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Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla
Posiadaczy Karty Kibica
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Posiadaczy Karty Kibica, zwana dalej „Taryfą Opłat i Prowizji” ma zastosowanie do
czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku oraz za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.
Użyte w Taryfie Opłat i Prowizji określenie Bank należy rozumieć, jako Alior Bank S.A.
Bank zastrzega sobie możliwość pobierania dodatkowych opłat, niewymienionych w Taryfie Opłat i Prowizji, za usługi
realizowane na życzenie Klienta i niewymienione w Taryfie Opłat i Prowizji lub za usługi z wykorzystaniem instytucji trzecich,
w tym w szczególności:
a. Opłaty i prowizje pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji,
b. Opłaty i prowizje za usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
c. Opłaty i prowizje wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
Opłaty i prowizje pobierane są:
a. Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi,
b. Miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych,
c. Zbiorczo – za usługi wykonane w trakcie okresu rozliczeniowego,
d. Zgodnie z zawartą umową.
Opłaty związane z prowadzeniem rachunków i wykonywaniem transakcji płatniczych pobierane okresowo są należne Bankowi
jedynie za okres obowiązywania Umowy.
Opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są za pełen okres rozliczeniowy.
Opłaty za komunikaty SMS pobierane są raz w miesiącu za okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do
przedostatniego dnia miesiąca.
W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana opłata za wykonanie usługi nie jest zwracana.
Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych,
Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu aktualnych kursów sprzedaży zawartych w Tabeli
Kursów Walut Alior Banku S.A.
Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza
kwotę na złote polskie przy użyciu średniego kursu NBP i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
Placówki Partnerskie (Agencje) nie prowadzą obsługi gotówkowej w walutach obcych.
Przelewy w ramach Alior Banku, z wyłączeniem rachunków prowadzonych na podstawie umowy z T-Mobile Usługi Bankowe,
pomiędzy rachunkami należącymi to tego samego klienta, traktowane są jako przelewy własne.
Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza.
Transakcje w kwocie równej lub większej 1 000 000 zł realizowane są przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności, której
odbiorcami są: ZUS i Urząd Skarbowy, które bez względu na kwotę transakcji realizowane są przez system ELIXIR.
Operacje (gotówkowe i bezgotówkowe) w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł nie są możliwe do realizacji w Placówkach
Partnerskich (Agencjach).
O zmianie Taryfy Opłat i Prowizji Bank powiadamia Klienta w formie elektronicznej nie później niż 2 miesiące przed
proponowaną datą jej wejścia w życie. Brak zgłoszenia sprzeciwu Klienta wobec proponowanych zmian przed dniem
obowiązywania zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.
Klient ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę, której dotyczą zmiany Taryfy
Opłat i Prowizji ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat związanych z wypowiedzeniem Umowy lub opłat
wynikających z proponowanych zmian.
W przypadku gdy Klient zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 17, ale nie dokona wypowiedzenia właściwej Umowy, Umowa wygasa z
dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych ze
zgłoszeniem sprzeciwu lub opłat wynikających z proponowanych zmian.
Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Taryfie Opłat i Prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z
okoliczności:
a. zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS,
b. zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych i rozliczeń międzybankowych,
c. zmiany cen usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych,
d. zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje
postanowień umów zawartych przez Bank z Klientami Indywidualnymi.
Taryfa Opłat i Prowizji nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do
sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w każdej placówce Banku oraz za pomocą Kanałów Elektronicznych.
Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów
zawieranych z Bankiem.
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I.

KARTA KIBICA

A.

OPŁATY PODSTAWOWE

1.

Otwarcie Rachunku Karty Kibica

2.

Prowadzenie Rachunku Karty Kibica

3.

Wydanie karty

4.

Użytkowanie karty

5.

Opłata za komunikat SMS

5.1

- jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku karty1

5.2

- do autoryzacji zleceń

6.

Wznowienie karty2

7.

Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej2

8.

Zmiana PIN

8.1

9.

- w bankomacie
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
telefonicznej/ mobilnej
Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie klienta3

10.

Aktywacja Usługi MasterPass

B.

WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA TRANSAKCJI

1.

Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu):
- wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów,
którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług
oferowanych przez Bank)4
- odbierany w Oddziale/ Placówce Partnerskiej
(Agencji)4
- wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie
zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez
Bank

8.2

2.
3.
4.
5.

Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc

C.

Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości
internetowej za dowolny okres rozliczeniowy
Potwierdzenie wykonania transakcji:
- w formie papierowej odbierane w Oddziale/ Placówce
Partnerskiej (Agencji) (z wyjątkiem potwierdzeń
wydawanych w momencie dokonania transakcji)
- wysyłane listem zwykłym
Wydruk historii rachunku w Oddziale/ Placówce
Partnerskiej (Agencji)
TRANSAKCJE KARTĄ

1.

Wypłata gotówki:

6.
7.
8.
9.
10.

