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WYKAZ ZMIAN 

w dokumentach dla Klientów Indywidualnych obowiązujących od 1 czerwca 2018 r. 
 

Lp. 

PRZED ZMIANĄ PO ZMIANIE 
Podstawa prawna 
i faktyczna zmiany Umiejscowienie 

zapisu 
Zapis 

Umiejscowienie 
zapisu 

Zapis 

1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych 

Postanowienia ogólne 

1 Ust. 1  Wyrazy: „w placówkach Banku” Ust. 1 Wyrazy: „w Oddziałach i Placówkach Partnerskich 
(Agencjach) Banku” 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

2 Brak Brak Ust. 3 Pod pojęciem Umowy ramowej w Taryfie Opłat i Prowizji 
należy rozumieć zawartą z Bankiem: „Umowę ramową w 
zakresie elektronicznych oświadczeń woli” lub „Umowę o 
świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby 
Fizycznej” lub „Umowę o udostępnienie kanałów 
elektronicznych dla osób fizycznych” lub „Umowę o 
świadczenie usług o kanały elektroniczne” lub „Umowę 
rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart 
debetowych, korzystania z elektronicznych kanałów 
dostępu” (z wyłączeniem umów zawartych z T-Mobile Usługi 
Bankowe), na podstawie której Bank udostępnia Klientowi 
informacje o produktach i umożliwia składanie dyspozycji za 
pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

3 Ust. 13 Wypłaty gotówkowe w CHF, niezależnie od kwoty, 
wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki zgodnie z 
zapisami Regulaminu rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat 
oszczędnościowych. 

Ust. 14 Wypłaty gotówkowe w walucie CHF, NOK i SEK, niezależnie 
od kwoty, wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i 
terminowych lokat oszczędnościowych. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 

4 Ust. 18 Przelewy w ramach Alior Banku, z wyłączeniem rachunków 
prowadzonych na podstawie umowy z T-Mobile Usługi 
Bankowe, pomiędzy rachunkami należącymi do tego 
samego Klienta, traktowane są jako przelewy własne. 

Ust. 19 Przelewy w ramach Banku pomiędzy rachunkami 
należącymi do tego samego Klienta, traktowane są jako 
przelewy na rachunki własne, z wyjątkiem przelewów z 
udziałem rachunków prowadzonych na podstawie umowy z 
T-Mobile Usługi Bankowe, które są traktowane jako 
przelewy w ramach Banku na rachunki obce. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

5 Ust. 22 drugie 
zdanie 

Ograniczenie dotyczy także realizacji przelewów 
wykonywanych z wykorzystaniem systemu SORBNET. 

Ust. 23 drugie 
zdanie 

Niezależnie od kwoty, w Placówkach Partnerskich 
(Agencjach) nie są realizowane przelewy przez system 
SORBNET. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

6 Ust. 23 Przelewy do innego banku realizowane w walucie obcej lub 
przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym, 
traktowane są jako przelewy zagraniczne. 

Ust. 24 Przelewy do innego banku za granicą realizowane w PLN lub 
walucie obcej oraz przelewy do innego banku w kraju 
realizowane w walucie obcej w trybie zwykłym, traktowane 
są jako przelewy zagraniczne/walutowe, z zastrzeżeniem 
ust. 25. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
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7 Ust. 24 Przelewy za pośrednictwem bankowości internetowej, w 
EUR, w trybie normalnym lub pilnym, przy zaznaczonej 
opcji kosztowej SHA, gdy bank beneficjenta należy do 
krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, 
Szwajcarii, Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych 
państw UE; traktowane są jako przelewy europejskie. 

Ust. 25 Przelewy za pośrednictwem bankowości internetowej, w 
EUR, w trybie zwykłym lub pilnym, przy zaznaczonej opcji 
kosztowej SHA1, gdy bank beneficjenta należy do krajów 
Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii, 
Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE, 
traktowane są jako przelewy europejskie (przelewy 
transgraniczne/SEPA2). 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 

8 Brak Brak Przypis 1 1 Prowizje i opłaty Banku ponosi zleceniodawca przelewu 
(Klient), prowizje i opłaty innych banków, pośredniczących 
w realizacji przelewu, ponosi odbiorca przelewu 
(beneficjent). 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 

9 Brak Brak  Przypis 2 2 SEPA (ang.: Single Euro Payment Area) – strefa 
jednolitego obszaru płatniczego w walucie Euro. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. . 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 

10 Ust. 25 Konta walutowe oraz rachunki oszczędnościowe walutowe 
prowadzone są w następujących walutach: CHF, EUR, USD, 
GBP oraz AUD, CAD, SEK, DKK, NOK, CZK i RUB. 

Ust. 26 Konta walutowe oraz rachunki oszczędnościowe walutowe 
prowadzone są w następujących walutach: CHF, EUR, USD, 
GBP oraz AUD, CAD, SEK, DKK, NOK, CZK, RUB, HUF i JPY. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zapisu zgodnie z 
Umowami produktu. 

11 Ust. 26 lit. a., b. O zmianie Taryfy Opłat i Prowizji Bank powiadamia Klienta: 
a. w przypadku Klientów, z którymi Bank nie zawarł 
„Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla 
Osoby Fizycznej” – za pośrednictwem poczty, 
b. w przypadku Klientów, z którymi Bank zawarł „Umowę o 
świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby 
Fizycznej” – za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, 

Ust. 27 lit. a., b. O zmianie Taryfy Opłat i Prowizji Bank powiadamia Klienta: 
a. w przypadku Klientów, z którymi Bank nie zawarł Umowy 
ramowej – za pośrednictwem poczty, 
b. w przypadku Klientów, z którymi Bank zawarł Umowę 
ramową – za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych, 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 Ust. 28 Wyrazy: „zgodnie z ust. 26” Ust. 29 Wyrazy: „zgodnie z ust. 27” Zmiana redakcyjna 

13 Ust. 30 lit. b. Wyrazy: „z zastrzeżeniem ust. 31” Ust. 31 lit. b. Wyrazy: „z zastrzeżeniem ust. 32” Zmiana redakcyjna 

14 Ust. 31 Wyrazy: „o którym mowa w ust. 30 lit. b.” Ust. 32 Wyrazy: „o którym mowa w ust. 31 lit. b.” Zmiana redakcyjna 

15 Ust. 33 Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w każdej placówce 
Banku oraz za pomocą Kanałów Elektronicznych. 

Ust. 34 Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w każdym Oddziale i 
Placówce Partnerskiej (Agencji) Banku oraz za 
pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. 

Zmiana redakcyjna 

16 Ust. 34 pierwsze 
zdanie 

Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący 
wszystkich Klientów.  

Ust. 35 pierwsze 
zdanie 

Powyższe postanowienia mają charakter ogólny, 
obowiązujący wszystkich Klientów. 

Zmiana redakcyjna 

Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe 

1 I.A.3. Opłata za zmianę wariantu konta na Konto Internetowe I.A.3. 
I.A.3.2. 

Opłata za zmianę wariantu konta: 
- na Konto Internetowe 

Zmiana redakcyjna 

2 Brak Brak I.A.3. 
I.A.3.1. 

Opłata za zmianę wariantu konta:  
- na Konto Jakże Osobiste: 
KONTO JAKŻE OSOBISTE -  nie dotyczy 
KONTO ELITARNE  - nie dotyczy 
KONTO WALUTOWE - nie dotyczy 
KONTO INTERNETOWE - 0 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

3 I.B.3.4. - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)5 – Sorbnet >= 
1 mln PLN 

I.B.3.4. - w Oddziale – Sorbnet >= 1 mln PLN Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 I., przypis 5 5 Opłata obowiązuje od chwili udostępnienia usługi dla 
Klientów. 

Anulowano Anulowano  

4 I.B.9. Realizacja płatności w ramach usługi iKasa Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie usługi. 
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5 I.C.1. Przelew europejski3 – przelew elektroniczny do innego kraju 
należącego do Unii Europejskiej 

I.C.1. Przelew europejski (transgraniczny/SEPA)3 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

6 I.C.2. 
I.C.3. 

Przelew zagraniczny3 realizowany w Oddziale  
Przelew zagraniczny3 realizowany przez Elektroniczne 
Kanały Dostępu 

I.C.2. 
I.C.2.1. 
I.C.2.2. 

Przelew zagraniczny/walutowy3: 
- w Oddziale  
- za pośrednictwem bankowości internetowej/bankowości 
telefonicznej – konsultant 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

7 I.C.4.1. - dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym I.C.3.1. - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 
pilnym 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

8 I.C.4.2. - dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym I.C.3.2. - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 
ekspresowym 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

9 I.C.4.4. - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla 
płatności do krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu 
BIC banku beneficjenta i za poinformowanie o odmowie 
wykonania zlecenia. Dotyczy przelewu zagranicznego oraz 
europejskiego 

I.C.3.4. - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla 
przelewu zagranicznego/walutowego lub europejskiego do 
krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu BIC banku 
beneficjenta i za poinformowanie o odmowie wykonania 
zlecenia 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

10 I.C.5. Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany z banku 
krajowego lub zagranicznego 

I.C.4. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
banku krajowego lub zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

11 I.C.6. Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu 
otrzymanej renty/emerytury zagranicznej 

I.C.5. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
tytułu renty/emerytury zagranicznej z banku krajowego lub 
zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 I.D.1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): I.D.2. Wyciąg miesięczny (1 raz w miesiącu): Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

13 I.D.1.1 - wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy 
nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez 
Bank)4 

I.D.2.1 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę ramową4 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

14 I.D.1.2 - odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)4 Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

15 I.D.1.3 - wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli 
Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank 

I.D.2.2 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy nie zawarli Umowy ramowej 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

16 I.D.2. Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc I.D.3. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za dowolny okres, w 
formie papierowej, odbierany w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

17 I.D.3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości 
internetowej za dowolny okres rozliczeniowy 

I.D.1. Wyciąg dostępny w bankowości internetowej/mobilnej za 
dowolny okres – dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę 
ramową 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

18 I.D.4.  Wyciąg za okres 1 miesiąca wysłany pocztą elektroniczną4 I.D.2.3 - wysyłany pocztą elektroniczną5 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

19 I.D.6.  Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) 

I.D.5.  Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) za dowolny okres 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

20 Brak Brak I.D.6. Opłata związana z prowadzeniem rachunku – wydanie opinii 
bankowej/pism o charakterze zaświadczeń dotyczących 
posiadanego w Banku produktu 

KONTO JAKŻE OSOBISTE - za każdą dyspozycję Klienta – 
50 zł 
KONTO ELITARNE - za każdą dyspozycję Klienta - 0 zł 
KONTO WALUTOWE - za każdą dyspozycję Klienta - 50 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, f, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłaty 
za dotychczasową 
usługę. 
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KONTO INTERNETOWE - za każdą dyspozycję Klienta - 50 zł 

21 I., przypis 4 4 Opłata pobierana jedynie w sytuacji, gdy Klient otrzymuje 
bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony z Bankiem 
sposób. Dotyczy również Klientów, którzy zawarli „Umowę 
rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart 
debetowych, korzystania z elektronicznych kanałów 
dostępu” lub inną umowę z zapisami o świadczenie 
niniejszej usługi bezpłatnie. 

I., przypis 4 4 Opłata jest pobierana od Klientów, którzy mają 
udostępnione bezpłatnie wyciągi z rachunku w bankowości 
internetowej/mobilnej, na podstawie zawartej z Bankiem 
Umowy ramowej. Opłata dotyczy również Klientów, którzy 
otrzymują bezpłatnie wyciągi z rachunku w inny uzgodniony 
z Bankiem sposób. 
 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

22 Brak Brak I., przypis 5 5 Możliwość wysyłki na adres poczty elektronicznej dotyczy 
wyłącznie Klientów, których umowa została zawarta z byłym 
Meritum Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
regulaminem 
produktu. 

23 I., przypis 6, tiret 
pierwsze 

6 Opłata nie jest pobierana:  
- w miesiącu otwarcia rachunku oraz w każdym innym 
miesiącu, w którym na Konto Jakże Osobiste nastąpił 
jednorazowy wpływ na kwotę min. 1 500 zł z innego banku, 
lub z konta firmowego prowadzonego w Alior Banku (jako 
wpływy na rachunek nie są traktowane przelewy 
otrzymane: z rachunków dla Klienta indywidualnego 
prowadzonych w ramach T-Mobile Usługi Bankowe, z 
rachunków Kantoru Walutowego Alior Banku oraz TESCO 
Finanse); lub  

I., przypis 6, tiret 
pierwsze 

6 Opłata nie jest pobierana:  
- w miesiącu otwarcia rachunku oraz w każdym innym 
miesiącu, w którym na Konto Jakże Osobiste nastąpił 
jednorazowy wpływ na kwotę min. 1 500 zł z rachunku 
prowadzonego w innym banku lub z rachunku dla Klientów 
Biznesowych prowadzonego w Alior Banku (jako wpływy na 
rachunek nie są traktowane przelewy otrzymane z 
rachunków dla Klienta Indywidualnego prowadzonych w 
ramach T-Mobile Usługi Bankowe oraz rachunków Kantoru 
Walutowego Alior Banku); lub  

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

24 I., przypis 8 8 Opłata nie jest pobierana od Klientów, którzy posiadają w 
Alior Banku łączne aktywa finansowe o minimalnej wartości 
1 mln zł w złotych lub walutach wymienialnych lub aktywa 
w produktach inwestycyjnych  o minimalnej wartości 500 
tys. zł w złotych lub walutach wymienialnych. Aktywa w 
produktach inwestycyjnych określone są jako suma bieżącej 
wartości: jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych, 
certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych, wartości aktywów ulokowanych w 
ubezpieczeniach inwestycyjnych (w tym w ubezpieczeniach 
na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), 
instrumentów dłużnych bankowych papierów wartościowych 
instrumentów finansowych na rachunkach brokerskich w 
Biurze Maklerskim Alior Banku. 

I., przypis 8 8 Opłata nie jest pobierana od Klientów, którzy posiadają w 
Alior Banku łączne aktywa finansowe o minimalnej wartości 
1 mln zł lub równowartości tej kwoty w walutach obcych lub 
aktywa w produktach inwestycyjnych o minimalnej wartości 
500 tys. zł lub równowartości tej kwoty w walutach obcych. 
Aktywa w produktach inwestycyjnych określone są jako 
suma wartości na koniec miesiąca kalendarzowego: 
jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów 
inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 
wartości aktywów ulokowanych w ubezpieczeniach 
inwestycyjnych (w tym w ubezpieczeniach na życie z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), instrumentów 
dłużnych, bankowych papierów wartościowych, 
instrumentów finansowych na rachunkach brokerskich w 
Biurze Maklerskim Alior Banku, instrumentów 
strukturyzowanych. Wartość pozostałych aktywów, to jest 
środków na rachunkach bieżących, oszczędnościowych i 
depozytowych w Alior Banku, jest określana jako średni 
stan miesięczny. Stawka opłaty za dany miesiąc jest 
ustalana w oparciu o wartość aktywów za poprzedzający 
miesiąc kalendarzowy. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
Umową. 

25 I., przypis 9 
drugie zdanie 

Do aktywnych Korzyści brane są także pod uwagę Korzyści, 
z których posiadacz/współposiadacz rachunku zrezygnował 
w trakcie trwania miesiąca. 

I., przypis 9 
drugie zdanie 

Do aktywnych Korzyści zaliczane są także Korzyści, z 
których posiadacz/współposiadacz rachunku zrezygnował w 
trakcie trwania miesiąca. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 

1 II.A.1. Wydanie karty, wznowienie karty1 (dla właściciela, 
współwłaściciela lub użytkownika): 

II.A.1. Wydanie karty, wznowienie karty1 (dla posiadacza, 
współposiadacza lub użytkownika): 

Zmiana redakcyjna 

2 II.A.1.5. Karta Debit Mastercard zbliżeniowa – Mała czarna – 
wizerunek dostępny do 17 listopada 2014 r. 

Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie produktu. 



 
    Strona 5 z 99 

 

3 II.A.2. Karta Naklejka zbliżeniowa II.A.1.5. Karta Naklejka zbliżeniowa10 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie produktu. 

4 II.A.8. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta II.A.4. Opłata za wydanie karty w trybie ekspresowym Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

5 II.A.9. Aktywacja Usługi Mastercard Mobile/MasterPass Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie usługi. 

6 II.B.1. 
II.B.1.1 

Wypłata gotówki:  
- w kasie Banku 

 
Anulowano 

 
Anulowano 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

7 II.B.1. 
II.B.1.7 

Wypłata gotówki:  
- w bankomatach za granicą 

II.B.1. 
II.B.1.6 

Wypłata gotówki:  
- w bankomatach za granicą7 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

8 II.B.1. 
II.B.1.9 

Wypłata gotówki: 
- w kasie banku, innej instytucji za granicą 

II.B.1. 
II.B.1.8 

Wypłata gotówki:  
- w kasie banku, innej instytucji za granicą7 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

9 II.B.1. 
II.B.1.10 

Wypłata gotówki: 
- w ramach usługi BLIK 

II.B.2. Wypłata BLIK Zmiana redakcyjna 

10 Brak Brak II.B.4. 
II.B.4.1 

Wpłata gotówki we wpłatomacie: 
- w Oddziałach Banku 
KARTA DO KONTA JAKŻE OSOBISTEGO – 0,2% kwoty,  
min. 1 zł 
KARTA DO KONTA ELITARNEGO – 0 zł 
KARTA DO KONTA WALUTOWEGO - 0,2% kwoty,  
min. 1 zł 
KARTA DO KONTA INTERNETOWEGO - 0,2% kwoty,  
min. 1 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

11 Brak Brak II.B.5 Wpłata BLIK 
KARTA DO KONTA JAKŻE OSOBISTEGO – 0 zł 
KARTA DO KONTA ELITARNEGO – 0 zł 
KARTA DO KONTA WALUTOWEGO – 0 zł 
KARTA DO KONTA INTERNETOWEGO – 0 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

12 II.E. PRIORITY PASS DLA POSIADACZY KARTY PRIVATE 
BANKING WORLD DEBIT MASTERCARD, KARTY WORLD 
ELITE DEBIT MASTERCARD 

II.E. PROGRAM PRIORITY PASS Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

13 II.E.1. Opłata za wstęp gościa oraz  posiadacza karty Private 
Banking World Debit Mastercard do saloników lotniczych6 - 
od zrealizowanych wizyt w saloniku lotniczym przez 
każdego użytkownika karty i jego gościa - KARTA DO 
KONTA ELITARNEGO: 120 zł 

II.E.1. Opłata za wstęp do saloników lotniczych6: Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. f. 
Uwzględnienie 
podatku VAT w 
opłatach/prowizjach 
za usługi o 
charakterze 
niebankowym. 
Zmiana redakcyjna. 

II.E.1.1 - dotyczy posiadaczy karty Private Banking World Debit 
Mastercard: 

II.E.1.1.1 - posiadacz karty Priority Pass - za każdy pobyt - KARTA 
DO KONTA ELITARNEGO: 147,60 zł (w tym należny 
podatek VAT) 

II.E.1.1.2 - osoba towarzysząca - za każdy pobyt - KARTA DO 
KONTA ELITARNEGO: 147,60 zł (w tym należny podatek 
VAT) 

14 II.E.2. Opłata za wstęp gościa Posiadacza karty World Elite Debit 
Mastercard do saloników lotniczych6, 7 - od zrealizowanych 
wizyt w saloniku lotniczym przez każdego gościa - KARTA 
DO KONTA ELITARNEGO: 120 zł 

II.E.1. Opłata za wstęp do saloników lotniczych6: Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. f. 
Uwzględnienie 
podatku VAT w 

II.E.1.2 - dotyczy posiadaczy karty World Elite Debit Mastercard: 

II.E.1.2.1 - posiadacz karty Priority Pass - za każdy pobyt - KARTA 
DO KONTA ELITARNEGO: 0 zł 
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II.E.1.2.2 - osoba towarzysząca - za każdy pobyt - KARTA DO 
KONTA ELITARNEGO: 147,60 zł (w tym należny podatek 
VAT) 

opłatach/prowizjach 
za usługi o 
charakterze 
niebankowym. 
Zmiana redakcyjna. 

15 II., przypis 3 
drugie zdanie 

Opłata podstawowa nie jest pobierana od właścicieli 
rachunków, którzy nie ukończyli 18 roku życia. 

II., przypis 3 
drugie zdanie 

Opłata podstawowa nie jest pobierana od posiadaczy 
rachunków, którzy nie ukończyli 18 roku życia. 

