
 

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN 
(wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Nazwy Kart 
kredytowych 

- Karta kredytowa 
Classic/Silver 
- Karta kredytowa Sprint 
- Karta kredytowa 
Kierowcy 

Karta kredytowa Silver 

Prosimy o zapoznanie się   
z obowiązującą Taryfą opłat  
i prowizji ze względu na zmianę 
wybranych opłat i prowizji. 

Numer rachunku 
karty 
kredytowej 
 

Określony w umowie 
karty kredytowej. 

Będą aktywne dwa numery 
rachunków: 
• dotychczasowy numer 

rachunku (określony w 
umowie karty kredytowej), 

• nowy numer rachunku 
karty kredytowej (NRB), 
nadany po połączeniu 
operacyjnym banków. 

 

Spłata karty kredytowej może 
być realizowana na 
dotychczasowy lub na nowy 
numer rachunku. 
Nowy numer rachunku (NRB) 
będzie widoczny w bankowości 
internetowej Alior Banku, a 
także przedstawiony na 
wyciągu po połączeniu 
operacyjnym banków.  

Ubezpieczenie 
od następstw 
kradzieży lub 
utraty karty 

Karty Sprint objęte 
ubezpieczeniem od 
następstw kradzieży lub 
utraty karty.  

Bank odstępuje od wymogu 
zabezpieczenia zadłużenia w 
postaci ubezpieczenia od 
następstw kradzieży lub 
utraty karty - ubezpieczeniem 
objęte będą transakcje 
dokonane do dnia 24 
października 2015 r. 

Posiadacze kart Sprint tracą 
ochronę ubezpieczeniową od 
następstw kradzieży lub utraty 
karty. 

Opłata za 
przewalutowanie 
transakcji 
zagranicznych 

Opłata w wysokości 2% 
kwoty transakcji. 

Brak opłat.  

Funkcje 
dostępne  
w bankomatach  
BZ WBK 

• wydrukowanie  „mini-
wyciągu”,  

• sprawdzenia salda na 
rachunku, 

• oraz zablokowanie 
funkcji płatności 
zbliżeniowych przy 
pomocy karty. 

W związku ze zmianą agenta 
rozliczeniowego, usługi w 
bankomatach BZ WBK nie 
będą dostępne.  
Sprawdzenie salda 
dostępnego na karcie będzie 
możliwe w bankomatach sieci 
Euronet.  

Rozszerzenie liczby 
bankomatów  
(ponad 6500) z możliwością 
sprawdzenia salda.  
Historia transakcji będzie 
dostępna na wyciągu z karty 
oraz w bankowości 
internetowej. 

Tryb naliczania 
odsetek za 
transakcje 
dokonane kartą 
kredytową 

Rzeczywista liczba dni 
przy założeniu, że rok 
bazowy liczy 365 dni. 

Rzeczywista liczba dni przy 
założeniu, że rok bazowy 
liczy 365 dni lub 366 dla lat 
przestępnych. 

 

Blokada na 
rozliczenie 
transakcji 
dokonanych 
kartami 

Blokada na nierozliczone 
transakcje - 7 dni. 

Blokada na nierozliczone 
transakcje - 14 dni.  

Wydłużenie okresu trwania 
blokady zmniejsza możliwość 
przekroczenia limitu 
kredytowego.  

Definiowanie 
limitów 
transakcyjnych 

Możliwość zdefiniowania  
jednego limitu – 
dziennego limitu 
transakcji gotówkowych.  

Możliwość zdefiniowania 
dziennych limitów dla 
transakcji: 
• bezgotówkowych, w tym 

zbliżeniowych oraz dla 
transakcji dokonywanych w 
Internecie (tzw. MOTOEC), 

• gotówkowych. 

Limity można zdefiniować w za 
pośrednictwem Infolinii lub w 
bankowości internetowej Alior 
Banku. 



 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Postanowienia 
umowy 

Dotychczasowe postanowienie Umowy o brzmieniu:  
„Bank może pobierać w ciężar przyznanego limitu kredytu należne 
Bankowi opłaty, prowizje, odsetki, w wysokości określonej w Umowie i 
Tabeli, która stanowi integralną część niniejszej umowy, na co niniejszym 
Posiadacz karty wyraża zgodę.”  
 
