Umowa o kartę debetową do rachunku numer: <parametr>
(dalej: Umowa Karty)
dd.mm.rrrr r. Umowę Karty zawierają Strony: Alior Bank Spółka Akcyjna (dalej: Bank) oraz Klient (dalej: Posiadacz lub Użytkownik).
Dane Banku

Dane Posiadacza
Imię i nazwisko:

Alior Bank Spółka Akcyjna
Adres siedziby: ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa
KRS: 0000305178, XIV Wydział Gospodarczy
Rejestr Przedsiębiorców: prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy i wpłacony: ………………….. zł
Oddział: ……………………..
Pełnomocnik reprezentujący Bank: …………………………………..

Adres zamieszkania:
PESEL/ Data urodzenia:
Numer Karty klienta (CIF):
Posiadacza reprezentuje:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL/ Data urodzenia:
Numer Karty klienta (CIF):

– podstawowe ustalenia
I 1.1. część
Informacje o Karcie:
Dane osoby uprawnionej do używania Karty
Imię:

Nazwisko:

Numer Karty klienta (CIF):

Rodzaj relacji wobec Karty:

Informacje o Karcie
Typ Karty:
Imię i nazwisko do umieszczenia na Karcie:

Rodzaj Karty:

Wzór graficzny na Karcie:

Sposób dostarczenia PIN-u:

Adres do wysyłki Karty:
Dzienny limit operacji bezgotówkowych:………………., w tym:
•
dzienny limit operacji bez fizycznego użycia Karty: ……………..,
Operacja bez fizycznego użycia Karty to inaczej tzw. operacja bezgotówkowa, np.: zamówienie przez
telefon, e-mail, płatność internetowa, płatność przy użyciu danych Karty.
•

dzienny limit operacji zbliżeniowych: ………………….
Operacja zbliżeniowa to płatność online, która polega na zbliżeniu Karty do czytnika.

Dzienny limit operacji gotówkowych (np. wypłata gotówki z bankomatu): ………………... .

2. Gdy Posiadacz lub Użytkownik korzysta z Karty, Bank pobiera z rachunku tej Karty kwotę danej operacji oraz ewentualne
opłaty i prowizje – zgodnie z „Taryfą Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych”.
3. Kwota operacji nie może przekroczyć jednocześnie:
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1) salda dostępnego na rachunku Karty – czyli wszystkich pieniędzy, które są dostępne na rachunku płatniczym,
2) dziennych limitów operacji dla danej Karty.
4. Posiadacz może wyznaczyć indywidualny dzienny limit wypłaty gotówki oraz operacji bezgotówkowych (w tym operacji
internetowych oraz pozostałych bez fizycznego użycia Karty). Żaden z tych limitów nie może być jednak wyższy niż limity
operacji, które wyznaczył Bank. Użytkownik także może wyznaczyć dzienne limity operacji – w tym przypadku nie mogą
być one większe od limitu, który wyznaczył Posiadacz.
5. Posiadacz będzie otrzymywać miesięczne zestawienie operacji wykonanych Kartą – na wyciągu z konta – w formie papierowej
lub elektronicznej, zgodnie z decyzją Posiadacza.
6. Umowa Karty obowiązuje od dnia jej zawarcia do ostatniego dnia miesiąca roku kalendarzowego, który jest wskazany
na Karcie jako termin jej ważności.
7. Jeśli w dniu zawarcia Umowy Karty Posiadacz nie złoży oświadczenia o jej nieprzedłużeniu, ta umowa przedłuża
się automatycznie – na okres ważności kolejnych Kart, które Bank wydaje w ramach wznowienia. Umowa Karty
nie przedłuży się jednak automatycznie, jeśli Bank lub Posiadacz złożą oświadczenie o nieprzedłużeniu Umowy Karty.
Strony mają na to co najmniej dwa miesiące przed upływem okresu ważności aktualnej Karty. Automatyczne przedłużenie
Umowy Karty nie wymaga zawarcia aneksu.