Zmiana redakcyjna 

16 II., przypis 4 4 Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym została 
wydana Karta lub pod warunkiem, że w danym miesiącu na 
rachunku zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe 
wykonane Kartą na łączną kwotę minimum 300 zł, liczone 
dla każdej wydanej do rachunku Karty indywidualnie. 
Opłata jest pobierana od Kart ze statusem 'Do aktywacji', 
'Aktywna', 'Zablokowana'. 

II., przypis 4 4 Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym została 
wydana Karta oraz w każdym innym miesiącu, pod 
warunkiem że w okresie od ostatniego dnia poprzedniego 
miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca, na 
rachunku zostaną dokonane transakcje bezgotówkowe 
Kartą na łączną kwotę minimum 300 zł, liczone dla każdej 
wydanej do rachunku Karty indywidualnie. Opłata jest 
pobierana od Kart ze statusem 'Do aktywacji', 'Aktywna', 
'Zablokowana'. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

17 II., przypis 6 6 Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku 
lotniczym, Bank obciąża posiadacza karty opłatą. 

II., przypis 6 6 Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku 
lotniczym, Bank obciąża opłatą posiadacza karty Priority 
Pass. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

18 Brak Brak II., przypis 7 7 Wypłata gotówki za granicą może wiązać się z dodatkową 
opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, 
inny niż Alior Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

19 Brak Brak II., przypis 10 10 Karta wycofana z oferty Banku od 1 czerwca 2018 r. Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie produktu. 

Rachunki oszczędnościowe 

1 III., nagłówek 
tabeli  

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA 
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM 

 

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA 
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM 
 
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1 

VII., nagłówek 
tabeli 

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA 
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM12 

 

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA 
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM12 

 

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1, 4 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
wypłaty. 

2 III.B. PŁATNOŚCI I WYPŁATY VII.B. PŁATNOŚCI KRAJOWE Zmiana redakcyjna 

3 III.B.1. Przelew w ramach Banku na rachunek własny ROR: VII.B.1. Przelew w ramach Banku na rachunki własne: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

4 III.B.1.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja 
ustna 

VII.B.1.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja 
ustna12 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
wypłaty. 

5 III.B.1.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/ mobilnej7 VII.B.1.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/ mobilnej7, 12 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
wypłaty. 

6 III.B.1.3 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant VII.B.1.3 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant12 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
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opłat za płatności i 
wypłaty. 

7 III.B.2. Przelew w ramach Banku na rachunki inne niż własny ROR: VII.B.2. Przelew w ramach Banku na rachunki obce: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

8 III.B.2.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) - dyspozycja 
ustna 

VII.B.2.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja 
ustna12 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
wypłaty. 

9 III.B.2.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/ mobilnej VII.B.2.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/ mobilnej12 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
wypłaty. 

10 III.B.2.3 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant VII.B.2.3 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant12 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
wypłaty. 

11 III.B.3. Przelew w PLN na rachunki w innym banku: VII.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 III.B.3.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir VII.B.3.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir12 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
wypłaty. 

13 III.B.3.3 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)5 - Sorbnet ≥ 1 
mln PLN 

VII.B.3.3 - w Oddziale – Sorbnet >= 1 mln PLN Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 III., przypis 5 5 Opłata obowiązuje od chwili udostępnienia usługi dla 
Klientów. 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

14 III.B.3.5 - za pośrednictwem bankowości internetowej/ mobilnej VII.B.3.5 - za pośrednictwem bankowości internetowej/ mobilnej12 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
wypłaty. 

15 III.B.3.6 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant 
(w tym Express Elixir) 

VII.B.3.6 - za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant12 
(w tym Express Elixir) 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
wypłaty. 

16 III.B.4. Wypłata z rachunku w kasie  VII.E.3. Wypłata z rachunku w kasie Banku12 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
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wypłaty. 

17 III.B.5. Transakcje kartą debetową6: VIII.B.1. Wypłata gotówki: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

18 III.B.5.1 - w kasie Banku1 Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

19 III.B.5.2 - w bankomatach własnych VIII.B.1.1 - w bankomatach własnych4 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
wypłaty. 

20 III.B.5.3 - w bankomatach Euronet lub Planet Cash VIII.B.1.2 - w bankomatach Euronet lub Planet Cash4 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
wypłaty. 

21 III.B.5.4 - w bankomatach innych banków krajowych VIII.B.1.3 - w bankomatach innych banków krajowych Zmiana redakcyjna 

22 III.B.5.5 - w bankomatach za granicą VIII.B.1.4 - w bankomatach za granicą2 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. Zmiana 
redakcyjna. 

23 III.B.5.6 - w kasie innego banku, innej instytucji w kraju VIII.B.1.5 - w kasie innego banku, innej instytucji w kraju Zmiana redakcyjna 

24 III.B.5.7 - w kasie banku, innej instytucji za granicą VIII.B.1.6 - w kasie banku, innej instytucji za granicą2 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. Zmiana 
redakcyjna. 

25 III.B.5.8 Realizacja transakcji "Płać kartą i wypłacaj" (wypłata 
gotówki przy okazji dokonywania transakcji 
bezgotówkowej)2 

VIII.B.2. Realizacja transakcji "Płać kartą i wypłacaj" (wypłata 
gotówki przy okazji dokonywania transakcji 
bezgotówkowej)3 

Zmiana redakcyjna 

26 III.B.5.9 Realizacja transakcji bezgotówkowych VIII.B.3. Realizacja transakcji bezgotówkowych4 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
wypłaty. 

27 III.C. PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE6 VII.C. PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE10 Zmiana redakcyjna 

28 III.C.6. Przelew europejski3 - przelew elektroniczny do innego kraju 
należącego do Unii Europejskiej 

VII.C.1. Przelew europejski (transgraniczny/SEPA)8 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

29 Brak Brak VII.C.2. Przelew zagraniczny/walutowy8: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 III.C.7. Przelew zagraniczny3 realizowany w Oddziale  VII.C.2.1 - w Oddziale   
 III.C.8. Przelew zagraniczny3 realizowany przez Elektroniczne 

Kanały Dostępu 
VII.C.2.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/bankowości 

telefonicznej – konsultant 
 

30 III.C.9. Przelew zagraniczny w ramach promocji Kantor4 VII.C.3. Przelew zagraniczny/walutowy w ramach promocji Kantor9 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  
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31 III.C.10. Opłaty dodatkowe: VII.C.4. Opłaty dodatkowe:  
 III.C.10.1 - dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym VII.C.4.1 - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 

pilnym 
Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 III.C.10.2 - dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym VII.C.4.2 - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 
ekspresowym 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 III.C.10.4 - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla 
płatności do krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu 
BIC banku beneficjenta i za poinformowanie o odmowie 
wykonania zlecenia. Dotyczy przelewu zagranicznego oraz 
europejskiego  

VII.C.4.4 - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla 
przelewu zagranicznego/walutowego lub europejskiego do 
krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu BIC banku 
beneficjenta i za poinformowanie o odmowie wykonania 
zlecenia  

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

32 III.C.11. Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany z banku 
krajowego, zagranicznego 

VII.C.5. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
banku krajowego, zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

33 III.C.12. Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu 
otrzymanej renty/emerytury zagranicznej 

VII.C.6. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
tytułu renty/emerytury zagranicznej z banku krajowego lub 
zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

34 III.D.1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): VII.D.2. Wyciąg miesięczny (1 raz w miesiącu): Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

35 III.D.1.1 - wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy 
nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez 
Bank)1 

VII.D.2.1 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę ramową11 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

36 III.D.1.2 - odbierany w Oddziale /Placówce Partnerskiej (Agencji)1 Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

37 III.D.1.3 - wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli 
Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank 

VII.D.2.2 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy nie zawarli Umowy ramowej 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

38 III.D.2. Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc VII.D.3. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za dowolny okres, w 
formie papierowej, odbierany w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

39 III.D.3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości 
internetowej za dowolny okres rozliczeniowy 

VII.D.1. Wyciąg dostępny w bankowości internetowej/ mobilnej za 
dowolny okres – dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę 
ramową 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

40 III.D.4. Wyciąg za okres 1 miesiąca wysyłany pocztą elektroniczną1 VII.D.2.3 - wysyłany pocztą elektroniczną5 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

41 III.D.6. Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) 

VII.D.5. Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) za dowolny okres 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

42 Brak Brak VII.D.6. Opłata związana z prowadzeniem rachunku – wydanie opinii 
bankowej/pism o charakterze zaświadczeń dotyczących 
posiadanego w Banku produktu 

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN/KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE HAIZ/KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 
MERITUM4/KONTO LOKACYJNE - za każdą dyspozycję 
Klienta - 50 zł 

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1, 4 - za każdą 
dyspozycję Klienta - 50 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, f, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłaty 
za dotychczasową 
usługę. 

43 III.E. INNE OPERACJE GOTÓWKOWE VII.E. WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKI Zmiana redakcyjna.  

44 III.E.1. Wpłata gotówki VII.E.1. Wpłata gotówki na rachunek własny w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
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TOiP ust. 29 lit. d.  

45 III.E.2. Wpłata gotówki we wpłatomacie2: VIII.B.4. Wpłata gotówki we wpłatomacie: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

46 Brak Brak  VIII.B.4.1 - w Oddziałach Banku 

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN/KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM1/KONTO LOKACYJNE - od 
każdej transakcji - 0,2% kwoty, min. 1 zł 

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1 - od każdej 
transakcji - 0,2% kwoty, min. 1 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

47 III.E.2.1 - sieci Planet Cash VIII.B.4.2 - sieci Planet Cash Zmiana redakcyjna 

48 III.E.2.2 - pozostałe VIII.B.4.3 - pozostałe Zmiana redakcyjna 

49 III.E.3. Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w Banku VII.E.2. Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w Banku w 
Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

50 Brak Brak VII., przypis 5 5 Możliwość wysyłki na adres poczty elektronicznej dotyczy 
wyłącznie Klientów, których umowa została zawarta z byłym 
Meritum Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
regulaminem 
produktu. 

51 III., przypis 6 6 Opłata nie jest pobierana dla Konta Oszczędnościowego, 
które zostało założone w ramach obsługi IPL 
(Indywidualnego Planu Lokacyjnego – w ramach działalności 
przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.). 

VII., przypis 6 6 Opłata nie dotyczy Kont Oszczędnościowych utworzonych 
na potrzeby migracji Indywidualnych Planów Lokacyjnych 
(IPL), funkcjonujących w ramach działalności przejętej 
przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

52 III., przypis 2 2 Usługa dostępna posiadaczom kart wydanych po 19 maja 
2009 roku. 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

53 III., przypis 3 3 Opłata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek 
uczestnictwa przyjętego w Alior Banku S.A., pod 
warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor 
rejestru. 

VII., przypis 8 8 Opłata nie dotyczy opłacania zleceń nabycia jednostek 
uczestnictwa przyjmowanych w Alior Banku S.A., pod 
warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor 
rejestru. 

Zmiana redakcyjna 

54 III., przypis 4 4 Dotyczy przelewów za pośrednictwem bankowości 
internetowej, z konta w CHF, o maksymalnej wysokości 
5 000 CHF, w trybie normalnym, do banków w Polsce, przy 
zaznaczonej opcji kosztowej SHA. 

VII., przypis 9 9 Dotyczy przelewów za pośrednictwem bankowości 
internetowej, z konta oszczędnościowego w CHF, o 
maksymalnej wysokości 5 000 CHF, w trybie zwykłym, do 
banków w Polsce, przy zaznaczonej opcji kosztowej SHA. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

55 III., przypis 6 
dot. III.C. 

6 W ramach Konta Oszczędnościowego HAIZ nie ma 
możliwości dokonywania transakcji kartą płatniczą 
debetową oraz przelewów zagranicznych. 

VII., przypis 10 10 W ramach Konta Oszczędnościowego HAIZ nie ma 
możliwości dokonywania płatności zagranicznych. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

56 III., przypis 1 
dot. III.D.1.1, 
III.D.1.2, III.D.4. 

1 Opłata jest pobierana jedynie w sytuacji, gdy Klient 
otrzymuje bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony 
z Bankiem sposób. Dotyczy również Klientów, którzy zawarli 
„Umowę rachunków bankowych oraz wybranych usług w 
tym kart debetowych, korzystania z elektronicznych 
kanałów dostępu”. 

VII., przypis 11 11 Opłata jest pobierana od Klientów, którzy mają 
udostępnione bezpłatnie wyciągi z rachunku w bankowości 
internetowej/mobilnej, na podstawie zawartej z Bankiem 
Umowy ramowej. Opłata dotyczy również Klientów, którzy 
otrzymują bezpłatnie wyciągi z rachunku w inny uzgodniony 
z Bankiem sposób. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

57 III., przypis 2 
dot. III.E.2. 

2 W ramach Konta Oszczędnościowego HAIZ nie ma 
możliwości dokonywania wpłat gotówki we wpłatomatach 
przy użyciu karty płatniczej debetowej. 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

58 Brak Brak  VII., przypis 12 12 Opłata za realizację pierwszej dowolnej transakcji w 
miesiącu, z grupy transakcji oznaczonych niniejszym 
przypisem oraz przypisem 4 w Rozdziale „Karty płatnicze 
debetowe dla rachunków oszczędnościowych”, wynosi 0 zł. 
Za drugą i kolejną transakcję w miesiącu, z grupy transakcji 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
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oznaczonych w ten sposób, jest pobierana opłata w 
wysokości określonej dla danej transakcji. 

wypłaty. 

Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowych 

1 VI.A.1. Wydanie i wznowienie karty Mastercard Debit (karta 
płaska), dla właściciela, współwłaściciela lub użytkownika 

VIII.A.1. Wydanie i wznowienie karty Mastercard Debit (karta 
płaska), dla posiadacza, współposiadacza lub użytkownika 

Zmiana redakcyjna 

2 VI.A.4. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta VIII.A.4. Opłata za wydanie karty w trybie ekspresowym Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

3 Brak Brak VIII.B. TRANSAKCJE KARTĄ DO RACHUNKU 
OSZCZĘDNOŚCIOWEGO 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

4 III.B.5. Transakcje kartą debetową6: VIII.B.1. Wypłata gotówki:  Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

5 III.B.5.2 - w bankomatach własnych VIII.B.1.1 - w bankomatach własnych4 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

6 III.B.5.3 - w bankomatach Euronet lub Planet Cash VIII.B.1.2 - w bankomatach Euronet lub Planet Cash4 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

7 III.B.5.4 - w bankomatach innych banków krajowych VIII.B.1.3 - w bankomatach innych banków krajowych Zmiana redakcyjna 

8 III.B.5.5 - w bankomatach za granicą VIII.B.1.4 - w bankomatach za granicą2 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. Zmiana 
redakcyjna. 

9 III.B.5.6 - w kasie innego banku, innej instytucji w kraju VIII.B.1.5 - w kasie innego banku, innej instytucji w kraju Zmiana redakcyjna 

10 III.B.5.7 - w kasie banku, innej instytucji za granicą VIII.B.1.6 - w kasie banku, innej instytucji za granicą2 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. Zmiana 
redakcyjna. 

11 III.B.5.8 Realizacja transakcji "Płać kartą i wypłacaj" (wypłata 
gotówki przy okazji dokonywania transakcji 
bezgotówkowej)2 

VIII.B.2. Realizacja transakcji "Płać kartą i wypłacaj" (wypłata 
gotówki przy okazji dokonywania transakcji 
bezgotówkowej)3 

Zmiana redakcyjna 

12 III.B.5.9 Realizacja transakcji bezgotówkowych VIII.B.3. Realizacja transakcji bezgotówkowych4 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

13 III.E.2. Wpłata gotówki we wpłatomacie2: VIII.B.4. Wpłata gotówki we wpłatomacie: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

14 Brak Brak  VIII.B.4.1 - w Oddziałach Banku 

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN/KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM1/KONTO LOKACYJNE - od 
każdej transakcji - 0,2% kwoty, min. 1 zł 

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1 - od każdej 
transakcji - 0,2% kwoty, min. 1 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

15 III.E.2.1 - sieci Planet Cash VIII.B.4.2 - sieci Planet Cash Zmiana redakcyjna 

16 III.E.2.2 - pozostałe VIII.B.4.3 - pozostałe Zmiana redakcyjna 

17 Brak Brak  VIII., przypis 2 2 Wypłata gotówki za granicą może wiązać się z dodatkową 
opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
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inny niż Alior Bank. Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

18 Brak Brak  VIII., przypis 3 3 Usługa dostępna posiadaczom kart wydanych po 19 maja 
2009 r. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

19 Brak Brak  VIII., przypis 4 4 Opłata za realizację pierwszej dowolnej transakcji w 
miesiącu, z grupy transakcji oznaczonych niniejszym 
przypisem oraz przypisem 12 w Rozdziale „Rachunki 
oszczędnościowe”, wynosi 0 zł. Za drugą i kolejną 
transakcję w miesiącu, z grupy transakcji oznaczonych w 
ten sposób, jest pobierana opłata w wysokości określonej 
dla tej transakcji. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad pobierania 
opłat za płatności i 
wypłaty. 

Karty Kredytowe 

1 V. TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

IX. TRYB POBIERANIA 
 

Zmiana redakcyjna 

2 V. A. OPŁATY PODSTAWOWE   IX. A. OPŁATY/PROWIZJE PODSTAWOWE   Zmiana redakcyjna 

3 V. A.2. Opłata za wznowienie karty i limitu kredytowego 
ALIOR BANK MASTERCARD OK! – 10 zł 
ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM – 0 zł 
ALIOR BANK WORLD SIGNIA MASTERCARD/ALIOR BANK 
WORLD ELITE MASTERCARD 
(KARTA WORLD SIGNIA/KARTA WORLD ELITE) - 0 zł - pod 
warunkiem rozliczenia transakcji na łączną kwotę min. 120 
000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
/500 zł - pod warunkiem rozliczenia transakcji na łączną 
kwotę min. 60 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy  
/890 zł 

IX. A.2. Opłata za wznowienie karty i limitu kredytowego 
ALIOR BANK MASTERCARD OK! – 10 zł 
ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM – 0 zł 
ALIOR BANK WORLD SIGNIA MASTERCARD/ALIOR BANK 
WORLD ELITE MASTERCARD 
(KARTA WORLD SIGNIA/KARTA WORLD ELITE) - 0 zł9/500 
zł10/890 zł 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

4 V.A.6.2 - obcym w kraju i za granicą IX.A.6.2 - obcym w kraju i za granicą6 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

5 V.A.7 Prowizja za wypłatę gotówki w kasie innego banku lub w 
innej instytucji w kraju i za granicą 

IX.A.7 Prowizja za wypłatę gotówki w kasie innego banku lub w 
innej instytucji w kraju i za granicą6 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

6 V.A.10 Aktywacja Usługi Mastercard Mobile/ MasterPass Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie usługi. 

7 V.B. OPŁATY DODATKOWE IX.B OPŁATY/PROWIZJE DODATKOWE Zmiana redakcyjna 

8 V.B.1 Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń 
 
jednorazowo 

IX.B.1 Prowizja kredytowa - wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń dotyczących posiadanego w Banku 
produktu 
za każdą dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat za 
czynności bankowe. 