Nowe brzmienie postanowienia Umowy: 
„Bank zastrzega sobie prawo do obciążania rachunku kwotami należnych 
opłat i prowizji niezależnie od wysokości salda rachunku.” 

Naliczone opłaty 
nie 
pomniejszają 
dostępnego 
limitu 
kredytowego.  

Postanowienia 
umowy 

Dotychczasowe postanowienie Umowy o brzmieniu:  
„Posiadacz karty zobowiązany jest co miesiąc dokonywać spłaty 
zadłużenia w wysokości nie mniejszej niż podana w Zestawieniu Operacji 
minimalna wymagana miesięczna spłata, w terminie podanym w tymże 
zestawieniu, nie później niż 24 dnia liczonego od dnia zakończenia okresu 
rozliczeniowego, który został ustalony na <wybrany dzień zakończenia 
cyklu rozliczeniowego> dzień kalendarzowy każdego miesiąca. Spłaty 
należy dokonać na numer rachunku <numer rachunku karty kredytowej> 
.” 
 
Nowe brzmienie postanowienia Umowy: 
„Posiadacz karty zobowiązany jest co miesiąc dokonywać spłaty 
zadłużenia w wysokości nie mniejszej niż podana w Zestawieniu Operacji 
minimalna wymagana miesięczna spłata, w terminie podanym w tymże 
zestawieniu, nie później niż 24 dnia liczonego od dnia zakończenia okresu 
rozliczeniowego, który został ustalony na <wybrany dotychczasowy dzień 
zakończenia cyklu rozliczeniowego> dzień kalendarzowy każdego 
miesiąca. Spłaty należy dokonać na numer rachunku podany w 
Zestawieniu Operacji .” 
 

Zwracamy 
uwagę, że 
zmianie ulega 
wysokość 
minimalnej 
wymaganej 
spłaty, która 
wyniesie 3% 
zadłużenia na 
rachunku karty. 
Kwota ta 
powiększona 
zostanie o 
należne odsetki, 
opłaty i 
prowizje.  

Postanowienia 
umowy 

Dotychczasowe postanowienie Umowy o brzmieniu:  
„Od niespłaconego wymaganego zadłużenia będą naliczane i pobierane 
odsetki karne liczone według zmiennej stopy procentowej, określonej 
jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. W dniu zawarcia 
umowy stopa procentowa, o której mowa w zdaniu poprzednim wynosi  
<4 x wysokość stopy lombardowej z dnia zawierania umowy>% w skali 
roku i będzie się zmieniała w przypadku  zmiany stopy kredytu 
lombardowego NBP. Kredytobiorca ponosi  również inne koszty związane 
z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z Umowy, 
określone w Tabeli.” albo 
„Od niespłaconego wymaganego zadłużenia będą naliczane i pobierane 
odsetki karne liczone według zmiennej stopy procentowej, określonej 
jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. W dniu zawarcia 
umowy stopa procentowa, o której mowa w zdaniu poprzednim wynosi  
<4 x wysokość stopy lombardowej z dnia zawierania umowy>% w skali 
roku i będzie się zmieniała w przypadku  zmiany stopy kredytu 
lombardowego NBP. 
Posiadacz karty ponosi wszelkie koszty związane z niewykonaniem przez 
niego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym określone w 
Tabeli  koszty upomnień w wysokości 30 zł i wezwań do zapłaty w 
wysokości 30 zł (z wyjątkiem wezwania do zapłaty poprzedzającego 
wypowiedzenie niniejszej umowy) oraz w zależności od wysokości 
roszczenia dochodzonego przez Bank: koszty postępowania sądowego 
określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1398) obejmujące, między 
innymi, opłatę od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu 
tytułowi egzekucyjnemu, która na dzień zawarcia niniejszej umowy 

W przypadku 
nieterminowej 
spłaty, poza 
odsetkami 
karnymi, klient 
może zostać 
także obciążony 
kosztami 
postępowania 
sądowego lub 
egzekucyjnego, 
jeżeli dojdzie do 
takiego 
postępowania. 



