
 

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN  

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

 

 

 

Zmiana nazw produktów w Taryfie opłat i prowizji dla Klientów 

Biznesowych (Firmy Mikro, Małe, Średnie oraz Korporacje) Alior Banku SA 

Przed zmianą Po zmianie 

Pakiet „Harmonium” Pakiet „Firmowy” 

Rachunek Sezam Menadżer Rachunek Menadżer 

TransCash Obsługa gotówkowa w formie zamkniętej 

TransCash ID Obsługa gotówkowa w formie zamkniętej (z wykorzystaniem rachunków wirtualnych) 

TransCollect Usługa masowego przetwarzania transakcji 

TransDebit Usługa polecenia zapłaty 

TransPay Usługa automatycznej wypłaty gotówkowej 

TransPłace Płace 

Auto Sezam Kredyt AS 

 

 

 

 

Zmiany dotyczące wszystkich produktów  

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Numer rachunku 
bankowego 
(NRB) 

Numer rachunku bankowego 
wskazany w umowie. 

Będą aktywne dwa 
numery rachunków: 

 dotychczasowy 
numer rachunku 
(określony w 
umowie), 

 nowy numer 
rachunku  (NRB), 
nadany po 
połączeniu 
operacyjnym obu 
części Banku. 

Wpłaty i przelewy mogą być 
realizowane na dotychczasowy lub 
na nowy numer rachunku. Natomiast 
przelewy wychodzące z rachunku będą 
realizowane z nowego numeru rachunku 
bankowego.  

Spłata pożyczek oraz karty 
kredytowej może być realizowana na 
dotychczasowy lub na nowy numer 
rachunku. 

Nowy numer rachunku (NRB) będzie 
widoczny w bankowości internetowej, a 
także przedstawiony na wszystkich 
wyciągach z rachunku lub karty 

kredytowej oraz harmonogramach spłat 
kredytu, generowanych po połączeniu 
operacyjnym obu części Banku.  

Dotychczas stosowane numery 
rachunków będą w dalszym ciągu 
aktywne przez okres co najmniej 2 
lat. 



 

 

CIF Klienta – 
unikalny numer 
Klienta 
nadawany przez 

bank 

CIF Klienta (numer Klienta) 
wskazany w dokumentacji 
oraz widoczny w systemie 
bankowości internetowej. 

Nowy numer CIF 
Klienta (nowy numer 
Klienta). 

Zmiana numeru CIF będzie dotyczyła 
tylko części Klientów. Nowy numer 
będzie widoczny w systemie bankowości 
internetowej oraz na wyciągach 

generowanych po połączeniu 
operacyjnym. 

Termin wejścia w 
życie zmian 
Regulaminu od 
momentu 
doręczenia 

14 lub 30 dni 14 dni Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania 
tekstu wprowadzonych zmian Klient nie 
dokona wypowiedzenia umowy uznaje 
się, że zmiany zostały przyjęte i 
obowiązują Strony. 

Adres strony 
internetowej 

www.fuzja.aliorbank.pl 
 

www.aliorbank.pl 
 

 

Adres 
bankowości 
internetowej 

System bankowości 
internetowej BusinessNet 
(przejęty z Banku BPH): 
 
https://online-
fuzja.aliorbank.pl 
 

System bankowości 
internetowej Alior 
Banku oraz System 
bankowości 
internetowej dla 
Klientów 
biznesowych: 
https://aliorbank.pl  
https://bn.aliorbank.pl 
 

Po fuzji operacyjnej Bank będzie 
oferował dwa systemy bankowości 
internetowej, przy czym każdy Klient 
biznesowy będzie korzystać tylko z 
jednego systemu. 

Infolinia – Klient 
korporacyjny 

BusinessLine (obsługa 

posprzedażowa):  

801 274 274 (z telefonów 

stacjonarnych) lub 22 531 80 

95 (z telefonów komórkowych 

i z zagranicy) 

HotLine (pomoc techniczna 
dot. systemu BusinessNet): 
801 676 662 (z telefonów 
stacjonarnych) lub 22 531 81 
00 (z telefonów komórkowych 
i z zagranicy) 

Obsługa klientów:  

801 274 274 (z 
telefonów 
stacjonarnych)  
 
lub 22 531 80 95 (z 

telefonów 
komórkowych i z 
zagranicy) 

