfy, umożliwiając Klientom weryfikację podstawy, zakresu i kierunku zmian. 
 
14. Strony uzgadniają również, że: 

1)  Bank jest uprawniony do wprowadzenia do Taryfy nowych opłat lub prowizji, które wynikają z wprowadzenia 

przez Bank nowych usług dla istniejących produktów, pod warunkiem, że korzystanie z tych usług, a tym samym 
ponoszenie przez Klienta opłat z ich tytułu nie będzie obligatoryjne. Zmiana ta możliwa jest w każdym czasie i nie 
jest uzależniona od przyczyn określonych w pkt 12.  

2)  Zmiana Taryfy polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym 
czasie i nie jest uzależniona od przyczyn określonych w pkt 12.  

3)  Bank może zrezygnować z podwyższenia wysokości wszystkich lub wybranych opłat lub prowizji w danym roku, 

pomimo zaistnienia przyczyn wskazanych w pkt 12 ppkt 1) i 2). W takim przypadku w kolejnym roku (o ile 
zaistnieją wspomniane przyczyny), Bank może dokonać podwyższenia wszystkich lub wybranych opłat lub 
prowizji o wartość nieprzekraczającą sumy Inflacji oraz Zmian przeciętnego wynagrodzenia w poprzednich latach, 
w których podwyżka nie miała miejsca (nie więcej jednak niż za trzy ostatnie lata). 

4)  Wysokość opłat i prowizji, o której mowa w pkt 12 ppkt 1) i 2), po zmianie ulegnie zaokrągleniu do pełnych 

dziesiątek groszy. 

 