 

 

wynosi 50 zł, koszty postępowania egzekucyjnego określone w ustawie z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 
1997 Nr 133 poz. 882), koszty zastępstwa procesowego, określone 
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w 
sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez 
Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez Radcę 
prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163,poz 1349) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 września 2002 r. w 
sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb 
Państwa kosztów niespłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu 
(Dz.U. Nr 163, poz.1348). oraz koszty opłaty skarbowej od udzielonych 
pełnomocnictw, która na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 17 zł.” 
albo 
„Od niespłaconego wymaganego zadłużenia będą naliczane i pobierane 
odsetki karne liczone według zmiennej stopy procentowej, określonej 
jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. W dniu zawarcia 
umowy stopa procentowa, o której mowa w zdaniu poprzednim wynosi  
<4 x wysokość stopy lombardowej z dnia zawierania umowy>% w skali 
roku i będzie się zmieniała w przypadku  zmiany stopy kredytu 
lombardowego NBP. Kredytobiorca ponosi  również inne koszty związane 
z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z Umowy, 
określone w Tabeli  w tym koszty opłaty za upomnienie- w wysokości 30 
zł oraz, opłaty za wezwanie  do zapłaty- w wysokości 30 zł.”  
 
Nowe brzmienie postanowienia Umowy: 
„Od niespłaconego wymaganego zadłużenia będą naliczane i pobierane 
odsetki od zadłużenia przeterminowanego liczone według zmiennej stopy 
procentowej. Od dnia XX.YY.2015 r. wysokość oprocentowania z tytułu 
zadłużenia przeterminowanego wynosi …% w stosunku rocznym.  
Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i nie 
wyższe niż wysokość odsetek maksymalnych, a jego wysokość podawana 
jest w sposób ogólnodostępny w placówkach Banku oraz poprzez Kanały 
Elektroniczne, a w sytuacji gdy nie ma możliwości wykorzystania 
Kanałów Elektronicznych jest podawane na wskazany w Karcie Klienta 
adres mailowy lub za pośrednictwem poczty. 
Kredytobiorca ponosi  również inne koszty związane z niewykonaniem 
przez niego zobowiązań wynikających z Umowy, określone w Tabeli. 
Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 827.) Posiadacz jest zobowiązany do poniesienia 
kosztów wynikających z niewywiązania się ze zobowiązań z Umowy.  

Na kwotę kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego składają 
się w szczególności: 

1) Koszty postępowania sądowego, w tym: 
a) Koszty sądowe - zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025ze zm.) 
oraz przepisów do niej wykonawczych. Opłata stosunkowa 
wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 
30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Np. w postępowaniu o 
wartości przedmiotu sporu wynoszącej 20.000 zł zostanie 
pobrana opłata stosunkowa 1.000 zł. 

b) Koszty zastępstwa procesowego – zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za 
czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb 
Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę 
prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 
490ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia 
przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej 
udzielonej z urzędu (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 461 ze zm.). 
Stawka minimalna kształtowana jest zależnie od wartości 



 

 

przedmiotu sporu. Sąd może zasądzić maksymalnie 
sześciokrotność stawki minimalnej. Np. w postępowaniu w I 
instancji o wartości przedmiotu sporu 30.000 zł wynosi ona 
2.400 zł. 

2) Koszty postępowania egzekucyjnego, w tym: 
a) Koszty egzekucji sądowych i komorniczych - zgodnie z 

ustawą o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 790ze zm.) oraz przepisów do niej 
wykonawczych. Opłata stosunkowa wynosi 15% wartości 
egzekwowanego roszczenia, jednak nie mniej niż 1/10 i nie 
więcej niż trzydziestokrotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia podawanego przez GUS. Np. w postępowaniu 
o wartości przedmiotu sporu wynoszącej 20.000 zł zostanie 
pobrana opłata stosunkowa 3.000 zł. 

b) Koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym 
– zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz 
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej 
udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 490ze zm.) oraz z rozporządzeniem 
Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności 
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 461ze zm.). Stawka minimalna kształtowana 
jest zależnie od wartości dochodzonego roszczenia. Jej 
wysokość jest różna w zależności od przedmiotu z którego 
jest prowadzona egzekucja. Np. stawka minimalna przy 
dochodzeniu 60.000 zł w postępowaniu egzekucyjnym z 
nieruchomości wynosi 1.800 zł, a z ruchomości 900 zł. 