9 V.B.1 Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta IX.B.1 Opłata za wydanie karty w trybie ekspresowym Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

10 V.C.1. Wyciąg papierowy za ostatni cykl rozliczeniowy: IX.C.2. Wyciąg za ostatni cykl rozliczeniowy: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  
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11 V.C.1.1 - wysyłany listem zwykłym (dotyczy Klientów, którzy 
zawarli Umowę o świadczenie usług oferowanych przez 
Bank) 

IX.C.2.1 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę ramową7 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 V.C.1.2 - odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

13 V.C.1.3 - wysyłany listem zwykłym (dotyczy Klientów, którzy nie 
zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez 
Bank) 

IX.C.2.2 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy nie zawarli Umowy ramowej 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

14 Brak Brak IX.C.2.3 - wysyłany pocztą elektroniczną8 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

15 V.C.2. Wyciąg papierowy za dowolny cykl rozliczeniowy (z 
wyjątkiem ostatniego) lub wyciąg dodatkowy odbierany w 
Oddziale 

IX.C.3. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta, w formie papierowej 
za dowolny cykl rozliczeniowy, odbierany w Oddziale/ 
Placówce Partnerskiej (Agencji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

16 V.C.3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości 
internetowej za dowolny cykl rozliczeniowy 

IX.C.1. Wyciąg dostępny w bankowości internetowej/mobilnej za 
dowolny cykl rozliczeniowy – dotyczy Klientów, którzy 
zawarli Umowę ramową 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

17 V.C.4. Zestawienie operacji wykonanych przez użytkownika karty 
odbierane w Oddziale 

IX.C.4. Zestawienie operacji na życzenie Klienta, w formie 
papierowej za dowolny okres, odbierane w 
Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

18 
X.A. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 

IX.F. OPŁATY UBEZPIECZENIOWE Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

19 X.A.1. Ubezpieczenie assistance dla Posiadaczy karty Alior Bank 
World Signia Mastercard oraz World Elite Mastercard w AXA 
Travel Insurance 

IX.F.1. Ubezpieczenie assistance w AXA Travel Insurance Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

20 V.F. PROGRAM PRIORITY PASS IX.G. PROGRAM PRIORITY PASS Zmiana redakcyjna 

21 V.F.1 Opłata za wstęp do saloników lotniczych5, 6 

 
od zrealizowanych wizyt w saloniku lotniczym przez 
każdego gościa posiadacza karty 
 
ALIOR BANK MASTERCARD OK! –  
ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM –  
ALIOR BANK WORLD SIGNIA MASTERCARD/ALIOR BANK 
WORLD ELITE MASTERCARD 
(KARTA WORLD SIGNIA/KARTA WORLD ELITE) – 120 zł 

IX.G.1. Opłata za wstęp do saloników lotniczych5 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

22 Brak Brak IX.G.1.1. posiadacz karty Priority Pass 
 
za każdy pobyt 
 
ALIOR BANK MASTERCARD OK! –  
ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM –  
ALIOR BANK WORLD SIGNIA MASTERCARD/ALIOR BANK 
WORLD ELITE MASTERCARD 
(KARTA WORLD SIGNIA/KARTA WORLD ELITE) – 0 zł 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

23 Brak Brak IX.G.1.2. - osoba towarzysząca 
 
za każdy pobyt 
ALIOR BANK MASTERCARD OK! –  
ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM –  
ALIOR BANK WORLD SIGNIA MASTERCARD/ALIOR BANK 
WORLD ELITE MASTERCARD 
(KARTA WORLD SIGNIA/KARTA WORLD ELITE) – 147,60 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. f. 
Uwzględnienie 
podatku VAT w 
opłatach/prowizjach 
za usługi o 
charakterze 
niebankowym. 
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(w tym należny podatek VAT) Zmiana redakcyjna. 

24 V. przypis 1 1 Od chwili udostępnienia usługi w Placówce Partnerskiej. IX. przypis 1 1 Od chwili udostępnienia usługi w Placówce Partnerskiej 
(Agencji). 

Zmiana redakcyjna 

25 V. przypis 2 2 Niepobierana pod warunkiem wykonania przez Klienta i 
rozliczenia przez Bank, posiadaną do danego rachunku 
aktywną kartą kredytową w bieżącym okresie 
rozliczeniowym, transakcji bezgotówkowych z wyłączeniem 
przelewów z rachunku karty, na kwotę min. 600 zł. Kwota 
transakcji liczona jest dla każdej wydanej do rachunku karty 
indywidualnie. Opłaty za karty kredytowe pobierane są za 
nieaktywne i aktywne karty, za pełen okres rozliczeniowy, 
najwcześniej w terminie 30 dni od daty wydania karty, 
chyba że Klient nie miał możliwości jej aktywowania. 

IX. przypis 2 2 Opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania przez 
Klienta, w okresie od ostatniego dnia poprzedniego cyklu 
rozliczeniowego do przedostatniego dnia bieżącego cyklu 
rozliczeniowego, posiadaną do danego rachunku aktywną 
kartą kredytową, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 600 zł. Kwota transakcji liczona jest dla każdej 
wydanej do rachunku karty indywidualnie. Opłaty za karty 
kredytowe pobierane są za nieaktywne i aktywne karty, za 
pełen okres rozliczeniowy, najwcześniej w terminie 30 dni 
od daty wydania karty, chyba że Klient nie miał możliwości 
jej aktywowania. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

26 V. przypis 3 3 Niepobierana pod warunkiem wykonania przez Klienta i 
rozliczenia przez Bank, posiadaną do danego rachunku 
aktywną kartą kredytową w bieżącym okresie 
rozliczeniowym, transakcji bezgotówkowych z wyłączeniem 
przelewów z rachunku karty, na kwotę min. 1 500 zł. Kwota 
transakcji liczona jest dla każdej wydanej do rachunku karty 
indywidualnie. Opłaty za karty kredytowe pobierane są za 
nieaktywne i aktywne karty, za pełen okres rozliczeniowy, 
najwcześniej w terminie 30 dni od daty wydania karty, 
chyba że Klient nie miał możliwości jej aktywowania. 

IX. przypis 3 3 Opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania przez 
Klienta, w okresie od ostatniego dnia poprzedniego cyklu 
rozliczeniowego do przedostatniego dnia bieżącego cyklu 
rozliczeniowego, posiadaną do danego rachunku aktywną 
kartą kredytową, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 1 500 zł. Kwota transakcji liczona jest dla każdej 
wydanej do rachunku karty indywidualnie. Opłaty za karty 
kredytowe pobierane są za nieaktywne i aktywne karty, za 
pełen okres rozliczeniowy, najwcześniej w terminie 30 dni 
od daty wydania karty, chyba że Klient nie miał możliwości 
jej aktywowania. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

27 V. przypis 4 4 Wartość prowizji określona jest w „Dyspozycji 
uruchomienia Planu ratalnego”. 

IX. przypis 4 4 Wysokość prowizji określona jest w „Dyspozycji 
uruchomienia Planu ratalnego”. 

Zmiana redakcyjna 

28 V. przypis 5 5 Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku 
lotniczym, Bank obciąża opłatą Posiadacza karty. 

IX. przypis 5 5 Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku 
lotniczym, Bank obciąża opłatą posiadacza karty Priority 
Pass. 

Zmiana redakcyjna. 

29 V. przypis 6 6 Opłata nie jest pobierana za wstęp Posiadacza karty. IX. przypis 6 6 Wypłata gotówki za granicą może wiązać się z dodatkową 
opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, 
inny niż Alior Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

30 Brak Brak IX. przypis 7 7 Opłata jest pobierana od Klientów, którzy mają 
udostępnione bezpłatnie wyciągi z rachunku karty 
kredytowej w bankowości internetowej/mobilnej, na 
podstawie zawartej z Bankiem Umowy ramowej. 
 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
regulaminem 
produktu. 

31 Brak Brak IX. przypis 8 8 Możliwość wysyłki na adres poczty elektronicznej dotyczy 
wyłącznie Klientów, których umowa została zawarta z byłym 
Meritum Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
regulaminem 
produktu. 

32 Brak Brak IX. przypis 9 9 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
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dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 120 000 zł. 

Zmiana redakcyjna. 

33 Brak Brak IX. przypis 10 10 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem 
dokonania, w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego 
dnia miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 60 000 zł. 
 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

Karty kredytowe wycofane z oferty 

1 VI. TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

XX. TRYB POBIERANIA 
 

Zmiana redakcyjna 

2 VI.A. OPŁATY PODSTAWOWE   XX.A. OPŁATY/PROWIZJE PODSTAWOWE   Zmiana redakcyjna 

3 VI.A.1 Opłata za wznowienie karty i limitu kredytowego 
 
ALIOR BANK MASTERCARD SILVER  
-0 zł - pod warunkiem rozliczenia transakcji na łączną kwotę 
min. 15 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 
/35 zł - pod warunkiem rozliczenia transakcji na łączną 
kwotę min. 7 500 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 
/70 zł 
 
ALIOR BANK MASTERCARD GOLD 
0 zł - pod warunkiem rozliczenia transakcji na łączną kwotę 
min. 15 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 
/75 zł - pod warunkiem rozliczenia transakcji na łączną 
kwotę min. 7 500 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 
/150 zł 
 
ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM 
- Ustalana indywidualnie od 0 do 600 zł 
 
ALIOR BANK MASTERCARD WORLD 
0 zł - pod warunkiem rozliczenia transakcji na łączną kwotę 
min. 30 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy - dotyczy 
wznowień od 01.01.2016 
 
/0 zł - pod warunkiem rozliczenia transakcji na łączną kwotę 
min. 25 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy – dotyczy 
wznowień do 31.12.2015 
 
/75 zł - pod warunkiem rozliczenia transakcji na łączną 
kwotę min. 15 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy - 
dotyczy wznowień od 01.01.2016 
 
/75 zł - pod warunkiem rozliczenia transakcji na łączną 
kwotę min. 12 500 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 

XX.A.1 Opłata za wznowienie karty i limitu kredytowego  
 
ALIOR BANK MASTERCARD SILVER -0 zł10/35 zł11/70 zł 
 
ALIOR BANK MASTERCARD GOLD -0 zł10/75 zł11/150 zł 
 
ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM - ustalana 
indywidualnie w wysokości od 0 do 600 zł 
 
ALIOR BANK MASTERCARD WORLD -0 zł12/0 zł13/75 zł14/75 
zł15/150 zł 
 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  
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dotyczy wznowień do 31.12.2015 
 
/150 zł 

4 VI.A.3. Opłata za wybór/zmianę wizerunku karty1 Brak Brak Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie usługi. 

5 VI.A.5. Opłata za wydanie/wznowienie karty NFC Brak Brak Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie produktu. 

6 VI.A.7.2 - obcym w kraju i za granicą XX.A.5.2 - obcym w kraju i za granicą9 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

7 VI.A.8 Prowizja za wypłatę gotówki w kasie innego banku lub w 
innej instytucji w kraju i za granicą 

XX.A.6 Prowizja za wypłatę gotówki w kasie innego banku lub w 
innej instytucji w kraju i za granicą6 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

8 VI.A.9.1. 5% min. 10 zł (grace period właściwy dla transakcji 
bezgotówkowych) 

XX.A.7.1. 5% min. 10 zł (okres bezodsetkowy właściwy dla transakcji 
bezgotówkowych) 

Zmiana redakcyjna 

9 VI.A.9.2. 5% min. 10 zł (grace period właściwy dla transakcji 
bezgotówkowych) 

XX.A.7.2. 5% min. 10 zł (okres bezodsetkowy właściwy dla transakcji 
bezgotówkowych) 

Zmiana redakcyjna 

10 VI.A.11. Opłata za kartę NFC2 Brak Brak Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie produktu. 

11 VI.A.12. Aktywacja Usługi Mastercard Mobile/ MasterPass Brak Brak Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie usługi. 

12 VI.B. OPŁATY DODATKOWE XX.B OPŁATY/PROWIZJE DODATKOWE Zmiana redakcyjna 

13 VI.B.1. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń 
 
jednorazowo 

XX.B.1. Prowizja kredytowa - wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń dotyczących posiadanego w Banku 
produktu 
 
za każdą dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat za 
czynności bankowe. 

14 VI.B.2. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta XX.B.2. Opłata za wydanie karty w trybie ekspresowym Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

15 VI.C.1. Wyciąg papierowy za ostatni cykl rozliczeniowy: XX.C.2. Wyciąg za ostatni cykl rozliczeniowy: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

16 VI.C.1.1 - wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy 
nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez 
Bank) 

XX.C.2.1 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę ramową1 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

17 VI.C.1.2 - odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

18 VI.C.1.3 - wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli 
Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank 

XX.C.2.2 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy nie zawarli Umowy ramowej 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

19 Brak Brak XX.C.2.3 - wysyłany pocztą elektroniczną2 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  
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20 VI.C.2. Wyciąg papierowy za dowolny cykl rozliczeniowy (z 
wyjątkiem ostatniego) lub wyciąg dodatkowy odbierany w 
Oddziale 

XX.C.3. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta, w formie papierowej 
za dowolny cykl rozliczeniowy, odbierany w Oddziale/ 
Placówce Partnerskiej (Agencji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

21 VI.C.3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości 
internetowej za dowolny cykl rozliczeniowy 

XX.C.1. Wyciąg dostępny w bankowości internetowej/mobilnej za 
dowolny cykl rozliczeniowy – dotyczy Klientów, którzy 
zawarli Umowę ramową 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

22 VI.C.4. Zestawienie operacji wykonanych przez użytkownika karty XX.C.4. Zestawienie operacji na życzenie Klienta, w formie 
papierowej za dowolny okres, odbierane w 
Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

23 VI. przypis 1 Od chwili udostępnienia usługi dla Klientów. XX. przypis 1 Opłata jest pobierana od Klientów, którzy mają 
udostępnione bezpłatnie wyciągi z rachunku karty 
kredytowej w bankowości internetowej/mobilnej, na 
podstawie zawartej z Bankiem Umowy ramowej. 
 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
regulaminem 
produktu. 

24 VI. przypis 2 Niepobierana pod warunkiem wykonania przez Klienta i 
rozliczenia przez Bank min. 1 transakcji bezgotówkowej 
posiadaną do danego rachunku aktywną kartą kredytową 
NFC w bieżącym okresie rozliczeniowym. 

XX. przypis 2 Możliwość wysyłki na adres poczty elektronicznej dotyczy 
wyłącznie Klientów, których umowa została zawarta z byłym 
Meritum Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
regulaminem 
produktu. 

25 VI. przypis 4 Niepobierana pod warunkiem wykonania przez Klienta i 
rozliczenia przez Bank, posiadaną do danego rachunku 
aktywną kartą kredytową w bieżącym okresie 
rozliczeniowym, transakcji bezgotówkowych z wyłączeniem 
przelewów z rachunku karty, na kwotę min. 1500 zł. Kwota 
transakcji liczona jest dla każdej wydanej do rachunku karty 
indywidualnie. Opłata pobierana jest w takim trybie od 18 
października 2014 r. Opłaty za karty kredytowe pobierane 
są za nieaktywne i aktywne karty, za pełen okres 
rozliczeniowy, najwcześniej w terminie 30 dni od daty 
wydania karty, chyba że Klient nie miał możliwości jej 
aktywowania. 

XX. przypis 4 Opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania przez 
Klienta, w okresie od ostatniego dnia poprzedniego cyklu 
rozliczeniowego do przedostatniego dnia bieżącego cyklu 
rozliczeniowego, posiadaną do danego rachunku aktywną 
kartą kredytową, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 1500 zł. Kwota transakcji liczona jest dla każdej 
wydanej do rachunku karty indywidualnie. Opłata pobierana 
jest w takim trybie od 18 października 2014 r. Opłaty za 
karty kredytowe pobierane są za nieaktywne i aktywne 
karty, za pełen okres rozliczeniowy, najwcześniej w terminie 
30 dni od daty wydania karty, chyba że Klient nie miał 
możliwości jej aktywowania. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

26 VI. przypis 5 Niepobierana pod warunkiem wykonania przez Klienta i 
rozliczenia przez Bank, posiadaną do danego rachunku 
aktywną kartą kredytową w bieżącym okresie 
rozliczeniowym, transakcji bezgotówkowych z wyłączeniem 
przelewów z rachunku karty, na kwotę min. 1000 zł. Kwota 
transakcji liczona jest dla każdej wydanej do rachunku karty 
indywidualnie. Opłata pobierana jest w takim trybie od 1 
stycznia 2015 r. Opłaty za karty kredytowe pobierane są za 
nieaktywne i aktywne karty, za pełen okres rozliczeniowy, 
najwcześniej w terminie 30 dni od daty wydania karty, 
chyba że Klient nie miał możliwości jej aktywowania. 

XX. przypis 5 Opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania przez 
Klienta, w okresie od ostatniego dnia poprzedniego cyklu 
rozliczeniowego do przedostatniego dnia bieżącego cyklu 
rozliczeniowego, posiadaną do danego rachunku aktywną 
kartą kredytową, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 1000 zł. Kwota transakcji liczona jest dla każdej 
wydanej do rachunku karty indywidualnie. Opłata pobierana 
jest w takim trybie od 1 stycznia 2015 r. Opłaty za karty 
kredytowe pobierane są za nieaktywne i aktywne karty, za 
pełen okres rozliczeniowy, najwcześniej w terminie 30 dni 
od daty wydania karty, chyba że Klient nie miał możliwości 
jej aktywowania. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

27 VI. przypis 7 Od chwili udostępnienia usługi w Placówce Partnerskiej. XX. przypis 7 Od chwili udostępnienia usługi w Placówce Partnerskiej 
(Agencji). 

Zmiana redakcyjna 

28 Brak  XX. przypis 9 Wypłata gotówki za granicą może wiązać się z dodatkową 
opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, 
inny niż Alior Bank. 
 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
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opłaty. 

29 Brak  XX. przypis 10 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 15 000 zł. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

30 Brak  XX. przypis 11 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 7 500 zł. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

31 Brak  XX. przypis 12 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 30 000 zł - dotyczy kart wznawianych od 1 stycznia 
2016 r. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

32 Brak  XX. przypis 13 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 25 000 zł – dotyczy kart wznawianych do 31 grudnia 
2015 r. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

33 Brak  XX. przypis 14 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 15 000 zł - dotyczy kart wznawianych od 1 stycznia 
2016 r. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

34 Brak  XX. przypis 15 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 12 500 zł – dotyczy kart wznawianych do 31 grudnia 
2015 r. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

Karty kredytowe funkcjonujące w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. wycofane z oferty 

1 VII. TRYB POBIERANIA XXI. TRYB POBIERANIA Zmiana redakcyjna 



 
    Strona 19 z 99 

 

OPŁATY  

2 VII.A. OPŁATY PODSTAWOWE   XXI.A. OPŁATY/PROWIZJE PODSTAWOWE   Zmiana redakcyjna 

3 VII.A.1. Opłata za wznowienie karty 
 i limitu kredytowego 
 
Rocznie 
 
MASTERCARD GOLD   PROGRAM “KOMFORT” -0 zł - pod 
warunkiem rozliczenia transakcji na łączną kwotę min. 20 
000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 
190 zł 
 
 
MASTERCARD PLATINUM - 0 zł - pod warunkiem rozliczenia 
transakcji na łączną kwotę min. 54 000 zł w ciągu ostatnich  
12 miesięcy 
 
250 zł - pod warunkiem rozliczenia transakcji na łączną 
kwotę min. 36 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 
500 zł 
 
MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA) -0 
zł - pod warunkiem rozliczenia transakcji na łączną kwotę 
min. 90 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 
500 zł - pod warunkiem rozliczenia transakcji na łączną 
kwotę min. 60 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 
1000 zł 
  
VISA/ MASTERCARD OK!7 -10 zł 
 
MASTERCARD   "NA RATUNEK DZIECIOM" -0 zł - pod 
warunkiem rozliczenia transakcji na łączną kwotę min. 12 
000 zł w ciągu ostatnich  
12 miesięcy 
 
75 zł 
  
VISA RYANAIR -85 zł 
 
VISA/MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA”, VISA 
CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY, VISA 
CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP POJAZDU -20 zł 
  
VISA/ MASTERCARD PROGRAM“AUTOKARTA” , VISA/ 
MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA” -0 zł - pod 
warunkiem rozliczenia transakcji na łączną kwotę min. 12 
000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 
85 zł 
 
VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE -0 zł - pod warunkiem 
rozliczenia transakcji na łączną kwotę min. 10 000 zł w 

XXI.A.1. Opłata za wznowienie karty 
 i limitu kredytowego 
 
Rocznie 
 
MASTERCARD GOLD   PROGRAM “KOMFORT” -0 zł12/190 zł  
 
MASTERCARD PLATINUM - 0 zł13/250zł14/ 500 zł 
 
MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA) -0 
zł15/500zł16/ 1000 zł 
 
VISA/ MASTERCARD OK!7 -10 zł 
 
MASTERCARD "NA RATUNEK DZIECIOM  0 zł17/75 zł 
  
VISA RYANAIR -85 zł 
 
VISA/MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA”, VISA 
CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY, VISA 
CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP POJAZDU -20 zł 
  
VISA/ MASTERCARD PROGRAM“AUTOKARTA”, VISA/ 
MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA” -0 zł17/85 zł  
 
VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE -0 zł6/50 zł  
MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM 
“BONUS” -190 zł 
 
VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA VIP, 
VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP – 0 zł 
 
MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY 
VISA -45 zł 
 
VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”, 
“GRANATOWY”,“TURKUSOWY” -15 zł 
 
VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA) -10 zł 
 
VISA CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ 
ODSETEK) -15 zł 
 
KARTA “NONSTOP”, KARTA “RAZEM DBAMY O ZDROWIE”, 
KARTA ”DOM JAK NOWY”, KARTA AVON, KARTA ”MAKRO” 
(NIEBIESKA, SREBRNA, ZŁOTA), KARTA VISA EXPANDER 
STANDARD, KARTA VISA EXPANDER PRESTIGE – 0zł 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  
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ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 
50 zł 
 
MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM 
“BONUS” -190 zł 
 
VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA VIP, 
VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP – 0 zł 
 
MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY 
VISA -45 zł 
 
VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”, 
“GRANATOWY”,“TURKUSOWY” -15 zł 
 
VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA) -10 zł 
 
VISA CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ 
ODSETEK) -15 zł 
 
KARTA “NONSTOP”, KARTA “RAZEM DBAMY O ZDROWIE”, 
KARTA ”DOM JAK NOWY”, KARTA AVON, KARTA ”MAKRO” 
(NIEBIESKA, SREBRNA, ZŁOTA), KARTA VISA EXPANDER 
STANDARD, KARTA VISA EXPANDER PRESTIGE – 0zł 

4 VII.A.5.2 - obcym w kraju i za granicą XXI.A.5.2 - obcym w kraju i za granicą8 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

5 VII.A.6 Prowizja za wypłatę gotówki w kasie innego banku lub w 
innej instytucji w kraju i za granicą 

XXI.A.6 Prowizja za wypłatę gotówki w kasie innego banku lub w 
innej instytucji w kraju i za granicą8 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

6 VII.A.7.1. 5% min. 10 zł (grace period właściwy dla transakcji 
bezgotówkowych) 

XXI.A.7.1. 5% min. 10 zł (okres bezodsetkowy właściwy dla transakcji 
bezgotówkowych) 

Zmiana redakcyjna 

7 VII.A.7.2. 5% min. 10 zł (grace period właściwy dla transakcji 
bezgotówkowych) 

XXI.A.7.2. 5% min. 10 zł (okres bezodsetkowy właściwy dla transakcji 
bezgotówkowych) 

Zmiana redakcyjna 

8 Brak Brak XXI.A.11 Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych9 

 

od kwoty transakcji 
 

MASTERCARD GOLD   PROGRAM “KOMFORT” -  
 
MASTERCARD PLATINUM -  
 
MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA) - 
 
VISA/ MASTERCARD OK!7 -3,5% 
 
MASTERCARD "NA RATUNEK DZIECIOM - 
  
VISA RYANAIR -3,5% 
 
VISA/MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA” -3,5% 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  
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VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY -3,5% 
 
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP POJAZDU -
20 zł 
  
VISA/ MASTERCARD PROGRAM“AUTOKARTA” -3,5% 
 
VISA/ MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA” -3,5% 
 
VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE -3,5% 
MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM 
“BONUS” - 
 
VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA VIP, 
VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP -3,5% 
 
MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY 
VISA -3,5% 
 
VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”, 
“GRANATOWY”,“TURKUSOWY” -3,5% 
 
VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA) -3,5% 
 
VISA CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ 
ODSETEK) -3,5% 
 

9 VII.B.1. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń 
 
jednorazowo 

XXI.B.1. Prowizja kredytowa - wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń dotyczących posiadanego w Banku 
produktu 
 
za każdą dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat za 
czynności bankowe. 