TRYB POBIERANIA
opłata jednorazowa przy
otwarciu rachunku
opłata miesięczna od
każdego rachunku
opłata jednorazowa przy
otwarciu karty
opłata miesięczna od każdej
karty
opłata za każdy wysłany
SMS (pobierana zbiorczo raz
na miesiąc)
opłata za każdy wysłany
SMS
opłata jednorazowa przy
wznowieniu karty
opłata jednorazowa przy
wydaniu karty

WYSOKOŚĆ OPŁATY
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

0,30 zł
0 zł
0 zł
0 zł

od każdej dyspozycji

1 zł

od każdej dyspozycji

0 zł

opłata jednorazowa

50 zł

opłata jednorazowa

0 zł

za każdy wyciąg

5 zł

za każdy wyciąg

5 zł

za każdy wyciąg

0 zł

opłata za każdy miesiąc
wyciągu
opłata za każdy miesiąc
wyciągu

5 zł
0 zł

za każdą dyspozycję Klienta

5 zł

za każdą dyspozycję Klienta

5 zł

za każdą dyspozycję Klienta

5 zł

1.2

- w bankomatach własnych

od każdej transakcji

5 zł

1.3

- w krajowych bankomatach Euronet i Cash4you

od każdej transakcji

5 zł

1.4

- w bankomatach innych sieci

od każdej transakcji

5 zł

1.5

- w bankomatach innych banków krajowych

od każdej transakcji

5 zł

od każdej transakcji

5 zł

od każdej transakcji

0 zł

D.

- w bankomatach za granicą
Realizacja transakcji "Płać kartą i wypłacaj" (wypłata
gotówki przy okazji dokonywania transakcji
bezgotówkowej)
INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH

1.

Sprawdzenie salda rachunku karty

od każdej dyspozycji

1 zł

E.

WPŁATY GOTÓWKI
Wpłata gotówki na rachunek karty własny w Oddziale/
Placówce Partnerskiej (Agencji)
Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w Banku
w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji)
Wpłata gotówki we wpłatomacie

opłata za każdą wpłatę

0 zł

opłata za każdą wpłatę

0 zł

od każdej transakcji

0,6% min. 1 zł

1.6
2.

1.
2.
3.
1

Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia z
rachunku wskazanego przez klienta w systemie bankowości internetowej lub, w przypadku jego zamknięcia, z rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN o najwcześniejszej dacie otwarcia lub z ROR walutowego o najwcześniejszej dacie
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otwarcia. W przypadku, gdy klient nie posiada ROR, opłata pobierana jest z rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli klient
posiada więcej niż jeden – z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia.
2
Wznowienie lub wydanie karty w miejsce zastrzeżonej z wizerunkiem następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest
dostępny w ofercie.
3
Wysłanie karty kurierem nie możliwe w przypadku wydania pierwszej karty.
4
Opłata pobierana jedynie w sytuacji, gdy klient otrzymuje bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony z Bankiem sposób.
II.

INNE OPŁATY/PROWIZJE

A.

POZOSTAŁE OPŁATY

1.

Opłata za wpłatę gotówki:
a) na rachunek prowadzony w innym banku1 oraz
b) na rachunek prowadzony na podstawie umowy zawartej z T-Mobile Usługi Bankowe oraz
c) na rachunek w Banku przez osobę trzecią2

1.1

- w Oddziale

1.2

- w Placówce Partnerskiej (Agencji)

1.2.1
1.2.2

-

wpłata w wysokości 0,01 zł - 230 zł

TRYB POBIERANIA

3

wpłata w wysokości powyżej 230,01 zł

3

jednorazowo

0,5% min. 8 zł

jednorazowo

od 0 zł do 2,30 zł

jednorazowo

od 0 zł do 1%

B.

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI UPOMINAWCZE I WINDYKACYJNE4

1.

Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia,
wezwania) - list zwykły

2.

Telefoniczne powiadomienie o zaległości

3.
4.
5.

Upomnienie wysłane drogą elektroniczną w formie
SMS
Upomnienie wysłane drogą elektroniczną w formie
e-mail
Windykacja terenowa

WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI

jednorazowo
od zrealizowanego
przypomnienia
telefonicznego
od otrzymanego
przypomnienia
od wysłanego
przypomnienia
jednorazowo

25 zł
10 zł
3 zł
2 zł
85 zł

Sporządzenie i wysłanie listu poleconego (w tym
6.
jednorazowo
40 zł
wypowiedzenia umowy, upomnienia, wezwania)
Oświadczenie o kontynuacji umowy/Cofnięcie
7.
jednorazowo
40 zł
wypowiedzenia
1
Dotyczy operacji kasowych dokonywanych w złotych polskich (Bank nie realizuje wpłat w walutach obcych).
2
Opłata nie jest pobierana od właścicieli i współwłaścicieli rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych
prowadzonych w Alior Banku (z wyłączeniem rachunków prowadzonych na podstawie umowy zawartej z T-Mobile Usługi Bankowe,
dokonujących wpłaty na rachunek tego samego typu oraz w przypadku wpłat na rachunek kredytowy w Banku.
3
Opłata uzależniona od typu Placówki Partnerskiej (Agencji).
4
Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości lub wypowiedzenia umowy.
Limit opłat za podjęte przez Bank czynności upominawcze i windykacyjne wynosi 200 zł w cyklu miesięcznym. Bank naliczy nie
więcej niż cztery opłaty za przypomnienia SMS, cztery opłaty za upomnienia e-mail, dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty
za monity telefoniczne nie częściej niż raz na pięć dni licząc dla każdej czynności z osobna.