Przykład
Jeśli Karta jest ważna do „09/23”, oznacza to, że jest ważna do 30.09.2023 roku. Następną Kartę, czyli Kartę wznowioną,
Bank prześle Posiadaczowi z nową datą ważności: 09/27. Oznacza to, że Umowa Karty przedłuży się automatycznie
do 09/27 – czyli do 30.09.2027 roku.

8. Integralną częścią Umowy Karty są:
1) „Regulamin kart płatniczych Alior Banku S.A.”,
2) „Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych”,
3) wzór „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy”.

– wypowiedzenie umowy
I 2.1. część
Posiadacz może wypowiedzieć Umowę Karty z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia lub zamknąć Kartę
w trybie natychmiastowym. Aby to zrobić, Posiadacz musi złożyć dyspozycję. Może to zrobić:
1) w bankowości internetowej Alior Online,
2) aplikacji mobilnej Alior Mobile,
3) w dowolnej Placówce Banku,
4) na infolinii,
5) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku, który znajduje się na stronie www.aliorbank.pl w zakładce „Kontakt”.
2. Bank może wypowiedzieć Umowę Karty z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Bank może to jednak zrobić
jedynie w przypadku, gdy Posiadacz lub Użytkownik naruszy Umowę Karty lub „Regulamin kart płatniczych Alior Banku S.A.”.
3. Strony mogą także rozwiązać Umowę Karty w każdym czasie – w trybie „za porozumieniem stron”.
4. Bank rozwiąże Umowę Karty automatycznie, jeśli:
1) minął termin ważności Karty, a Bank jej nie wznowił,
2) Posiadacz lub Użytkownik zamknął Kartę,
3) Posiadacz zamknął rachunek, do którego Bank wydał Kartę.

– odstąpienie od umowy
I 3.1. część
Posiadacz może bezpłatnie odstąpić od Umowy Karty bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
po raz pierwszy Karty – o ile Posiadacz nie wykonał żadnej operacji tą Kartą.
2. Posiadacz zawiera z Bankiem Umowę Karty na odległość, dlatego może bezpłatnie odstąpić od Umowy Karty
do 14 dni od jej zawarcia – bez podania przyczyny. Aby to zrobić, Posiadacz składa w Banku pisemne oświadczenie
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– jego wzór jest załącznikiem do tej Umowy Karty. Dokument ten powinien być podpisany przez Posiadacza i jego
przedstawiciela ustawowego. „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” Posiadacz może złożyć:
1) w dowolnej Placówce Banku lub
2) pocztą tradycyjną – na adres korespondencyjny Banku. Jeśli Posiadacz wyśle to oświadczenie pocztą tradycyjną
– Bank uzna datę nadania listu jako datę złożenia „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy”.

– zgody i oświadczenia
I 4.1. część
Posiadacz zgadza się, aby Bank:
1) nagrywał i przechowywał rozmowy Posiadacza z infolinią Banku. Rozmowy te są poufne. Bank może je wykorzystać tylko
jako dowód w sądzie w ewentualnym postępowaniu – jeśli nie będzie się zgadzał z Posiadaczem w kwestii złożonych przez
niego oświadczeń,
2) po zawarciu Umowy Karty przekazał ją w formie:
a) elektronicznej – na podany przez Posiadacza adres e-mail lub
b) papierowej.
2. Posiadacz potwierdza, że odebrał Kartę numer _____________ (ten zapis dotyczy niespersonalizowanej Karty).

– postanowienia końcowe
I 5. część
Informacje o sposobie składania i rozpatrywania reklamacji oraz o zasadach pozasądowego rozpatrywania sporów zawiera
„Regulamin kart płatniczych Alior Banku S.A.”.

(podpis za Bank)

(wzór podpisu Klienta)

(wzór podpisu Przedstawiciela ustawowego)

Ten dokument jest wydrukiem, który nie wymaga podpisów ani pieczątek bankowych.
Podstawa prawna: art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr. 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami).
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