10 VII.B.2. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta XXI.B.2. Opłata za wydanie karty w trybie ekspresowym Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

11 VII.C.1. Wyciąg papierowy za ostatni cykl rozliczeniowy: XXI.C.2. Wyciąg za ostatni cykl rozliczeniowy: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 VII.C.1.1 - wysłany listem zwykłym  dotyczy Klientów, którzy zawarli 
umowy o świadczenie usług o kanały elektroniczne) 

XXI.C.2.1 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę ramową11 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

13 VII.C.1.2 - odbierany w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) Brak  Brak  Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

14 VII.C.1.3 - wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli 
Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank 

XXI.C.2.2 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy nie zawarli Umowy ramowej 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

15 VII.C.2. Wyciąg papierowy za dowolny cykl rozliczeniowy (z 
wyjątkiem ostatniego) lub wyciąg dodatkowy odbierany w 
Oddziale 

XXI.C.3. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta, w formie papierowej 
za dowolny cykl rozliczeniowy, odbierany w Oddziale/ 
Placówce Partnerskiej (Agencji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

16 VII.C.3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości 
internetowej za dowolny cykl rozliczeniowy 

XXI.C.1. Wyciąg dostępny w bankowości internetowej/mobilnej za 
dowolny cykl rozliczeniowy – dotyczy Klientów, którzy 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
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zawarli Umowę ramową TOiP ust. 29 lit. d.  

17 VII.C.4. Zestawienie operacji wykonanych przez użytkownika karty, 
dostępny w Oddziale 

XXI.C.4. Zestawienie operacji na życzenie Klienta, w formie 
papierowej za dowolny okres, odbierane w 
Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)  

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

18 VII.E. OPŁATA ZA PRIORITY PASS XXI.E. PROGRAM PRIORITY PASS Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

19 VII.E.1 Opłata za wstęp do saloników lotniczych.  
 
Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku 
lotniczym, Bank obciąża posiadacza karty opłatą.  
 
od zrealizowanych wizyt w saloniku lotniczym za każdą 
osobę   
 
MASTERCARD GOLD   PROGRAM “KOMFORT” - nie dotyczy 
 
MASTERCARD PLATINUM - 120 zł 
 
MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA)  
- 0 zł – za posiadacza i użytkownika karty 
 
120 zł – za gościa posiadacza lub użytkownika karty 
 
VISA/ MASTERCARD OK!7 - nie dotyczy 
 
MASTERCARD  "NA RATUNEK DZIECIOM - nie dotyczy 
  
VISA RYANAIR - nie dotyczy 
 
VISA/MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA” - nie 
dotyczy 
 
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY - nie 
dotyczy 
 
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP POJAZDU - 
nie dotyczy 
  
VISA/ MASTERCARD PROGRAM“AUTOKARTA” - nie dotyczy 
 
VISA/ MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA” - nie 
dotyczy 

XXI.E.1 Opłata za wstęp do saloników lotniczych10: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. . 

20 Brak Brak XXI.E.1.1. - posiadacz karty Priority Pass 
 
za każdy pobyt 
 
MASTERCARD GOLD   PROGRAM “KOMFORT” - nie dotyczy 
 
MASTERCARD PLATINUM - 147,60 zł (w tym należny 
podatek VAT) 
 
MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA)  
- 0 zł  
 
VISA/ MASTERCARD OK!7 - nie dotyczy 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. f. 
Uwzględnienie 
podatku VAT w 
opłatach/prowizjach 
za usługi o 
charakterze 
niebankowym. 
Zmiana redakcyjna. 
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MASTERCARD  "NA RATUNEK DZIECIOM - nie dotyczy 
  
VISA RYANAIR - nie dotyczy 
 
VISA/MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA” - nie 
dotyczy 
 
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY - nie 
dotyczy 
 
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP POJAZDU - 
nie dotyczy 
  
VISA/ MASTERCARD PROGRAM“AUTOKARTA” - nie dotyczy 
 
VISA/ MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA” - nie 
dotyczy 
 

21 Brak Brak XXI.E.1.2. - osoba towarzysząca  
 
za każdy pobyt 
 
MASTERCARD GOLD   PROGRAM “KOMFORT” - nie dotyczy 
 
MASTERCARD PLATINUM - 147,60 zł (w tym należny 
podatek VAT) 
 
MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA)  
- 147,60 zł (w tym należny podatek VAT) 
VISA/ MASTERCARD OK!7 - nie dotyczy 
 
MASTERCARD  "NA RATUNEK DZIECIOM - nie dotyczy 
  
VISA RYANAIR - nie dotyczy 
 
VISA/MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA” - nie 
dotyczy 
 
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY - nie 
dotyczy 
 
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP POJAZDU - 
nie dotyczy 
  
VISA/ MASTERCARD PROGRAM“AUTOKARTA” - nie dotyczy 
 
VISA/ MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA” - nie 
dotyczy 
 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. f. 
Uwzględnienie 
podatku VAT w 
opłatach/prowizjach 
za usługi o 
charakterze 
niebankowym. 
Zmiana redakcyjna. 

22 
VII.F. 

Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 
(dotyczy tylko kart Visa) 

Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

23 
VII.G. Kwota minimalna do zapłaty  

Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  
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24 VII. Przypis 1 Opłata uwzględnia wydanie karty Priority Pass. XXI. Przypis 1 Opłata uwzględnia wydanie karty Priority Pass. Zmiana redakcyjna 

25 VII. Przypis 2 W przypadku kart Visa/Mastercard OK! oraz 
Visa/Mastercard Karta „Program Złotówka” niepobierana 
pod warunkiem wykonania przez Klienta i rozliczenia przez 
Bank, posiadaną do danego rachunku aktywną kartą 
kredytową w bieżącym okresie rozliczeniowym, transakcji 
bezgotówkowych z wyłączeniem przelewów z rachunku 
karty, na kwotę min. 600 zł. Kwota transakcji liczona jest 
dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie. Opłaty 
za karty kredytowe pobierane są za nieaktywne i aktywne 
karty, za pełen okres rozliczeniowy, najwcześniej w terminie 
30 dni od daty wydania karty, chyba że Klient nie miał 
możliwości jej aktywowania. 

XXI. Przypis 2 W przypadku kart Visa/Mastercard OK! oraz 
Visa/Mastercard Program „Karta Złotówka” opłata nie jest 
pobierana pod warunkiem dokonania przez Klienta, w 
okresie od ostatniego dnia poprzedniego cyklu 
rozliczeniowego do przedostatniego dnia bieżącego cyklu 
rozliczeniowego, posiadaną do danego rachunku aktywną 
kartą kredytową, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 600 zł. Kwota transakcji liczona jest dla każdej 
wydanej do rachunku karty indywidualnie. Opłaty za karty 
kredytowe pobierane są za nieaktywne i aktywne karty, za 
pełen okres rozliczeniowy, najwcześniej w terminie 30 dni 
od daty wydania karty, chyba że Klient nie miał możliwości 
jej aktywowania. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

26 
VII. Przypis 5 Od chwili udostępnienia w Placówce Partnerskiej. XXI. Przypis 5 

Od chwili udostępnienia usługi w Placówce Partnerskiej 
(Agencji). 

Zmiana redakcyjna 

27 Brak Brak XXI. Przypis 8 Wypłata gotówki za granicą może wiązać się z dodatkową 
opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, 
inny niż Alior Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

28 Brak Brak XXI. Przypis 9 Prowizja jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych 
w walucie innej niż PLN i dotyczy karty wydanych w 
organizacji VISA. 
 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. . 

29 Brak Brak XXI. Przypis 10 Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku 
lotniczym, Bank obciąża opłatą posiadacza karty Priority 
Pass. 
 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. . 

30 Brak Brak XXI. Przypis 11 Opłata jest pobierana od Klientów, którzy mają 
udostępnione bezpłatnie wyciągi z rachunku karty 
kredytowej w bankowości internetowej/mobilnej, na 
podstawie zawartej z Bankiem Umowy ramowej. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
regulaminem 
produktu. 

31 Brak Brak XXI. Przypis 12 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 20 000 zł. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

32 Brak Brak XXI. Przypis 13 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 54 000 zł. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

33 Brak Brak XXI. Przypis 14 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
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miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 36 000 zł. 

Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

34 Brak Brak XXI. Przypis 15 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 90 000 zł. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

35 Brak Brak XXI. Przypis 16 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 60 000 zł. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

36 Brak Brak XXI. Przypis 17 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 
rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 12 000 zł. 
 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

37 Brak Brak XXI. Przypis 1 Wysokość prowizji określona jest w „Dyspozycji 
uruchomienia Planu ratalnego”. 
 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. . 

38 Brak Brak 
XXI. Przypis 2 

Od chwili udostępnienia usługi w Placówce Partnerskiej 
(Agencji). 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. . 

39 Brak Brak XXI. Przypis 3 Wypłata gotówki za granicą może wiązać się z dodatkową 
opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, 
inny niż Alior Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

40 Brak Brak XXI. Przypis 4 Prowizja jest pobierana w przypadku transakcji dokonanych 
w walucie innej niż PLN i dotyczy karty wydanych w 
organizacji VISA. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. . 

41 Brak Brak XXI. Przypis 5 Opłata jest pobierana od Klientów, którzy mają 
udostępnione bezpłatnie wyciągi z rachunku karty 
kredytowej w bankowości internetowej/mobilnej, na 
podstawie zawartej z Bankiem Umowy ramowej. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
regulaminem 
produktu. 

42 Brak Brak XXI. Przypis 6 Wysokość opłaty obowiązująca pod warunkiem dokonania, 
w okresie 12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została zawarta umowa karty (lub 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
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rocznicy tego dnia w kolejnych latach ważności karty) do 
dnia poprzedzającego zamknięcie danego 12 miesięcznego 
okresu użytkowania karty, transakcji bezgotówkowych (z 
wyłączeniem przelewów z rachunku karty) na łączną kwotę 
min. 10 000 zł. 

organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

Limit odnawialny w rachunku – brak zmian 

Inne opłaty i prowizje 

1 IX., nagłówek 
tabeli 

KONTO JAKŻE 
OSOBISTE 

KONTO WYŻSZEJ 
JAKOŚCI* 

POZOSTAŁE 
PRODUKTY 

XXIII., nagłówek 
tabeli 

WYSOKOŚĆ 
OPŁATY/PROWIZJI DLA 

KONTA WYŻSZEJ JAKOŚCI* 

WYSOKOŚĆ 
OPŁATY/PROWIZJI 

Zmiana redakcyjna 

  I II III  I II  

2 IX., informacja 
pod nagłówkiem 

*) Przedstawione warunki dostępne są dla Klientów 
otrzymujących na Konto Wyższej Jakości jednorazowy 
wpływ na kwotę min. 2 500 zł/mies. z innego banku lub z 
konta firmowego prowadzonego w Alior Banku, lub na 
rachunku których zostaną rozliczone transakcje 
bezgotówkowe wykonane kartą na kwotę min. 700 zł/mies. 
Jeżeli żaden z powyższych warunków nie został spełniony, 
opłaty pobierane są zgodnie z kolumną III. 

XXIII., informacja 
pod nagłówkiem 

*) Przedstawione warunki dostępne są dla Klientów 
otrzymujących na Konto Wyższej Jakości jednorazowy 
wpływ na kwotę min. 2 500 zł/mies. z rachunku 
prowadzonego w innym banku lub z rachunku dla Klientów 
Biznesowych prowadzonego w Alior Banku (jako wpływy na 
rachunek nie są traktowane przelewy otrzymane z 
rachunków dla Klienta Indywidualnego prowadzonych w 
ramach T-Mobile Usługi Bankowe oraz rachunków Kantoru 
Walutowego Alior Banku), lub na rachunku których, w 
okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do 
przedostatniego dnia danego miesiąca, zostaną dokonane 
transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 700 
zł/mies. Jeżeli żaden z powyższych warunków nie został 
spełniony, opłaty pobierane są zgodnie z kolumną II. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

3 IX.A.1. Pisma wysyłane listem poleconym, w tym monity, wezwania 
do zapłaty, wypowiedzenie umowy – jednorazowo – 4,20 zł 

XXIII.A.1. Pisma wysyłane listem poleconym, w tym monity, wezwania 
do zapłaty, wypowiedzenie umowy – jednorazowo – 5,20 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. b. 
Wyrównanie opłat za 
wysłane przez bank 
pisma ze stawkami 
Poczty Polskiej. 

4 IX.A.2. Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, w tym monity, wezwania do 
zapłaty, wypowiedzenie umowy – jednorazowo – 6,20 zł  

XXIII.A.2. Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, w tym monity, wezwania do 
zapłaty, wypowiedzenie umowy – jednorazowo – 7,80 zł  

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. b. 
Wyrównanie opłat za 
wysłane przez bank 
pisma ze stawkami 
Poczty Polskiej. 

5 IX.B.1. Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) - 
list zwykły – jednorazowo – 4,20 zł  

XXIII.B.1. Pisma wysyłane listem poleconym, w tym upomnienia, 
wezwania – jednorazowo – 5,20 zł  

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. b. 
Wyrównanie opłat za 
wysłane przez bank 
pisma ze stawkami 
Poczty Polskiej. 

6 IX.B.2. Sporządzenie i wysłanie listu poleconego (w tym 
wypowiedzenia umowy, upomnienia, wezwania) – 
jednorazowo – 6,20 zł 

XXIII.B.2. Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, w tym upomnienia, wezwania, 
wypowiedzenie umowy – jednorazowo – 7,80 zł  

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. b. 
Wyrównanie opłat za 
wysłane przez bank 
pisma ze stawkami 
Poczty Polskiej. 

7 IX.C.4. Opłata za wpłatę gotówki: XXIII.C.4. Opłata za wpłatę gotówki10: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

8 IX.C.4.1 - w Oddziale – jednorazowo - 0,5%, min. 8 zł XXIII.C.4.1 - w Oddziale – od kwoty wpłaty - 0,5%, min. 8 zł Zmiana redakcyjna 

9 IX.C.4.2 - w Placówce Partnerskiej (Agencji): XXIII.C.4.2 - w Placówce Partnerskiej (Agencji) – od kwoty wpłaty - Zmiana redakcyjna. 
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1%, min. 3 zł6 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

10 IX.C.4.2.1 - wpłata w wysokości 0,01 zł - 230 zł6 – jednorazowo - od 0 
zł do 3 zł 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

11 IX.C.4.2.2 - wpłata w wysokości powyżej 230 zł6 – jednorazowo - od 0 
zł do 1% 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 IX.C.5. Zamówienie gotówki Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

13 IX.C.6. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki: Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

14 IX.C.6.1 - dla wypłaty w PLN Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

15 IX.C.6.2 - dla wypłaty w walucie obcej Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

16 IX.C.7. Zmiana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia przed 
jego realizacją4 

XXIII.C.5. Zmiana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia 
przelewu zagranicznego/walutowego lub europejskiego 
przed jego realizacją4 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

17 IX.C.8. Zmiana warunków złożonego zlecenia po zrealizowaniu 
transakcji przez Alior Bank do 1 miesiąca wstecz4 

XXIII.C.6. Zmiana warunków złożonego zlecenia przelewu 
zagranicznego/walutowego lub europejskiego po jego 
realizacji przez Bank, poszukiwanie przelewu, zapytanie o 
koszty realizacji przelewu banków pośredniczących – do 1 
miesiąca wstecz8 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

18 IX.C.9. Anulowanie/zwrot wykonanego przez Bank zlecenia 
przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w 
kraju (dotyczy przelewów zleconych do 1 miesiąca wstecz)10 

XXIII.C.8. Anulowanie/zwrot wykonanego przez Bank zlecenia 
przelewu zagranicznego/walutowego lub europejskiego – do 
1 miesiąca wstecz 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

19 IX.C.10. Anulowanie/zwrot wykonanego przez Bank zlecenia 
przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w 
kraju (dotyczy przelewów zleconych powyżej 1 miesiąca 
wstecz)10 

XXIII.C.9. Anulowanie/zwrot wykonanego przez Bank zlecenia 
przelewu zagranicznego/walutowego lub europejskiego – 
powyżej 1 do 3 miesięcy wstecz 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

20 IX.C.11. Zmiana warunków złożonego zlecenia przelewu 
zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju po 
zrealizowaniu przelewu przez Bank (dotyczy przelewów 
zleconych powyżej 1 miesiąca wstecz)10 

XXIII.C.7. Zmiana warunków złożonego zlecenia przelewu 
zagranicznego/walutowego lub europejskiego po jego 
realizacji przez Bank, poszukiwanie przelewu, zapytanie o 
koszty realizacji przelewu banków pośredniczących – 
powyżej 1 do 3 miesięcy wstecz8  

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

21 IX.C.14. Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych 
prowadzonych w bankach lub spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych na terytorium Polski osobom 
i podmiotom uprawnionym na podstawie art. 92 ba i art. 
105 b ustawy Prawo bankowe. 

XXIII.C.12. Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych 
prowadzonych w bankach lub spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych na terytorium Polski osobom 
i podmiotom uprawnionym na podstawie art. 92 ba i art. 
105 b ustawy Prawo bankowe13 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

22 Brak Brak XXIII.C.13. Wydanie opinii bankowej/pism o charakterze zaświadczeń 
niedotyczących posiadanego w Banku produktu - za każdą 
dyspozycję Klienta - 61,50 zł (w tym należny podatek VAT) 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. f. 
Uwzględnienie 
podatku VAT w 
opłatach za usługi o 
charakterze 
niebankowym. 

23 IX., przypis 3 3 Opłata nie jest pobierana od właścicieli i współwłaścicieli 
rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-
rozliczeniowych prowadzonych w Alior Banku (z 

XXIII., przypis 3 3. Opłata nie jest pobierana:  
- od posiadaczy/współposiadaczy, pełnomocników oraz 
przedstawicieli ustawowych posiadaczy rachunków 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  
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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. 

oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych 
prowadzonych w Alior Banku (z wyłączeniem rachunków 
prowadzonych na podstawie umowy zawartej z T-Mobile 
Usługi Bankowe), dokonujących wpłaty na rachunki 
Klientów Indywidualnych, 
- w przypadku spłat kredytów i pożyczek oraz zadłużenia na 
rachunkach kart kredytowych w Banku. 