 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Adres e-mail – Klient 
korporacyjny 

businessline@alior.pl (obsługa posprzedażowa);  

businessnet@alior.pl (pomoc techniczna 
BusinessNet) 

biznes@alior.pl   

Infolinia – Klient SME 801 225 355 (z telefonów stacjonarnych) lub 
58 308 56 00 (z telefonów komórkowych i z 
zagranicy) 

19  502  

lub + 48 12 370 70 00 

 

Adres e-mail – Klient 
SME 

kontakt1@alior.pl  biznes@alior.pl   
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Zmiana nazw dokumentów  

Przed zmianą 

 
Po zmianie 

 

Regulamin świadczenia bankowej usługi przetwarzania i identyfikacji 

wpłat masowych "TransCollect" 

Regulamin Usługi Masowego Przetwarzania 

Transakcji w Alior Bank SA 

Regulamin automatycznych wypłat gotówkowych TransPay Regulamin Automatycznych Wypłat 

Gotówkowych w Alior Bank SA 

Regulamin obsługi gotówkowej w formie zamkniętej Regulamin Obsługi Gotówkowej w Formie 

Zamkniętej w Alior Banku SA w ramach 

działalności przejętej przez Alior Bank  

4 listopada 2016 r. 

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych Alior Banku SA w ramach 

działalności przejętej z Banku BPH dla klientów biznesowych (mikro, małe 

i średnie firmy)  

Regulamin Prowadzenia Rachunków 
Bankowych i Rozliczeń dla Klientów 
Biznesowych (Firmy Mikro, Małe, Średnie 
oraz Korporacje) w Alior Banku SA 

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych klientów korporacyjnych 
Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH 

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych klientów korporacyjnych 
Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH 

Regulamin realizacji Przelewów Natychmiastowych dla Klientów 
Komercyjnych Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku 
BPH 

Regulamin rozliczeń pieniężnych dla klientów komercyjnych Alior Banku 
SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH 

Regulamin realizacji rozliczeń w formie „polecenia zapłaty” Alior Banku SA 
w ramach działalności przejętej z Banku BPH 

Regulamin Realizacji Rozliczeń w Formie 
„Polecenia Zapłaty” w Alior Banku SA 

Regulamin kart debetowych chipowych Alior Banku SA w ramach 
działalności przejętej z Banku BPH S.A. dla klientów biznesowych 

Regulamin Kart Debetowych Alior Banku SA 
dla Klientów Biznesowych (Firmy Mikro, 
Małe, Średnie oraz Korporacje) w ramach 
działalności przejętej przez Alior Bank  
4 listopada 2016 r. 

Regulamin kart płatniczych dla klientów korporacyjnych Alior Banku SA w 
ramach działalności przejętej z Banku BPH [w zakresie karty debetowej] 

Regulamin kart obciążeniowych chipowych Alior Banku SA w ramach 
działalności przejętej z Banku BPH dla klientów biznesowych 

Regulamin Kart Obciążeniowych Alior Banku 
SA dla Klientów Biznesowych (Firmy Mikro, 
Małe, Średnie oraz Korporacje) w ramach 
działalności przejętej przez Alior Bank  
4 listopada 2016 r. 

Regulamin kart płatniczych dla klientów korporacyjnych Alior Banku SA w 
ramach działalności przejętej z Banku BPH [w zakresie karty 

obciążeniowej] 

Regulamin Kredytowy Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z 
Banku BPH. Ogólne warunki umów kredytu dla przedsiębiorców 

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

 

Regulamin „Ogólne zasady składania i rozpatrywania reklamacji klientów 
komercyjnych w Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku 
BPH” 
 

Wycofany 

Regulamin korzystania z systemu bankowości internetowej BusinessNet 
Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH 
 

Regulamin korzystania z Kanałów 
Elektronicznych dla Przedsiębiorców i Innych 
Podmiotów 
 

Regulamin Korzystania z Systemu BankConnect Alior Banku w ramach 



 

 

działalności przejętej z Banku BPH SA 

Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Alior Bank SA za czynności 
związane z obsługą klienta korporacyjnego w ramach działalności 
przejętej z Banku BPH 

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów 
Biznesowych (Firmy Mikro, Małe, Średnie 
oraz Korporacje) Alior Banku SA 
 
 Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla klientów biznesowych z 

segmentu średnich firm w ramach działalności przejętej z Banku BPH 

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla klientów biznesowych z 
segmentu mikro i małych firm w ramach działalności przejętej z Banku 
BPH 

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku SA dla klientów biznesowych w ramach 
działalności przejętej z Banku BPH 

 