Posiadacz może też zostać obciążony kosztami monitów 
przekazywanych różnymi kanałami komunikacji, kosztami windykacji 
terenowej, opłatami za prowadzenie działań monitoringu, działań 
windykacyjnych na etapie przed - egzekucji oraz na etapie sądowo - 
egzekucyjnym – według aktualnie obowiązującej Taryfy.  
Strona postępowania może zostać zwolniona z ponoszenia kosztów 
postępowania na zasadach określonych w ustawie o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025ze 
zm.). Sąd może zwolnić stronę od całości lub części tych kosztów. 
Częściowe zwolnienie może zostać ujęte procentowo bądź ułamkowo 
albo do ich określonej kwoty albo co do niektórych opłat lub 
wydatków.” 

Postanowienia 
umowy 

Dotychczasowe postanowienie Umowy o brzmieniu:  
„Każda spłata będzie zaliczana kolejno na pokrycie niespłaconego 
wymaganego zadłużenia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, opłat, 
prowizji, odsetek, zadłużenia z tytułu dokonanych operacji (w kolejności 
ich dokonania) z ostatniego zestawienia operacji. Posiadacz karty może w 
każdym czasie spłacić całość wykorzystanego limitu kredytu.” albo 
„Każda spłata będzie zaliczana kolejno na pokrycie niespłaconego 
wymaganego zadłużenia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, opłat, 
prowizji, odsetek, zadłużenia z tytułu dokonanych operacji (w kolejności 
ich dokonania) z ostatniego zestawienia operacji.” 
 
Nowe brzmienie postanowienia Umowy: 
„Spłata dokonana przez Posiadacza rozliczana jest w następującej 
kolejności:  

1) kwota przekroczenia limitu, 

2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego,  

3) koszty oraz inne opłaty niezwiązane z kwotą minimalną, 

4) kwoty minimalne – w kolejności najdawniej wymagalnych,  

Zmienia się 
kolejność 
zaspokajania 
należności po 
dokonaniu 
spłaty 
zadłużenia.  



 

 

5) prowizje, 

6) odsetki, 

7)  wymagany kapitał, w jego ramach:  

a) saldo operacji gotówkowych,  

b) saldo operacji bezgotówkowych,  

c) prowizje bieżącego Cyklu rozliczeniowego,  

d) odsetki od operacji gotówkowych bieżącego Cyklu 

rozliczeniowego, 

8) nadpłata.” 
 

Postanowienia 
umowy 

Dotychczasowe postanowienie Umowy o brzmieniu:  
„minimalna kwota spłaty zostanie powiększona o ratę spłaty operacji 
bezgotówkowej i zostanie wskazana  na Zestawieniu operacji.” 
 
Nowe brzmienie postanowienia Umowy: 
„minimalna kwota spłaty zostanie powiększona o ratę spłaty operacji 
bezgotówkowej i będzie to suma opłat, prowizji i odsetek naliczonych w 
bieżącym cyklu rozliczeniowym, powiększona o 3% wartości operacji oraz 
niespłacona kwota minimalna lub jej część za poprzedni cykl 
rozliczeniowy jak również niespłacona kwota przekroczenia przyznanego 
limitu kredytowego oraz o ratę operacji która została rozłożona na raty. 
Minimalna kwota spłaty zostanie wskazana na Zestawieniu operacji,” 

Zmianie ulega 
wysokość 
minimalnej 
wymaganej 
spłaty, która 
wyniesie 3% 
zadłużenia na 
rachunku karty. 
Kwota ta 
powiększona 
zostanie  
o należne 
odsetki, opłaty i 
prowizje. W 
przypadku 
rozłożenia 
operacji na 
raty, rata 
niezmiennie 
powiększa 
kwotę 
minimalną do 
spłaty. 

 
 

 