24 IX., przypis 4 4 Dotyczy operacji takich jak: przelew zagraniczny i przelew 
europejski. 

XXIII., przypis 4 4 Bank nie gwarantuje wykonania dyspozycji zmiany 
warunków/unieważnienia złożonego zlecenia przed jego 
realizacją nawet jeżeli w chwili otrzymania dyspozycji 
przelew znajduje się w blokadzie. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

25 IX., przypis 5 5 Opłata nie jest pobierana od posiadaczy konta Private 
Banking. 

XXIII., przypis 5 5 Opłata nie jest pobierana od posiadaczy/współposiadaczy 
konta Private Banking. 

Zmiana redakcyjna 

26 IX., przypis 6 6 Opłata uzależniona od typu Placówki Partnerskiej 
(Agencji). 

XXIII., przypis 6 6 Podana stawka jest maksymalna. Poszczególne Placówki 
Partnerskie (Agencje) wyjątkowo mogą stosować 
indywidualne stawki opłat. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

27 Brak Brak XXIII., przypis 8 8 Realizacja dyspozycji/zapytania wiąże się z koniecznością 
wszczęcia przez Bank postępowania wyjaśniającego z 
właściwym bankiem uczestniczącym w realizacji przelewu. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

28 IX., przypis 10 10 Dotyczy przelewów zleconych od 18 października 2014 r. Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

29 Brak Brak XXIII., przypis 10 10 Opłata jest pobierana w kasie Banku od wpłacającego. Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

30 IX., przypis 11 Wyrazy: „w spłacie kredytu” XXIII., przypis 11 Wyrazy: „w spłacie zadłużenia” Zmiana redakcyjna 

31 Brak Brak XXIII., przypis 13 13 Opłata nie jest pobierana w przypadkach określonych w 
art. 110 ustawy Prawo bankowe. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. e. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

Ubezpieczenia do kart kredytowych 

1 X. Ubezpieczenia do kart kredytowych 
 
Tryb Pobierania Opłaty 

XXII. UBEZPIECZENIA DO KART KREDYTOWYCH 
 
Tryb Pobierania 

Zmiana redakcyjna 

2 X. Przypis 2. Ubezpieczenie dostępne w danym miesiącu, w przypadku 
wykonania i rozliczenia  przez Klienta, w cyklu 
rozliczeniowym poprzedzającym miesiąc ochrony 
ubezpieczeniowej, posiadaną do danego rachunku aktywną 
kartą kredytową, transakcji bezgotówkowych z wyłączeniem 
przelewów z rachunku karty, na kwotę min. 1 500 zł. Kwota 
transakcji liczona jest dla każdej wydanej do rachunku karty 
indywidualnie. Obowiązuje od 01.11.2014 r. 

XXII. Przypis 2. W przypadku dokonania przez Klienta, w okresie od 
ostatniego dnia poprzedniego cyklu rozliczeniowego do 
przedostatniego dnia bieżącego cyklu rozliczeniowego, 
posiadaną do danego rachunku aktywną kartą kredytową, 
transakcji bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z 
rachunku karty) na łączną kwotę min. 1 500 zł, ochrona 
ubezpieczeniowa dostępna jest w miesiącu następującym po 
spełnieniu powyższego warunku. Kwota transakcji liczona 
jest dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie. 
Obowiązuje od 01.11.2014 r. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

Ubezpieczenia w rachunkach przeniesionych z działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.  

1 XI., tytuł 
rozdziału 

Ubezpieczenia w rachunku przeniesione z działalności 
przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. 

XVI., tytuł 
rozdziału 

Ubezpieczenia w rachunkach przeniesionych z działalności 
przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. wycofanych z 
oferty 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

2 XI.A. OBJĘCIE KLIENTA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ W 
ZAKRESIE UBEZPIECZENIA „BEZPIECZNE RACHUNKI”1, 2, 4 

XVI.A. OBJĘCIE KLIENTA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ W 
ZAKRESIE UBEZPIECZENIA „BEZPIECZNE RACHUNKI”1, 2 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
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TOiP ust. 29 lit. d.  

3 XI.B.1. Assistance samochodowe, medyczne, domowe dla 
rachunków bankowych migrowanych z działalności przejętej 
przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.: 
- Konto Wyższej Jakości (umowy zawarte do 31 grudnia 

2016 r.)  
- Konto Korzystne (umowy zawarte do 24 marca 2017 r.) 

XVI.B.1. Assistance samochodowe, medyczne, domowe dla 
rachunków bankowych migrowanych z działalności przejętej 
przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.: 
- Konto Wyższej Jakości,   
- Konto Korzystne 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

4 XI.B.2. Ubezpieczenie w podróży dla rachunków bankowych 
migrowanych z działalności przejętej przez Alior Bank 4 
listopada 2016 r.: 
- Konto Wyższej Jakości (umowy zawarte do 31 grudnia 
2016 r.) 

XVI.B.2. Ubezpieczenie w podróży dla rachunków bankowych 
migrowanych z działalności przejętej przez Alior Bank 4 
listopada 2016 r.: 
- Konto Wyższej Jakości 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

5 XI., przypis 2 2 Dotyczy Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla 
Klientów migrowanych z działalności przejętej przez Alior 
Bank 4 listopada 2016 r. 

XVI., przypis 2 2 Dotyczy Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla 
Klientów migrowanych z działalności przejętej przez Alior 
Bank 4 listopada 2016 r.: Konto Wyższej Jakości (umowy 
zawarte do 31.12.2016 r.), Konto Korzystne, Konto 
Osobiste, Konto Internetowe, Konto Walutowe, Konto Złote, 
Konto Srebrne, Konto Private Banking (umowy zawarte do 
24.03.2017 r.). 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

6 XI., przypis 4 4 Dotyczy Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 
migrowanych z działalności przejętej przez Alior Bank 4 
listopada 2016 r.: Konto Wyższej Jakości (umowy zawarte 
do 31 grudnia 2016 r.), Konto Korzystne (umowy zawarte 
do 24 marca 2017 r.), Konto Osobiste (umowy zawarte do 
24 marca 2017 r.), Konto Internetowe (umowy zawarte do 
24 marca 2017 r.), Konto Walutowe (umowy zawarte do 24 
marca 2017 r.), Konto Złote (umowy zawarte do 24 marca 
2017 r.), Konto Srebrne (umowy zawarte do 24 marca 2017 
r.), Konto Private Banking (umowy zawarte do 24 marca 
2017 r.). 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

Karta rejestracyjna „Rachunki w Pakiecie” wycofana z oferty  

1 
XII.A.1. Otwarcie rachunku  

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

2 Brak Brak XVII.A.2. Opłata za zmianę wariantu konta: Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

   XVII.A.2.1 - na Konto Jakże Osobiste - jednorazowo przy zmianie – 
0 zł 

3 Brak Brak XVII.A.2. Opłata za zmianę wariantu konta: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

   XVII.A.2.2 - na Konto Internetowe - jednorazowo przy zmianie – nie 
dotyczy 

 

4 XII.B.2. Przelew w ramach Banku na rachunki obce:  XVII.B.2. Przelew w ramach Banku na rachunki obce:  
 XII.B.2.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) 7 - dyspozycja 

ustna - od każdego przelewu - 8 zł 
XVII.B.2.1 - w Oddziale - dyspozycja ustna - od każdego przelewu – 

8 zł2 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

5 XII.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego: XVII.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:  
 XII.B.3.1 - w Oddziale – Elixir, z zastrzeżeniem 3.3 - od każdego 

przelewu - 8 zł 
XVII.B.3.1 - w Oddziale – Elixir - od każdego przelewu – 8 zł2 Postanowienia ogólne 

TOiP ust. 29 lit. d. 
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Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

6 XII.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:    
 XII.B.3.2 - w Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir, z zastrzeżeniem 

3.57 - od każdego przelewu – 6 zł 
Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

7 XII.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:    
 XII.B.3.3 - w Oddziale, w ramach usługi „Rachunki w Pakiecie”2 - 

opłata abonamentowa - 8 zł6 
Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 

TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

8 XII.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:    
 XII.B.3.5 - w Placówce Partnerskiej (Agencji), w ramach usługi 

„Rachunki w Pakiecie”2, 4 - opłata abonamentowa - 8 zł6 
Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

9 XII.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego: XVII.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:  
 XII.B.3.7 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) 7 - Sorbnet >= 

1 mln PLN 
XVII.B.3.3 - w Oddziale - Sorbnet >= 1 mln PLN Zmiana redakcyjna. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

10 XII.B.5. 
 

Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia 
stałego: 

XVII.B.5. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia 
stałego: 

 

 XII.B.5.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)7, z 
zastrzeżeniem pkt 5.2 

XVII.B.5.1 - w Oddziale Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

11 XII.B.5. 
 

Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia 
stałego: 

   

 

XII.B.5.2 
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) w ramach 
usługi „Rachunki w Pakiecie” 2, 7 

Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

12 XII.C.1. Przelew europejski3 - przelew elektroniczny do innego kraju 
należącego do Unii Europejskiej 

XVII.C.1. Przelew europejski (transgraniczny/SEPA)3 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

13 Brak Brak XVII.C.2. Przelew zagraniczny/walutowy3: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 XII.C.2. Przelew zagraniczny3 realizowany w Oddziale  XVII.C.2.1 - w Oddziale   
 XII.C.3. Przelew zagraniczny3 realizowany przez Elektroniczne 

Kanały Dostępu 
XVII.C.2.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/bankowości 

telefonicznej – konsultant 
 

14 XII.C.4. Opłaty dodatkowe: XVII.C.3. Opłaty dodatkowe:  
 XII.C.4.1 - dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym XVII.C.3.1 - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 

pilnym 
Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 XII.C.4.2 - dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym XVII.C.3.2 - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 
ekspresowym 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 XII.C.4.4 - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla 
płatności do krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu 
BIC banku beneficjenta i za poinformowanie o odmowie 

XVII.C.3.4 - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla 
przelewu zagranicznego/walutowego lub europejskiego do 
krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu BIC banku 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  
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wykonania zlecenia. Dotyczy przelewu zagranicznego oraz 
europejskiego  

beneficjenta i za poinformowanie o odmowie wykonania 
zlecenia  

15 XII.C.5. Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany z banku 
krajowego, zagranicznego 

XVII.C.4. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
banku krajowego, zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

16 XII.C.6. Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu 
otrzymanej renty/emerytury zagranicznej 

XVII.C.5. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
tytułu renty/emerytury zagranicznej z banku krajowego lub 
zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

17 XII.D.1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): XVII.D.2. Wyciąg miesięczny (1 raz w miesiącu): Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

18 XII.D.1.1. - wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy 
nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez 
Bank)5 

XVII.D.2.1. - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale – dotyczy Klientów, którzy zawarli 
Umowę ramową5 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

19 XII.D.1.2 - odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)5, 7 Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

20 XII.D.1.3 - wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli 
Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank 

XVII.D.2.2 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale – dotyczy Klientów, którzy nie zawarli 
Umowy ramowej 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

21 XII.D.2. Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc XVII.D.3. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za dowolny okres, w 
formie papierowej, odbierany w Oddziale 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

22 XII.D.3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości 
internetowej za dowolny okres rozliczeniowy 

XVII.D.1. Wyciąg dostępny w bankowości internetowej/mobilnej za 
dowolny okres – dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę 
ramową 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

23 XII.D.4.  Wyciąg za okres 1 miesiąca wysłany pocztą elektroniczną5 Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

24 XII.D.5. Potwierdzenie wykonania transakcji:  XVII.D.4. Potwierdzenie wykonania transakcji:   
 XII.D.5.1  - w formie papierowej odbierane w Oddziale/Placówce 

Partnerskiej (Agencji)  
XVII.D.4.1  - w formie papierowej odbierane w Oddziale  Zmiana redakcyjna. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

25 XII.D.6. Wydruk historii rachunku w Oddziale /Placówce Partnerskiej 
(Agencji)7 

XVII.D.5. Wydruk historii rachunku w Oddziale za dowolny okres Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

26 Brak Brak XVII.D.6. Opłata związana z prowadzeniem rachunku – wydanie opinii 
bankowej/pism o charakterze zaświadczeń dotyczących 
posiadanego w Banku produktu - za każdą dyspozycję 
Klienta - 50 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, f, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłaty 
za dotychczasową 
usługę. 

27 
XII.E.1. 

Wpłata gotówki na rachunek własny w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji) 

XVII.E.1. Wpłata gotówki na rachunek własny w Oddziale 
Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

28 
XII.E.2. 

Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w Banku w 
Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) 

XVII.E.2. 
Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w Banku w 
Oddziale 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

29 

XII.E.3.  
Wpłata gotówki na rachunek prowadzony w innym Banku w 
ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” 2 w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji) - opłata abonamentowa - 8 zł6 

Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

30 XII., przypis 2 2 W ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” mogą być Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
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realizowane przelewy oraz wpłaty na rachunki o ile płatność 
dotyczy uiszczenia należności za gaz, prąd, telefon, 
telewizję, Internet, prenumeratę, ubezpieczenia, czynsz, 
fundusz remontowy, eksploatację, najem lokalu 
mieszkalnego, studia lub szkołę lub przedszkole lub żłobek, 
podatek, bądź spłatę kredytów w innych bankach oraz 
wpłaty i przelewy do ZUS, o ile faktura lub rachunek lub 
blankiet wpłat lub książeczka opłat wystawiona jest przez 
usługodawcę na imię i nazwisko Klienta lub na adres 
zamieszkania zgodny z adresem Klienta. Wpłata w ramach 
usługi „Rachunki w Pakiecie” realizowana jest dwukrokowo: 
wpłata na kartę rejestracyjną Rachunki w Pakiecie, a 
następnie przelew do odbiorcy wskazanego przez Klienta. 

TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

31 Brak Brak XVII., przypis 2 2 Opłata jest pobierana za pierwszy, czwarty i każdy 
następny przelew w miesiącu kalendarzowym. W ramach 
opłaty pobranej przy realizacji pierwszego przelewu, Klient 
ma do dyspozycji pakiet trzech przelewów, które może 
zlecić w Oddziale: na rachunek obcy prowadzony w Banku 
lub w PLN na rachunek do innego banku krajowego lub w 
dowolnej kombinacji tych dwóch rodzajów przelewu. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

32 XII., przypis 5 5 Opłata pobierana jedynie w sytuacji, gdy Klient otrzymuje 
bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony z Bankiem 
sposób. 

XVII., przypis 5 5 Opłata jest pobierana od Klientów, którzy mają 
udostępnione bezpłatnie wyciągi z rachunku w bankowości 
internetowej/mobilnej, na podstawie zawartej z Bankiem 
Umowy ramowej. Opłata dotyczy również Klientów, którzy 
otrzymują bezpłatnie wyciągi z rachunku w inny uzgodniony 
z Bankiem sposób. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

33 XII., przypis 6 6 Opłata abonamentowa pobierana jest podczas realizacji 
pierwszej wpłaty lub przelewu w danym miesiącu 
kalendarzowym i obejmuje trzy wpłaty i przelewy w tym 
miesiącu kalendarzowym. Opłata za każdą kolejną wpłatę i 
przelew w tym miesiącu kalendarzowym wynosi 8 zł. 

Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

34 XII., przypis 7 7 Usługa dostępna w momencie udostępnienia usługi w 
Placówce Partnerskiej. 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

Konto Techniczne  

1 XIII., tytuł 
rozdziału 

Konto Techniczne XVIII., tytuł 
rozdziału 

Konto Techniczne wycofane z oferty Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

2 XIII.A.1 Otwarcie rachunku Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

3 Brak Brak XVIII.A.2. Opłata za zmianę wariantu konta:  Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

   XVIII.A.2.1. - na Konto Jakże Osobiste - jednorazowo przy zmianie: 0 zł 

4 XIII.A.3. Opłata za zmianę wariantu konta na Konto Internetowe XVIII.A.2. Opłata za zmianę wariantu konta: Zmiana redakcyjna 
   XVIII.A.2.2. - na Konto Internetowe  

5 XIII.B.3.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego: 
- w Oddziale – Elixir, w ramach usługi „Rachunki w 
Pakiecie”3 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

6 XIII.B.3.4. Przelew w PLN do innego banku krajowego: 
- w Placówce Partnerskiej (Agencji), w ramach usługi 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
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„Rachunki w Pakiecie”3 TOiP ust. 29 lit. d.  

7 XIII.B.5.2. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia 
stałego: 
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) w ramach 
usługi „Rachunki w Pakiecie” 3 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

8 XIII.B.9. Realizacja płatności w ramach usługi iKasa Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

9 XIII.C.1. Przelew europejski3 – przelew elektroniczny do innego kraju 
należącego do Unii Europejskiej 

XVIII.C.1. Przelew europejski (transgraniczny/SEPA)3 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

10 XIII.C.2. 
XIII.C.3. 

Przelew zagraniczny3 realizowany w Oddziale  
Przelew zagraniczny3 realizowany przez Elektroniczne 
Kanały Dostępu 

XVIII.C.2. 
XVIII.C.2.1. 
XVIII.C.2.2. 

Przelew zagraniczny/walutowy3: 
- w Oddziale  
- za pośrednictwem bankowości internetowej/ bankowości 
telefonicznej – konsultant 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

11 XIII.C.4.1. - dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym XVIII.C.3.1. - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 
pilnym 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 XIII.C.4.2. - dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym XVIII.C.3.2. - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 
ekspresowym 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

13 XIII.C.4.4. - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla 
płatności do krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu 
BIC banku beneficjenta i za poinformowanie o odmowie 
wykonania zlecenia. Dotyczy przelewu zagranicznego oraz 
europejskiego 

XVIII.C.3.4. - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla 
przelewu zagranicznego/walutowego lub europejskiego do 
krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu BIC banku 
beneficjenta i za poinformowanie o odmowie wykonania 
zlecenia 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

14 XIII.C.5. Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany z banku 
krajowego lub zagranicznego 

XVIII.C.4. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
banku krajowego lub zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

15 XIII.C.6. Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu 
otrzymanej renty/emerytury zagranicznej 

XVIII.C.5. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
tytułu renty/emerytury zagranicznej z banku krajowego lub 
zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

16 XIII.D.1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): XVIII.D.2. Wyciąg miesięczny (1 raz w miesiącu): Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

17 XIII.D.1.1 - wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy 
nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez 
Bank)4 

XVIII.D.2.1 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę ramową4 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

18 XIII.D.1.2 - odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)4 Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

19 XIII.D.1.3 - wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli 
Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank 

XVIII.D.2.2 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy nie zawarli Umowy ramowej 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

20 XIII.D.2. Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc XVIII.D.3. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za dowolny okres, w 
formie papierowej, odbierany w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

21 XIII.D.3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości 
internetowej za dowolny okres rozliczeniowy 

XVIII.D.1. Wyciąg dostępny w bankowości internetowej/mobilnej za 
dowolny okres – dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę 
ramową 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

22 XIII.D.4.  Wyciąg za okres 1 miesiąca wysłany pocztą elektroniczną4 XVIII.D.2.3 - wysyłany pocztą elektroniczną5 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

23 Brak Brak XVIII.D.6. Opłata związana z prowadzeniem rachunku – wydanie opinii 
bankowej/pism o charakterze zaświadczeń dotyczących 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, f, 
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posiadanego w Banku produktu - za każdą dyspozycję 
Klienta - 50 zł 

ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłaty 
za dotychczasową 
usługę. 

24 XIII., przypis 3 3 W ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” mogą być 
realizowane przelewy oraz wpłaty na rachunki o ile płatność 
dotyczy uiszczenia należności za gaz, prąd, telefon, 
telewizję, Internet, prenumeratę, ubezpieczenia, czynsz, 
fundusz remontowy, eksploatację, najem lokalu 
mieszkalnego, studia lub szkołę lub przedszkole lub żłobek, 
podatek, bądź spłatę kredytów w innych bankach oraz 
wpłaty i przelewy do ZUS, o ile faktura lub rachunek lub 
blankiet wpłat lub książeczka opłat wystawiona jest przez 
usługodawcę na imię i nazwisko Klienta lub na adres zgodny 
z adresem zamieszkania Klienta. Wpłata w ramach usługi 
„Rachunki w Pakiecie” realizowana jest dwukrokowo: wpłata 
na Konto Rachunki w Pakiecie, a następnie przelew do 
odbiorcy wskazanego przez Klienta. 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

25 Brak Brak XVIII., przypis 3 3 Możliwość wysyłki na adres poczty elektronicznej dotyczy 
wyłącznie Klientów, których umowa została zawarta z byłym 
Meritum Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
regulaminem 
produktu. 

26 XIII., przypis 5 5 Opłata obowiązuje od chwili udostępnienia usługi dla 
Klientów 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

27 Brak Brak XVIII., przypis 5 5 Opłata jest pobierana od Klientów, którzy mają 
udostępnione bezpłatnie wyciągi z rachunku w bankowości 
internetowej/mobilnej, na podstawie zawartej z Bankiem 
Umowy ramowej. Opłata dotyczy również Klientów, którzy 
otrzymują bezpłatnie wyciągi z rachunku w inny uzgodniony 
z Bankiem sposób. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
regulaminem 
produktu. 

28 XIII., przypis 6 6 Opłata za realizację pierwszej dowolnej transakcji w 
miesiącu (z grupy transakcji oznaczonych przypisem) 
wynosi 0 zł. Dla każdej kolejnej wynosi 10 zł bez względu 
na rodzaj transakcji. 

XVIII., przypis 6 6 Opłata za realizację pierwszej dowolnej transakcji w 
miesiącu, z grupy transakcji oznaczonych niniejszym 
przypisem, wynosi 0 zł. Dla każdej kolejnej transakcji w 
miesiącu opłata wynosi 10 zł, bez względu na rodzaj 
transakcji. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

Karty płatnicze debetowe do Konta Technicznego 

1 XIV., tytuł 
rozdziału 

Karty płatnicze debetowe do Konta Technicznego XIX., tytuł 
rozdziału 

Karty płatnicze debetowe do Konta Technicznego 
wycofanego z oferty 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

2 XIV.A.1.4. 
Karta Private Banking World Debit Mastercard  

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

3 XIV.A.1.5. 
Karta World Elite Debit Mastercard  

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

4 XIV.A.1.7. Karta Visa Classic Walutowa5 Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

5 XIV.A.2. 
XIV.A.3. 

Wydanie Karty Naklejka zbliżeniowa 
Wznowienie Karty Naklejka zbliżeniowa 

XIX.A.1.5. Karta Naklejka zbliżeniowa6 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
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TOiP ust. 29 lit. d.  

6 XIV.A.6. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta XIX.A.4. Opłata za wydanie karty w trybie ekspresowym Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

7 XIV.A.9. Aktywacja Usługi Mastercard Mobile/MasterPass Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie usługi. 

8 XIV.B.1.1 Wypłata gotówki: 
- w kasie Banku 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

9 XIV.B.1.10. Wypłata gotówki: 
- w ramach usługi BLIK 

XIX.B.2. Wypłata BLIK Zmiana redakcyjna 

10 Brak Brak XIX.B.4.1 Wpłata gotówki we wpłatomacie: 
- w Oddziałach Banku - od każdej transakcji – 0,2% kwoty, 
min. 1 zł 
 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

11 Brak Brak XIX.B.5 Wpłata BLIK - od każdej transakcji – 0 zł 
 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

12 XIV.E PRIORITY PASS DLA POSIADACZY KARTY PRIVATE 
BANKING WORLD DEBIT MASTERCARD 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

13 XIV.E.1 Opłata za wstęp gościa i posiadacza karty Private Banking 
World Debit Mastercard do saloników lotniczych. Jeżeli 
opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku lotniczym, 
Bank obciąża posiadacza karty opłatą 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

14 XIV., przypis 1 1 Opłata nie jest pobierana w przypadku Klientów których 
Kartoteka przypisana jest do Placówki Partnerskiej i Klient 
nie posiada innej karty płatniczej. W przypadku 
współwłasności rachunku zwolnienie dotyczy obu 
współwłaścicieli o ile Kartoteka współwłaściciela przypisana 
jest do Placówki Partnerskiej i Klient nie posiada innej karty 
płatniczej. 

Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wycofanie zwolnienia 
z opłaty za 
wydanie/wznowienie 
karty płatniczej 
debetowej (służącej 
również do 
identyfikacji 
osobowej i 
potwierdzania 
składanych 
dyspozycji), które 
obejmowało klientów 
posiadających 
kartotekę przypisaną 
do placówki 
partnerskiej, w 
związku z 
wprowadzeniem 
procedury 
identyfikacji klienta z 
wykorzystaniem 
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kodów SMS. 

15 Brak Brak XIX., przypis 1 Wypłata gotówki za granicą może wiązać się z dodatkową 
opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, 
inny niż Alior Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

16 XIV., przypis 2 Opłata podstawowa i dodatkowa nie jest pobierana za Karty 
Naklejki Zbliżeniowe. Opłata podstawowa nie jest pobierana 
od właścicieli rachunków, którzy nie ukończyli 18 roku 
życia. 

XIX., przypis 2 Opłata podstawowa i dodatkowa nie jest pobierana za Karty 
Naklejki zbliżeniowe. Opłata podstawowa nie jest pobierana 
od właścicieli posiadaczy rachunków, którzy nie ukończyli 
18 roku życia. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

17 Brak Brak XIX., przypis 6 Karta wycofana z oferty Banku od 1 czerwca 2018 r. Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie produktu. 

Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe wycofane z oferty – część A  

1 
XV.A.1. Otwarcie rachunku  

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

2 XV.A.2. Prowadzenie rachunku 

KONTO RACHUNKI W PAKIECIE - miesięcznie od każdego 
rachunku - 8 zł2,10  

X.A.1. Prowadzenie rachunku 
KONTO RACHUNKI W PAKIECIE - miesięcznie od każdego 
rachunku - 8 zł6 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

3 Brak Brak X.A.2. Opłata za zmianę wariantu konta: Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

   X.A.2.1 - na Konto Jakże Osobiste - jednorazowo przy zmianie 
KONTO ROZSĄDNE - 0 zł 
KONTO WYŻSZEJ JAKOŚCI – 0 zł 
KONTO RACHUNKI W PAKIECIE – 0 zł 

4 XV.A.3. Opłata za zmianę wariantu konta na Konto Internetowe X.A.2. Opłata za zmianę wariantu konta: Zmiana redakcyjna 
   X.A.2.2 - na Konto Internetowe  

5 XV.B.2. Przelew w ramach Banku na rachunki obce: X.B.2. Przelew w ramach Banku na rachunki obce:  
 XV.B.2.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja 

ustna 
KONTO RACHUNKI W PAKIECIE - od każdego przelewu – 
8 zł  

X.B.2.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja 
ustna 
KONTO RACHUNKI W PAKIECIE - od każdego przelewu – 
8 zł2 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

6 XV.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:  X.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:   
 XV.B.3.1 - w Oddziale – Elixir, z zastrzeżeniem 3.3 

KONTO RACHUNKI W PAKIECIE - od każdego przelewu – 
8 zł 

X.B.3.1 - w Oddziale – Elixir 
KONTO RACHUNKI W PAKIECIE - od każdego przelewu – 
8 zł2 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

7 XV.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:  X.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:   
 XV.B.3.2 - w Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir, z zastrzeżeniem 

3.4 
KONTO RACHUNKI W PAKIECIE - od każdego przelewu – 
8 zł 

X.B.3.2 - w Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir 
KONTO RACHUNKI W PAKIECIE - od każdego przelewu – 
8 zł2 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

8 XV.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:     
 XV.B.3.3 - w Oddziale – Elixir, w ramach usługi „Rachunki w 

Pakiecie”2 
Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 

TOiP ust. 29 lit. d. 
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Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

9 XV.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:     
 XV.B.3.4 - w Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir, w ramach 

usługi „Rachunki w Pakiecie”2 
Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 

TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

10 XV.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:  X.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:   
 

XV.B.3.6 
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)5 – Sorbnet >= 
1 mln PLN 

X.B.3.4 - w Oddziale – Sorbnet >= 1 mln PLN 
Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

11 XV.B.4. Przelew natychmiastowy, za pośrednictwem bankowości 
internetowej/mobilnej: 

X.B.4. Przelew natychmiastowy, za pośrednictwem bankowości 
internetowej/mobilnej: 

 

 XV.B.4.6 - przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł11 X.B.4.6 - przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł7 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 XV.B.4.7 - przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł11 X.B.4.7 - przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł7 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 XV.B.5. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia 
stałego:  

X.B.5. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia 
stałego:  

 

 XV.B.5.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji), z 
zastrzeżeniem 5.2 
KONTO RACHUNKI W PAKIECIE - od każdej dyspozycji – 
2 zł 

X.B.5.1 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) 
KONTO RACHUNKI W PAKIECIE - od każdej dyspozycji – 
0 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

 XV.B.5.2 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) w ramach 
usługi „Rachunki w Pakiecie” 2 

KONTO RACHUNKI W PAKIECIE - od każdej dyspozycji – 
0 zł 

Anulowano Anulowano  

13 XV.B.9. Realizacja płatności w ramach usługi iKasa Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie usługi. 

14 XV.C.1. Przelew europejski3 – przelew elektroniczny do innego kraju 
należącego do Unii Europejskiej 

X.C.1. Przelew europejski (transgraniczny/SEPA)3 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

15 Brak Brak X.C.2. Przelew zagraniczny/walutowy3: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 XV.C.2. Przelew zagraniczny3 realizowany w Oddziale  X.C.2.1 - w Oddziale   
 XV.C.3. Przelew zagraniczny3 realizowany przez Elektroniczne 

Kanały Dostępu 
X.C.2.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/bankowości 

telefonicznej – konsultant 
 

16 XV.C.4. Opłaty dodatkowe: X.C.3. Opłaty dodatkowe:  
 XV.C.4.1 - dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym X.C.3.1 - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 

pilnym 
Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 XV.C.4.2 - dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym X.C.3.2 - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 
ekspresowym 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 XV.C.4.4 - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla X.C.3.4 - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla Zmiana redakcyjna. 
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płatności do krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu 
BIC banku beneficjenta i za poinformowanie o odmowie 
wykonania zlecenia. Dotyczy przelewu zagranicznego oraz 
europejskiego  

przelewu zagranicznego/walutowego lub europejskiego do 
krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu BIC banku 
beneficjenta i za poinformowanie o odmowie wykonania 
zlecenia  

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

17 XV.C.5. Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany z banku 
krajowego lub zagranicznego 

X.C.4. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
banku krajowego lub zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

18 XV.C.6. Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu 
otrzymanej renty/emerytury zagranicznej 

X.C.5. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
tytułu renty/emerytury zagranicznej z banku krajowego lub 
zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

19 XV.D.1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): X.D.2. Wyciąg miesięczny (1 raz w miesiącu): Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

20 XV.D.1.1 - wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy 
nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez 
Bank)4 

X.D.2.1 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę ramową4 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

21 XV.D.1.2 - odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)4 Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

22 XV.D.1.3 - wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli 
Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank 

X.D.2.2 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy nie zawarli Umowy ramowej 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

23 XV.D.2. Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc X.D.3. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za dowolny okres, w 
formie papierowej, odbierany w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

24 XV.D.3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości 
internetowej za dowolny okres rozliczeniowy 

X.D.1. Wyciąg dostępny w bankowości internetowej/mobilnej za 
dowolny okres – dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę 
ramową 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

25 
XV.D.4.  Wyciąg za okres 1 miesiąca wysłany pocztą elektroniczną4 

X.D.2.3 - wysyłany pocztą elektroniczną5 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

26 XV.D.6. Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) 

X.D.5. Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) za dowolny okres 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

27 Brak Brak X.D.6. Opłata związana z prowadzeniem rachunku – wydanie opinii 
bankowej/pism o charakterze zaświadczeń dotyczących 
posiadanego w Banku produktu - za każdą dyspozycję 
Klienta 
KONTO ROZSĄDNE - 50 zł 
KONTO WYŻSZEJ JAKOŚCI – 0 zł 
KONTO RACHUNKI W PAKIECIE – 50 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, f, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłaty 
za dotychczasową 
usługę. 

28 XV.E.3.  Wpłata gotówki na rachunek prowadzony w innym banku w 
ramach usługi „Rachunki w Pakiecie”2 w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej 
KONTO RACHUNKI W PAKIECIE - opłata abonamentowa – 
8 zł7 

Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

29 XV., przypis 2 2 W ramach usługi „Rachunki w Pakiecie” mogą być 
realizowane przelewy oraz wpłaty na rachunki o ile płatność 
dotyczy uiszczenia należności za gaz, prąd, telefon, 
telewizję, Internet, prenumeratę, ubezpieczenia, czynsz, 
fundusz remontowy, eksploatację, najem lokalu 
mieszkalnego, studia lub szkołę lub przedszkole lub żłobek, 
podatek, bądź spłatę kredytów w innych bankach oraz 
wpłaty i przelewy do ZUS, o ile faktura lub rachunek lub 

Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 
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blankiet wpłat lub książeczka opłat wystawiona jest przez 
usługodawcę na imię i nazwisko Klienta lub na adres zgodny 
z adresem zamieszkania Klienta. Wpłata w ramach usługi 
„Rachunki w Pakiecie” realizowana jest dwukrokowo: wpłata 
na Konto Rachunki w Pakiecie, a następnie przelew do 
odbiorcy wskazanego przez Klienta. 

30 Brak Brak X., przypis 2 2 Opłata jest pobierana za czwarty i każdy następny przelew 
w miesiącu kalendarzowym. Rachunek obejmuje pakiet 
bezpłatnych trzech pierwszych przelewów w miesiącu 
kalendarzowym, które Klient może zlecić w Oddziale lub 
Placówce Partnerskiej (Agencji): na rachunek obcy 
prowadzony w Banku lub w PLN na rachunek do innego 
banku krajowego lub w dowolnej kombinacji tych dwóch 
rodzajów przelewu. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

31 XV., przypis 4 4 Opłata pobierana jedynie w sytuacji, gdy Klient otrzymuje 
bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony z Bankiem 
sposób. Dotyczy również Klientów, którzy zawarli „Umowę 
rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart 
debetowych, korzystania z elektronicznych kanałów 
dostępu” lub inną umowę z zapisami o świadczenie 
niniejszej usługi bezpłatnie. 

X., przypis 4 4 Opłata jest pobierana od Klientów, którzy mają 
udostępnione bezpłatnie wyciągi z rachunku w bankowości 
internetowej/mobilnej, na podstawie zawartej z Bankiem 
Umowy ramowej. Opłata dotyczy również Klientów, którzy 
otrzymują bezpłatnie wyciągi z rachunku w inny uzgodniony 
z Bankiem sposób. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

32 XV., przypis 5 5 Opłata obowiązuje od chwili udostępnienia usługi dla 
Klientów. 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

33 Brak Brak X., przypis 5 5 Możliwość wysyłki na adres poczty elektronicznej dotyczy 
wyłącznie Klientów, których umowa została zawarta z byłym 
Meritum Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
regulaminem 
produktu. 

34 XV., przypis 6 6 Opłata nie jest pobierana jeżeli w danym miesiącu, innym 
niż miesiąc otwarcia rachunku, na rachunku odnotowano 
wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę 
bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię 
wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany 
przez ZUS. 

X., przypis 6 6 Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym na 
rachunku odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia 
dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu 
stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z 
tytułu renty lub emerytury. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

35 XV., przypis 7 7 Opłata abonamentowa pobierana jest podczas realizacji 
pierwszej wpłaty lub przelewu w danym miesiącu 
kalendarzowym i obejmuje trzy wpłaty i przelewy w tym 
miesiącu kalendarzowym. Opłata za każdą kolejną wpłatę i 
przelew w tym miesiącu kalendarzowym wynosi 8 zł. Opłata 
abonamentowa nie jest pobierana w miesiącu otwarcia 
rachunku oraz następującym po miesiącu, w którym na 
Koncie Rachunki w Pakiecie odnotowano wpływ z tytułu 
wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z 
tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź 
wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS. 

Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

36 XV., przypis 8 8 Przedstawione warunki dostępne są dla Klientów 
otrzymujących na Konto Wyższej Jakości jednorazowy 
wpływ na kwotę min. 2 500 zł/mies. z innego banku lub z 
konta firmowego prowadzonego w Alior Banku, lub na 
rachunku których zostaną rozliczone transakcje 
bezgotówkowe wykonane kartą na kwotę min. 700 zł/mies. 
W miesiącu, w którym żaden z powyższych warunków nie 

X., przypis 8 8 Przedstawione warunki dostępne są dla Klientów 
otrzymujących na Konto Wyższej Jakości jednorazowy 
wpływ na kwotę min. 2 500 zł/mies. z rachunku 
prowadzonego w innym banku lub z rachunku dla Klientów 
Biznesowych prowadzonego w Alior Banku (jako wpływy na 
rachunek nie są traktowane przelewy otrzymane z 
rachunków dla Klienta Indywidualnego prowadzonych w 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 
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zostanie spełniony, bank pobierze opłatę za prowadzenie 
konta w wysokości 12 zł oraz będzie mógł naliczać opłaty za 
obsługę zadłużenia na koncie. Bank gwarantuje 
niezmienność wysokości opłat dla Klientów spełniających 
powyższy warunek przez 5 lat od zawarcia umowy 
rachunku. Dla Klientów, którzy posiadają Konto Wyższej 
Jakości otwarte w ramach działalności przejętej przez Alior 
Bank 4 listopada 2016 r. (umowy zawarte do 31 grudnia 
2016 r.), gwarancja niezmienności opłat dotyczy okresu 5 – 
letniego od dnia 27 marca 2017 roku. 

ramach T-Mobile Usługi Bankowe oraz rachunków Kantoru 
Walutowego Alior Banku), lub na rachunku których, w 
okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do 
przedostatniego dnia danego miesiąca, zostaną dokonane 
transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 700 
zł/mies. W miesiącu, w którym żaden z powyższych 
warunków nie zostanie spełniony, bank pobierze opłatę za 
prowadzenie konta w wysokości 12 zł oraz będzie mógł 
naliczać opłaty za obsługę zadłużenia na koncie. Bank 
gwarantuje niezmienność wysokości opłat dla Klientów 
spełniających powyższe warunki, przez 5 lat od zawarcia 
umowy rachunku. Dla Klientów, którzy posiadają Konto 
Wyższej Jakości otwarte w ramach działalności przejętej 
przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. (umowy zawarte do 31 
grudnia 2016 r.), gwarancja niezmienności opłat dotyczy 
okresu 5 – letniego od 27 marca 2017 r. 

37 XV., przypis 10 10 Opłata nie jest pobierana: 
- w miesiącu otwarcia rachunku oraz w każdym innym 
miesiącu, w którym na Koncie Rachunki w Pakiecie 
odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez 
pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany 
przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub 
emerytury dokonany przez ZUS; lub 
- Klient skorzystał z usługi „Rachunki w Pakiecie”. 
Opłata za prowadzenie rachunku nie zostanie pobrana, 
jeżeli w danym miesiącu Klientowi została pobrana opłata 
abonamentowa za skorzystanie z usługi „Rachunki w 
Pakiecie”. 

X., przypis 6 6 Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym na 
rachunku odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia 
dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu 
stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z 
tytułu renty lub emerytury. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Uproszczenie zasad 
naliczania opłat za 
usługę „Rachunki w 
Pakiecie”. 

38 XV., przypis 11 11 Przelewy natychmiastowe powyżej kwoty 5 000 zł 
realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR. 

X., przypis 7 7 Przelewy natychmiastowe powyżej kwoty 5 000 zł 
realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR. 

Zmiana redakcyjna 

Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych z oferty – część A 

1 XVI.A.1. Wydanie karty, wznowienie karty1 (dla właściciela, 
współwłaściciela lub użytkownika):  

XI.A.1. Wydanie karty, wznowienie karty1 (dla posiadacza, 
współposiadacza lub użytkownika):  

Zmiana redakcyjna 

2 XVI.A.1.1 Karta Debit Mastercard zbliżeniowa - w momencie 
wydania/wznowienia karty: 
KARTA DO KONTA ROZSĄDNEGO - 10 zł4,8 

KARTA DO KONTA RACHUNKI W PAKIECIE - 10 zł4,8 

XI.A.1.1 Karta Debit Mastercard zbliżeniowa - w momencie 
wydania/wznowienia karty: 
KARTA DO KONTA ROZSĄDNEGO - 10 zł8 

KARTA DO KONTA RACHUNKI W PAKIECIE - 10 zł8 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wycofanie zwolnienia 
z opłaty za 
wydanie/wznowienie 
karty płatniczej 
debetowej (służącej 
również do 
identyfikacji 
osobowej i 
potwierdzania 
składanych 
dyspozycji), które 
obejmowało klientów 
posiadających 
kartotekę przypisaną 
do placówki 
partnerskiej, w 
związku z 
wprowadzeniem 
procedury 
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identyfikacji klienta z 
wykorzystaniem 
kodów SMS. 

3 XVI.A.1.2 Karta Mastercard Debit (karta płaska) - w momencie 
wydania/wznowienia karty: 
KARTA DO KONTA ROZSĄDNEGO - 10 zł4,8 

KARTA DO KONTA RACHUNKI W PAKIECIE - 10 zł4,8 

XI.A.1.2 Karta Mastercard Debit (karta płaska) - w momencie 
wydania/wznowienia karty: 
KARTA DO KONTA ROZSĄDNEGO - 10 zł8 

KARTA DO KONTA RACHUNKI W PAKIECIE - 10 zł8 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wycofanie zwolnienia 
z opłaty za 
wydanie/wznowienie 
karty płatniczej 
debetowej (służącej 
również do 
identyfikacji 
osobowej i 
potwierdzania 
składanych 
dyspozycji), które 
obejmowało klientów 
posiadających 
kartotekę przypisaną 
do placówki 
partnerskiej, w 
związku z 
wprowadzeniem 
procedury 
identyfikacji klienta z 
wykorzystaniem 
kodów SMS. 

4 XVI.A.1.3 Karta World Debit Mastercard - w momencie wznowienia 
karty: 
KARTA DO KONTA RACHUNKI W PAKIECIE - 10 zł4,8 

XI.A.1.3 Karta World Debit Mastercard - w momencie wznowienia 
karty: 
KARTA DO KONTA RACHUNKI W PAKIECIE - 10 zł8 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wycofanie zwolnienia 
z opłaty za 
wydanie/wznowienie 
karty płatniczej 
debetowej (służącej 
również do 
identyfikacji 
osobowej i 
potwierdzania 
składanych 
dyspozycji), które 
obejmowało klientów 
posiadających 
kartotekę przypisaną 
do placówki 
partnerskiej, w 
związku z 
wprowadzeniem 
procedury 
identyfikacji klienta z 
wykorzystaniem 
kodów SMS. 

5 XVI.A.1.4 Karta Private Banking World Debit Mastercard  Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  
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6 XVI.A.1.5  Karta Debit Mastercard zbliżeniowa – Mała czarna – 
wizerunek dostępny do 17 listopada 2014 r. 

Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie produktu. 

7 XVI.A.2. Karta Naklejka zbliżeniowa XI.A.1.4 Karta Naklejka zbliżeniowa4 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie produktu. 

8 XVI.A.3. Karta World Elite Debit Mastercard  Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

9 XVI.A.4.  Karta Visa PayWave14 XI.A.1.5  Karta Visa PayWave13 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

10 XVI.A.5. Karta Visa Classic Walutowa14 Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

11 XVI.A.8. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta XI.A.4. Opłata za wydanie karty w trybie ekspresowym Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 XVI.A.9.  Aktywacja Usługi Mastercard Mobile/MasterPass Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie usługi. 

13 XVI.B.1. Wypłata gotówki:     
 XVI.B.1.1 - w kasie Banku Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

14 XVI.B.1. Wypłata gotówki:  XI.B.1. Wypłata gotówki:   
 XVI.B.1.3 - w krajowych bankomatach Euronet - od każdej transakcji: 

KARTA DO KONTA ROZSĄDNEGO - 0 zł/5 zł12  
KARTA DO KONTA RACHUNKI W PAKIECIE - 0 zł/5 zł13 

XI.B.1.2 - w krajowych bankomatach Euronet - od każdej transakcji: 
KARTA DO KONTA ROZSĄDNEGO - 0 zł/5 zł11  
KARTA DO KONTA RACHUNKI W PAKIECIE - 0 zł/5 zł12 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

15 XVI.B.1. Wypłata gotówki:  XI.B.1. Wypłata gotówki:  Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

 XVI.B.1.7 - w bankomatach za granicą XI.B.1.6 - w bankomatach za granicą10 

16 XVI.B.1. Wypłata gotówki:  XI.B.1. Wypłata gotówki:  Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

 XVI.B.1.9 - w kasie banku, innej instytucji za granicą XI.B.1.8 - w kasie banku, innej instytucji za granicą10 

17 XVI.B.1. Wypłata gotówki:  XI.B.2. Wypłata BLIK Zmiana redakcyjna 
 XVI.B.1.10 - w ramach usługi BLIK    

18 Brak Brak XI.B.4. 
XI.B.4.1 

Wpłata gotówki we wpłatomacie: 
- w Oddziałach Banku - od każdej transakcji: 
KARTA DO KONTA ROZSĄDNEGO – 0,2% kwoty, min. 1 zł 
KARTA DO KONTA WYŻSZEJ JAKOŚCI – 0 zł 
KARTA DO KONTA RACHUNKI W PAKIECIE - 0,2% kwoty, 
min. 1 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

19   XI.B.5. Wpłata BLIK - od każdej transakcji: 
KARTA DO KONTA ROZSĄDNEGO – 0 zł 
KARTA DO KONTA WYŻSZEJ JAKOŚCI – 0 zł 
KARTA DO KONTA RACHUNKI W PAKIECIE – 0 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

20 XVI.E. PRIORITY PASS DLA POSIADACZY KARTY PRIVATE 
BANKING WORLD DEBIT MASTERCARD, KARTY WORLD 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
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ELITE DEBIT MASTERCARD TOiP ust. 29 lit. d.  

21 XVI.E.1. Opłata za wstęp gościa oraz  posiadacza karty Private 
Banking World Debit Mastercard do saloników lotniczych10  

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

22 XVI.E.2. Opłata za wstęp gościa Posiadacza karty World Elite Debit 
Mastercard do saloników lotniczych10, 11  

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

23 XVI., przypis 4 4 Opłata nie jest pobierana w przypadku Klientów, których 
Kartoteka przypisana jest do Placówki Partnerskiej i Klient 
nie posiada  innej karty płatniczej. W przypadku 
współwłasności rachunku zwolnienie dotyczy obu 
współwłaścicieli o ile Kartoteka współwłaściciela przypisana 
jest do Placówki Partnerskiej i Klient nie posiada innej karty 
płatniczej. 

Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wycofanie zwolnienia 
z opłaty za 
wydanie/wznowienie 
karty płatniczej 
debetowej (służącej 
również do 
identyfikacji 
osobowej i 
potwierdzania 
składanych 
dyspozycji), które 
obejmowało klientów 
posiadających 
kartotekę przypisaną 
do placówki 
partnerskiej, w 
związku z 
wprowadzeniem 
procedury 
identyfikacji klienta z 
wykorzystaniem 
kodów SMS. 

24 Brak Brak XI., przypis 4 4 Karta wycofana z oferty Banku od 1 czerwca 2018 r. Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie produktu. 

25 XVI., przypis 5 5 Opłata nie jest pobierana, gdy w danym miesiącu, innym 
niż miesiąc otwarcia ROR, do którego wydana jest karta, na 
rachunku odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia 
dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu 
stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z 
tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS. 

XI., przypis 5 5 Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym na 
rachunku do którego wydana jest karta odnotowano wpływ 
z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź 
wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą 
bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

26 XVI., przypis 7 7 Opłata nie jest pobierana w miesiącu następującym po 
spełnieniu warunków wskazanych w przypisie 5. 

XI., przypis 7 7 Opłata nie jest pobierana w danym miesiącu, jeżeli w 
poprzednim miesiącu na rachunku, do którego wydana jest 
karta odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany 
przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium 
dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty 
lub emerytury. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

27 XVI., przypis 8 8 Opłata za wznowienie karty nie zostanie pobrana, gdy w 3 
ostatnich miesiącach przed datą końca ważności karty, na 
rachunku do którego karta została wydana karta, 
przynajmniej raz został odnotowany wpływ z tytułu 
wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z 
tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź 
wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS. 
Opłata za wznowienie karty nie zostanie także pobrana 

XI., przypis 8 8 Opłata za wznowienie karty nie zostanie pobrana, gdy w 3 
ostatnich miesiącach przed datą końca ważności karty, na 
rachunku do którego karta została wydana, przynajmniej 
raz został odnotowany wpływ z tytułu wynagrodzenia 
dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu 
stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z 
tytułu renty lub emerytury. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wycofanie zwolnienia 
z opłaty za 
wydanie/wznowienie 
karty płatniczej 
debetowej (służącej 
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Klientom, o ile Karta Klienta (Kartoteka) przypisana jest do 
Placówki Partnerskiej, a Klient nie posiada innej Karty 
płatniczej. 

również do 
identyfikacji 
osobowej i 
potwierdzania 
składanych 
dyspozycji), które 
obejmowało klientów 
posiadających 
kartotekę przypisaną 
do placówki 
partnerskiej, w 
związku z 
wprowadzeniem 
procedury 
identyfikacji klienta z 
wykorzystaniem 
kodów SMS. 

28 XVI., przypis 10 10 Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku 
lotniczym, Bank obciąża posiadacza karty opłatą. 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

29 Brak Brak XI., przypis 10 10 Wypłata gotówki za granicą może wiązać się z dodatkową 
opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, 
inny niż Alior Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

30 XVI., przypis 11 11 Opłata za wstęp Posiadacza karty World Elite Debit 
Mastercard do saloników lotniczych nie jest pobierana. 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

31 XVI., przypis 12 12 Opłata nie jest pobierana od wypłat w kwocie min. 100 zł, 
lub gdy w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia 
ROR, do którego wydana jest karta, na rachunku 
odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez 
pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany 
przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub 
emerytury dokonany przez ZUS. 

XI., przypis 11 11 Opłata nie jest pobierana od wypłat w kwocie min. 100 zł, 
lub gdy w poprzednim miesiącu na rachunku, do którego 
wydana jest karta odnotowano wpływ z tytułu 
wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z 
tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź 
wpływ z tytułu renty lub emerytury. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

32 XVI., przypis 13 13 Opłata nie jest pobierana od wypłat w kwocie min. 100 zł. XI., przypis 12 12 Opłata nie jest pobierana od wypłat w kwocie min. 100 zł. Zmiana redakcyjna 

33 XVI., przypis 14 14 Karta wycofana z oferty Banku od dnia 4 września 2017 r. XI., przypis 13 13 Karta wycofana z oferty Banku od 4 września 2017 r. Zmiana redakcyjna 

Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe wycofane z oferty – część B 

1 XVII.A.1. Otwarcie rachunku Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

2 Brak Brak XIII.A.2. Opłata za zmianę wariantu konta: Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

   XIII.A.2.1 - na Konto Jakże Osobiste - jednorazowo przy zmianie 
KONTO OSOBISTE – 0 zł 
KONTO OSOBISTE MERITUM/JUNIOR MERITUM – 0 zł 
KONTO WALUTOWE MERITUM – nie dotyczy 
KONTO PRIVATE BANKING – nie dotyczy 
KONTO ZŁOTE – 0 zł 
KONTO SREBRNE – 0 zł 
KONTO KORZYSTNE – 0 zł 

3 XVII.A.3. Opłata za zmianę wariantu konta na Konto Internetowe XIII.A.2. Opłata za zmianę wariantu konta: Zmiana redakcyjna 
   XIII.A.2.2 - na Konto Internetowe  

4 XVII.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:  XIII.B.3. Przelew w PLN do innego banku krajowego:  Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  
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 XVII.B.3.4 - w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)7 – Sorbnet >= 
1 mln PLN 

XIII.B.3.4 - w Oddziale – Sorbnet >= 1 mln PLN  

5 XVII.B.9. Realizacja płatności w ramach usługi iKasa Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie usługi. 

6 XVII.C.1. Przelew europejski4 – przelew elektroniczny do innego kraju 
należącego do Unii Europejskiej 

X.C.1. Przelew europejski (transgraniczny/SEPA)4 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

7 Brak Brak XIII.C.2. Przelew zagraniczny/walutowy4: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 XVII.C.2. Przelew zagraniczny4 realizowany w Oddziale  XIII.C.2.1 - w Oddziale   
 XVII.C.3. Przelew zagraniczny4 realizowany przez Elektroniczne 

Kanały Dostępu 
XIII.C.2.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/bankowości 

telefonicznej – konsultant 
 

8 XVII.C.4. Opłaty dodatkowe: XIII.C.3. Opłaty dodatkowe:  
 XVII.C.4.1 - dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym XIII.C.3.1 - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 

pilnym 
Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 XVII.C.4.2 - dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym XIII.C.3.2 - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 
ekspresowym 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 XVII.C.4.4 - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla 
płatności do krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu 
BIC banku beneficjenta i za poinformowanie o odmowie 
wykonania zlecenia. Dotyczy przelewu zagranicznego oraz 
europejskiego  

XIII.C.3.4 - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla 
przelewu zagranicznego/walutowego lub europejskiego do 
krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu BIC banku 
beneficjenta i za poinformowanie o odmowie wykonania 
zlecenia  

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

9 XVII.C.5. Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany z banku 
krajowego lub zagranicznego 

XIII.C.4. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
banku krajowego lub zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

10 XVII.C.6. Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu 
otrzymanej renty/emerytury zagranicznej 

XIII.C.5. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
tytułu renty/emerytury zagranicznej z banku krajowego lub 
zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

11 XVII.D.1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): XIII.D.2. Wyciąg miesięczny (1 raz w miesiącu): Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 XVII.D.1.1 - wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy 
nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez 
Bank)5 

XIII.D.2.1 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę ramową5 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

13 XVII.D.1.2 - odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)5 Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

14 XVII.D.1.3 - wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli 
Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank 

XIII.D.2.2 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy nie zawarli Umowy ramowej 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

15 XVII.D.2. Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc XIII.D.3. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za dowolny okres, w 
formie papierowej, odbierany w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

16 XVII.D.3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości 
internetowej za dowolny okres rozliczeniowy 

XIII.D.1. Wyciąg dostępny w bankowości internetowej/mobilnej za 
dowolny okres – dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę 
ramową 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

17 XVII.D.4.  Wyciąg za okres 1 miesiąca wysłany pocztą elektroniczną5 XIII.D.2.3 - wysyłany pocztą elektroniczną7 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

18 XVII.D.6. Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) 

XIII.D.5. Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) za dowolny okres 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
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TOiP ust. 29 lit. d.  

19 Brak Brak XIII.D.6. Opłata związana z prowadzeniem rachunku – wydanie opinii 
bankowej/pism o charakterze zaświadczeń dotyczących 
posiadanego w Banku produktu - za każdą dyspozycję 
Klienta: 
KONTO OSOBISTE – 50 zł 
KONTO OSOBISTE MERITUM/JUNIOR MERITUM – 50 zł 
KONTO WALUTOWE MERITUM – 50 zł 
KONTO PRIVATE BANKING – 50 zł 
KONTO ZŁOTE – 50 zł 
KONTO SREBRNE – 50 zł 
KONTO KORZYSTNE – 50 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, f, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłaty 
za dotychczasową 
usługę. 

20 XVII., przypis 2 2 Opłata nie jest pobierana, jeżeli: 
- w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia ROR, na 

rachunku odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia 
dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu 
stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ 
z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS; lub 

- w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia ROR, na 
rachunku odnotowano jednorazowy wpływ z rachunku 
innego banku, lub z rachunków dla Klientów Biznesowych 
prowadzonych w Alior Banku na jednorazową kwotę 
większą lub równą 2 000 zł lub większą lub równą 1 000 
zł w przypadku gdy właściciel lub oboje współwłaściciele 
rachunku jest studentem/uczniem/słuchaczem i nie 
przekroczyli 24 roku życia; lub 

- właściciel rachunku nie ukończył 19 roku życia. 

XIII., przypis 2 2 Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym: 
- na rachunku odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia 

dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu 
stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ 
z tytułu renty lub emerytury; lub 

- na rachunku odnotowano wpływ z rachunku 
prowadzonego w innym banku lub z rachunku dla 
Klientów Biznesowych prowadzonego w Alior Banku (jako 
wpływy na rachunek nie są traktowane przelewy 
otrzymane z rachunków dla Klienta Indywidualnego 
prowadzonych w ramach T-Mobile Usługi Bankowe oraz 
rachunków Kantoru Walutowego Alior Banku) na 
jednorazową kwotę większą lub równą 2 000 zł lub 
większą lub równą 1 000 zł, w przypadku gdy posiadacz 
lub obaj współposiadacze rachunku są studentami/ 
uczniami/słuchaczami i nie przekroczyli 24 roku życia; lub 

- posiadacz rachunku nie ukończył 19 roku życia. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

21 XVII., przypis 5 5 Opłata pobierana jedynie w sytuacji, gdy Klient otrzymuje 
bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony z Bankiem 
sposób.  Dotyczy również Klientów, którzy zawarli  „Umowę 
rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart 
debetowych, korzystania z elektronicznych kanałów 
dostępu”. 

XIII., przypis 5 5 Opłata jest pobierana od Klientów, którzy mają 
udostępnione bezpłatnie wyciągi z rachunku w bankowości 
internetowej/mobilnej, na podstawie zawartej z Bankiem 
Umowy ramowej. Opłata dotyczy również Klientów, którzy 
otrzymują bezpłatnie wyciągi z rachunku w inny uzgodniony 
z Bankiem sposób. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

22 XVII., przypis 7 7 Opłata obowiązuje od chwili udostępnienia usług dla 
Klientów. 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

23 Brak Brak XIII., przypis 7 7 Możliwość wysyłki na adres poczty elektronicznej dotyczy 
wyłącznie Klientów, których umowa została zawarta z byłym 
Meritum Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
regulaminem 
produktu. 

Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych z oferty – część B 

1 XVIII.A.1. Wydanie karty, wznowienie karty1 (dla właściciela, 
współwłaściciela lub użytkownika):  

XIV.A.1. Wydanie karty, wznowienie karty1 (dla posiadacza, 
współposiadacza lub użytkownika):  

Zmiana redakcyjna 

2 XVIII.A.1.1 Karta Debit Mastercard zbliżeniowa - w momencie 
wydania/wznowienia karty: 
KARTA DO KONTA OSOBISTEGO - 10 zł5, 7 

KARTA DO KONTA OSOBISTEGO MERITUM/JUNIOR 
MERITUM - 10 zł5, 7 

XIV.A.1.1 Karta Debit Mastercard zbliżeniowa - w momencie 
wydania/wznowienia karty: 
KARTA DO KONTA OSOBISTEGO - 10 zł7 

KARTA DO KONTA OSOBISTEGO MERITUM/JUNIOR 
MERITUM - 10 zł7 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wycofanie zwolnienia 
z opłaty za 
wydanie/wznowienie 
karty płatniczej 
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debetowej (służącej 
również do 
identyfikacji 
osobowej i 
potwierdzania 
składanych 
dyspozycji), które 
obejmowało klientów 
posiadających 
kartotekę przypisaną 
do placówki 
partnerskiej, w 
związku z 
wprowadzeniem 
procedury 
identyfikacji klienta z 
wykorzystaniem 
kodów SMS. 

3 XVIII.A.1.2 Karta Mastercard Debit (karta płaska) - w momencie 
wydania/wznowienia karty: 
KARTA DO KONTA OSOBISTEGO - 10 zł5, 7 

KARTA DO KONTA OSOBISTEGO MERITUM/JUNIOR 
MERITUM - 10 zł5, 7 

XIV.A.1.2 Karta Mastercard Debit (karta płaska) - w momencie 
wydania/wznowienia karty: 
KARTA DO KONTA OSOBISTEGO - 10 zł7 

KARTA DO KONTA OSOBISTEGO MERITUM/JUNIOR 
MERITUM - 10 zł5, 7 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wycofanie zwolnienia 
z opłaty za 
wydanie/wznowienie 
karty płatniczej 
debetowej (służącej 
również do 
identyfikacji 
osobowej i 
potwierdzania 
składanych 
dyspozycji), które 
obejmowało klientów 
posiadających 
kartotekę przypisaną 
do placówki 
partnerskiej, w 
związku z 
wprowadzeniem 
procedury 
identyfikacji klienta z 
wykorzystaniem 
kodów SMS. 

4 XVIII.A.1.3 Karta World Debit Mastercard - w momencie wznowienia 
karty: 
KARTA DO KONTA OSOBISTEGO - 10 zł5, 7 

XIV.A.1.3 Karta World Debit Mastercard - w momencie wznowienia 
karty: 
KARTA DO KONTA OSOBISTEGO - 10 zł7 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wycofanie zwolnienia 
z opłaty za 
wydanie/wznowienie 
karty płatniczej 
debetowej (służącej 
również do 
identyfikacji 
osobowej i 
potwierdzania 
składanych 
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dyspozycji), które 
obejmowało klientów 
posiadających 
kartotekę przypisaną 
do placówki 
partnerskiej, w 
związku z 
wprowadzeniem 
procedury 
identyfikacji klienta z 
wykorzystaniem 
kodów SMS. 

5 XVIII.A.1.5  Karta Debit Mastercard zbliżeniowa – Mała czarna – 
wizerunek dostępny do 17 listopada 2014 r. 

Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie produktu. 

6 XVIII.A.2. Karta Naklejka zbliżeniowa XIV.A.1.5 Karta Naklejka zbliżeniowa5 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie produktu. 

7 XVIII.A.3. Karta World Elite Debit Mastercard  Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

8 XVIII.A.5. Karta Visa Classic Walutowa14 Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

9 XVIII.A.8. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta XIV.A.4. Opłata za wydanie karty w trybie ekspresowym Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

10 XVIII.A.9.  Aktywacja Usługi Master Card Mobile MasterPass Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie usługi. 

11 XVIII.B.1. Wypłata gotówki:     
 XVIII.B.1.1 - w kasie Banku Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 XVIII.B.1. Wypłata gotówki:  XIV.B.1. Wypłata gotówki:  Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

 XVIII.B.1.7 - w bankomatach za granicą XIV.B.1.6 - w bankomatach za granicą11 

13 XVIII.B.1. Wypłata gotówki:  XIV.B.1. Wypłata gotówki:  Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

 XVIII.B.1.9 - w kasie banku, innej instytucji za granicą XIV.B.1.8 - w kasie banku, innej instytucji za granicą11 

14 XVIII.B.1. Wypłata gotówki:  XIV.B.2. Wypłata BLIK Zmiana redakcyjna 
 XVIII.B.1.10 - w ramach usługi BLIK    

15 Brak Brak XIV.B.4. 
XIV.B.4.1 

Wpłata gotówki we wpłatomacie: 
- w Oddziałach Banku - od każdej transakcji: 
KARTA DO KONTA OSOBISTEGO – 0,2% kwoty, min. 1 zł 
KARTA DO KONTA OSOBISTEGO MERITUM/JUNIOR 
MERITUM – 0,2% kwoty, min. 1 zł 
KARTA DO KONTA WALUTOWEGO MERITUM – 0,2% kwoty, 
min. 1 zł 
KARTA DO KONTA PRIVATE BANKING – 0,2% kwoty, min. 
1 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 
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KARTA DO KONTA ZŁOTEGO – 0,2% kwoty, min. 1 zł 
KARTA DO KONTA SREBRNEGO – 0,2% kwoty, min. 1 zł 
KARTA DO KONTA KORZYSTNEGO – 0,2% kwoty, min. 1 zł 

16 Brak Brak XIV.B.5. Wpłata BLIK - od każdej transakcji: 
KARTA DO KONTA OSOBISTEGO – 0 zł 
KARTA DO KONTA OSOBISTEGO MERITUM/JUNIOR 
MERITUM – 0 zł 
KARTA DO KONTA WALUTOWEGO MERITUM – 0 zł 
KARTA DO KONTA PRIVATE BANKING – 0 zł 
KARTA DO KONTA ZŁOTEGO – 0 zł 
KARTA DO KONTA SREBRNEGO – 0 zł 
KARTA DO KONTA KORZYSTNEGO – 0 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

17 XVIII.E. PRIORITY PASS DLA POSIADACZA KARTY PRIVATE 
BANKING WORDLD DEBIT MASTERCARD 

XIV.E. PROGRAM PRIORITY PASS Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

18 XVIII.E.1. Opłata za wstęp gościa oraz posiadacza karty Private 
Banking World Debit Mastercard do saloników lotniczych10 - 
od zrealizowanych wizyt w saloniku lotniczym przez 
każdego użytkownika karty i jego gościa: 120 zł 

XIV.E.1. Opłata za wstęp do saloników lotniczych10: Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. f. 
Uwzględnienie 
podatku VAT w 
opłatach/prowizjach 
za usługi o 
charakterze 
niebankowym. 
Zmiana redakcyjna. 

  XIV.E.1.1 - dotyczy posiadaczy karty Private Banking World Debit 
Mastercard: 

  XIV.E.1.1.1 - posiadacz karty Priority Pass - za każdy pobyt - KARTA 
DO KONTA PRIVATE BANKING: 147,60 zł (w tym należny 
podatek VAT) 

  XIV.E.1.1.2 - osoba towarzysząca - za każdy pobyt - KARTA DO KONTA 
PRIVATE BANKING: 147,60 zł (w tym należny podatek VAT) 

19 XVIII.E.2. Opłata za wstęp gościa Posiadacza karty World Elite Debit 
Mastercard do saloników lotniczych10, 11 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

20 XVIII., przypis 1 1 Wznowienie z wizerunkiem następuje pod warunkiem, że 
dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. Opłata za 
wznowienie karty nie zostanie pobrana, gdy w 3 ostatnich 
miesiącach przed datą wydania karty, Klient spełnił 
przynajmniej raz w badanym okresie, warunki z przypisu 2 
dla Konta Osobistego, Konta Osobistego Meritum, Konta 
Junior Meritum. 

XIV., przypis 1 1 Wznowienie z wizerunkiem następuje pod warunkiem, że 
dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

21 XVIII., przypis 2 2 Opłata nie jest pobierana, gdy: 
a. w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia ROR, do 
którego wydana jest karta, na rachunku odnotowano wpływ 
z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź 
wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą 
bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez 
ZUS; lub 
b. w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia ROR, do 
którego wydana jest karta, na rachunku odnotowano 
jednorazowy wpływ z rachunku innego banku (nie dotyczy 
przelewów wykonanych  
z rachunków dla Klienta indywidualnego T-Mobile Usługi 
Bankowe), lub z rachunków dla Klientów Biznesowych 
prowadzonych w Alior Banku na jednorazową kwotę większą 
lub równą 2 000 zł lub większą lub równą 1 000 zł w 
przypadku gdy właściciel lub oboje współwłaściciele 
rachunku jest studentem/uczniem/słuchaczem i nie 
przekroczyli 24 roku życia; lub 
c. właściciel rachunku, do którego wydana jest karta nie 
ukończył 19 roku życia. 

XIV., przypis 2 2 Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym: 
- na rachunku, do którego wydana jest karta odnotowano 

wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez 
pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany 
przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub 
emerytury; lub 

- na rachunku, do którego wydana jest karta odnotowano 
wpływ z rachunku prowadzonego w innym banku lub z 
rachunku dla Klientów Biznesowych prowadzonego w 
Alior Banku (jako wpływy na rachunek nie są traktowane 
przelewy otrzymane z rachunków dla Klienta 
Indywidualnego prowadzonych w ramach T-Mobile Usługi 
Bankowe oraz rachunków Kantoru Walutowego Alior 
Banku) na jednorazową kwotę większą lub równą 2 000 zł 
lub większą lub równą 1 000 zł, w przypadku gdy 
posiadacz lub obaj współposiadacze rachunku są 
studentami/uczniami/słuchaczami i nie przekroczyli 24 
roku życia; lub 

- posiadacz rachunku, do którego wydana jest karta nie 
ukończył 19 roku życia. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

22 XVIII., przypis 4 4 Opłata podstawowa i dodatkowa nie jest pobierana za XIV., przypis 4 4 Opłata podstawowa i dodatkowa nie jest pobierana za Zmiana redakcyjna. 
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Karty Naklejki Zbliżeniowe. Opłata podstawowa nie jest 
pobierana od właścicieli rachunków, którzy nie ukończyli 18 
roku życia. 

Karty Naklejki zbliżeniowe. Opłata podstawowa nie jest 
pobierana od posiadaczy rachunków, którzy nie ukończyli 
18 roku życia. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

23 XVIII., przypis 5 5 Opłata nie jest pobierana w przypadku Klientów, których 
Kartoteka przypisana jest do Placówki Partnerskiej i Klient 
nie posiada innej karty płatniczej. W przypadku 
współwłasności rachunku zwolnienie dotyczy obu 
współwłaścicieli o ile Kartoteka współwłaściciela przypisana 
jest do Placówki Partnerskiej Klient nie posiada innej karty 
płatniczej. 

Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wycofanie zwolnienia 
z opłaty za 
wydanie/wznowienie 
karty płatniczej 
debetowej (służącej 
również do 
identyfikacji 
osobowej i 
potwierdzania 
składanych 
dyspozycji), które 
obejmowało klientów 
posiadających 
kartotekę przypisaną 
do placówki 
partnerskiej, w 
związku z 
wprowadzeniem 
procedury 
identyfikacji klienta z 
wykorzystaniem 
kodów SMS. 

24 Brak Brak XIV., przypis 5 5 Karta wycofana z oferty Banku od 1 czerwca 2018 r. Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie produktu. 

25 XVIII., przypis 7 7 Opłata za wznowienie karty nie zostanie pobrana, gdy w 3 
ostatnich miesiącach przed datą końca ważności karty, na 
rachunku do którego karta została wydana karta, został 
odnotowany wpływ  
z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź 
wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą 
bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez 
ZUS. Opłata nie jest pobierana w przypadku Klientów 
których Kartoteka przypisana jest do Placówki Partnerskiej i 
Klient nie posiada innej karty płatniczej. W przypadku 
współwłasności rachunku zwolnienie dotyczy obu 
współwłaścicieli o ile Kartoteka współwłaściciela przypisana 
jest do Placówki Partnerskiej Klient nie posiada innej karty 
płatniczej. 

XIV., przypis 7 7 Opłata za wznowienie karty nie zostanie pobrana, gdy w 3 
ostatnich miesiącach przed datą końca ważności karty, na 
rachunku do którego karta została wydana, przynajmniej 
raz został odnotowany wpływ z tytułu wynagrodzenia 
dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu 
stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z 
tytułu renty lub emerytury. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wycofanie zwolnienia 
z opłaty za 
wydanie/wznowienie 
karty płatniczej 
debetowej (służącej 
również do 
identyfikacji 
osobowej i 
potwierdzania 
składanych 
dyspozycji), które 
obejmowało klientów 
posiadających 
kartotekę przypisaną 
do placówki 
partnerskiej, w 
związku z 
wprowadzeniem 
procedury 
identyfikacji klienta z 
wykorzystaniem 
kodów SMS. 
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26 XVIII., przypis 10 10 Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku 
lotniczym, Bank obciąża posiadacza karty opłatą. 

XIV., przypis 10 10 Jeżeli opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku 
lotniczym, Bank obciąża opłatą posiadacza karty Priority 
Pass. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

27 XVIII., przypis 11 11 Opłata za wstęp Posiadacza karty World Elite Debit 
Mastercard do saloników lotniczych nie jest pobierana. 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

28 Brak Brak XIV., przypis 11 11 Wypłata gotówki za granicą może wiązać się z dodatkową 
opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, 
inny niż Alior Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

29 XVIII., przypis 12 12 Opłata nie jest pobierana w miesiącu następującym po 
spełnieniu warunków wskazanych w przypisie 2 lit. a. 

XIV., przypis 12 12 Opłata nie jest pobierana w danym miesiącu, jeżeli w 
poprzednim miesiącu na rachunku, do którego wydana jest 
karta odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany 
przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium 
dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty 
lub emerytury. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

30 XVIII., przypis 13 13 Opłata nie jest pobierana od wypłat w kwocie min. 100 zł, 
lub gdy w danym miesiącu, innym niż miesiąc otwarcia 
ROR, do którego wydana jest karta, na rachunku 
odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez 
pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany 
przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub 
emerytury dokonany przez ZUS. 

XIV., przypis 13 13 Opłata nie jest pobierana od wypłat w kwocie min. 100 zł, 
lub gdy w poprzednim miesiącu na rachunku, do którego 
wydana jest karta odnotowano wpływ z tytułu 
wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z 
tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź 
wpływ z tytułu renty lub emerytury. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

Limit odnawialny w rachunku dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych z oferty – część A – brak zmian 

Limit odnawialny w rachunku dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych z oferty – część B – brak zmian 

Konto HAIZ  

1 XXI.A.3. Opłata za zmianę wariantu konta na Konto Internetowe - 
Brak 

IV.A.3. 
IV.A.3.1. 
IV.A.3.2. 

Opłata za zmianę wariantu konta: 
- na Konto Jakże Osobiste - Brak 
- na Konto Internetowe - Brak 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

2 XXI.B.2.1. - w Oddziale / Placówce Partnerskiej (Agencji) - Brak IV.B.2.1. Przelew w ramach Banku na rachunki obce:  
- w Oddziale / Placówce Partnerskiej (Agencji) – 8 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłat 
w związku z 
udostępnieniem 
usługi. 

3 XXI.B.3.1 
XXI.B.3.2 
XXI.B.3.3 

- w Oddziale – Elixir – Brak 
- w Oddziale Alior Bank Express – Elixir – Brak 
- w Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir – Brak 

IV.B.3.1 - w Oddziale / Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir – 8 zł 
 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłat 
w związku z 
udostępnieniem 
usługi. Zmiana 
redakcyjna. 

4 XXI.B.3.4 
XXI.B.3.4.1 
XXI.B.3.4.2 
 

- Sorbnet < 1 mln PLN: 
- w Oddziale – Brak 
- za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej -  
0 zł 

IV.B.3.2 
XXII.B.3.2.1 
XXII.B.3.2.2 
 

- Sorbnet < 1 mln PLN: 
- w Oddziale – 32 zł 
- za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej -   
32 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłat 
w związku z 
udostępnieniem 
usługi. 

5 XXI.B.3.5 
 

- w Oddziale / Placówce Partnerskiej (Agencji) – Sorbnet 
>= 1 mln PLN – Brak 

IV.B.3.3 
 

- w Oddziale – Sorbnet >= 1 mln PLN – 15 zł Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
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ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłat 
w związku z 
udostępnieniem 
usługi. 

6 XXI.B.3.6 
 

- w Oddziale – Express Elixir – Brak IV.B.3.4 
 

- w Oddziale – Express Elixir – 8 zł Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłat 
w związku z 
udostępnieniem 
usługi. 

7 XXI.B.3.7 
 

- za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej –           
0 zł/1 zł5 

IV.B.3.5 
 

- za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej –     
0 zł/1 zł5 

Zmiana redakcyjna 

8 XXI.B.3.8 
 

- za pośrednictwem bankowości telefonicznej - konsultant 
(w tym Express Elixir) – 0 zł/1 zł5 

IV.B.3.6 
 

- za pośrednictwem bankowości telefonicznej - konsultant 
(w tym Express Elixir) – 0 zł/1 zł5 

Zmiana redakcyjna 

9 XXI.B.9. Realizacja płatności w ramach usługi iKasa – od każdej 
płatności – Brak  

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna 

10 XXI.B.10. Realizacja płatności w ramach usługi BLIK – od każdej 
płatności - Brak 

IV.B.9. Realizacja płatności w ramach usługi BLIK – od każdej 
płatności - Brak 

Zmiana redakcyjna 

11 XXI.C.1. Przelew europejski2 – przelew elektroniczny do innego kraju 
należącego do Unii Europejskiej 

IV.C.1. Przelew europejski (transgraniczny/SEPA)2 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 XXI.C.2. 
XXI.C.3. 

Przelew zagraniczny3 realizowany w Oddziale  
Przelew zagraniczny3 realizowany przez Elektroniczne 
Kanały Dostępu 

IV.C.2. 
IV.C.2.1. 
IV.C.2.2. 

Przelew zagraniczny/walutowy3: 
- w Oddziale  
- za pośrednictwem bankowości internetowej/ bankowości 
telefonicznej – konsultant 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

13 XXI.C.4.1. - dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym IV.C.3.1. - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 
pilnym 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

14 XXI.C.4.2. - dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym IV.C.3.2. - za realizację przelewu zagranicznego/walutowego w trybie 
ekspresowym 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

15 XXI.C.4.4. - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla 
płatności do krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu 
BIC banku beneficjenta i za poinformowanie o odmowie 
wykonania zlecenia. Dotyczy przelewu zagranicznego oraz 
europejskiego 

IV.C.3.4. - za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla 
przelewu zagranicznego/walutowego lub europejskiego do 
krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu BIC banku 
beneficjenta i za poinformowanie o odmowie wykonania 
zlecenia 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

16 XXI.C.5. Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany z banku 
krajowego lub zagranicznego 

IV.C.4. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
banku krajowego lub zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

17 XXI.C.6. Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu 
otrzymanej renty/emerytury zagranicznej 

IV.C.5. Przelew zagraniczny/walutowy lub europejski otrzymany z 
tytułu renty/emerytury zagranicznej z banku krajowego lub 
zagranicznego 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

18 XXI.D.1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): IV.D.2. Wyciąg miesięczny (1 raz w miesiącu): Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

19 XXI.D.1.1 - wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy 
nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez 
Bank)4 

IV.D.2.1 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę ramową4 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

20 XXI.D.1.2 - odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)4 Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

21 XXI.D.1.3 - wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli 
Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank 

IV.D.2.2 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
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dotyczy Klientów, którzy nie zawarli Umowy ramowej TOiP ust. 29 lit. d.  

22 XXI.D.2. Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc IV.D.3. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za dowolny okres, w 
formie papierowej, odbierany w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji) – za każdy miesiąc wyciągu – 5 zł 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

23 XXI.D.3. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości 
internetowej za dowolny okres rozliczeniowy 

IV.D.1. Wyciąg dostępny w bankowości internetowej/mobilnej za 
dowolny okres – dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę 
ramową 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

24 XXI.D.4.  Wyciąg za okres 1 miesiąca wysłany pocztą elektroniczną4 IV.D.2.3 - wysyłany pocztą elektroniczną7 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

25 XXI.D.6. Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) 

IV.D.5. Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) za dowolny okres 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

26 XXI.E.4. Wypłata z bankomatu (kod BLIK) – opłata za każdą wypłatę 
- Brak 

Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

27 XXI.E.6. Zamówienie gotówki IV.E.5. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

28 XXI., przypis 3 3 Opłata pobierana jedynie w sytuacji, gdy Klient otrzymuje 
bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony z Bankiem 
sposób.  Dotyczy również Klientów, którzy zawarli  „Umowę 
rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart 
debetowych, korzystania z elektronicznych kanałów 
dostępu”.  

IV., przypis 3 3 Opłata jest pobierana od Klientów, którzy mają 
udostępnione bezpłatnie wyciągi z rachunku w bankowości 
internetowej/mobilnej, na podstawie zawartej z Bankiem 
Umowy ramowej. Opłata dotyczy również Klientów, którzy 
otrzymują bezpłatnie wyciągi z rachunku w inny uzgodniony 
z Bankiem sposób. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

29 Brak Brak IV., przypis 7 7 Możliwość wysyłki na adres poczty elektronicznej dotyczy 
wyłącznie Klientów, których umowa została zawarta z byłym 
Meritum Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty zgodnie z 
regulaminem 
produktu. 

30 Brak Brak I.D.6. Opłata związana z prowadzeniem rachunku – wydanie opinii 
bankowej/pism o charakterze zaświadczeń dotyczących 
posiadanego w Banku produktu – za każdą dyspozycję 
Klienta – 50 zł 
 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, f, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłaty 
za dotychczasową 
usługę. 

Karty płatnicze debetowe do Konta HAIZ 

1 XXII.A.1 Wydanie karty, wznowienie karty1 (dla właściciela, 
współwłaściciela lub użytkownika) 

V.A.1 Wydanie karty, wznowienie karty1 (dla posiadacza, 
współposiadacza lub użytkownika) 

Zmiana redakcyjna 

2 XXII.A.1.2 Karta Mastercard Debit (karta płaska) – opłata pobierana w 
momencie wydania / wznowienia karty – Brak  

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

3 XXII.A.2 Wydanie Karty Naklejka zbliżeniowa – opłata pobierana w 
momencie wydania / wznowienia karty – Brak 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

4 XXII.A.3 Wznowienie Karty Naklejka zbliżeniowa – opłata pobierana 
w momencie wydania / wznowienia karty – Brak 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

5 XXII.A.6 
Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta  

V.A.4  Opłata za wydanie karty w trybie ekspresowym Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

6 XXII.A.7 Aktywacja Usługi MasterPass – opłata jednorazowa – 0 zł Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
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TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie usługi. 

7 XXII.B.1.1 - w kasie Banku – od każdej transakcji – 5 zł Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

8 XXII.B.1.7 - w bankomatach za granicą V.B.1.6 - w bankomatach za granicą9 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

9 XXII.B.1.9 - w kasie banku, innej instytucji za granicą V.B.1.8 - w kasie banku, innej instytucji za granicą9 Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

10 XXII.B.3. Wpłata gotówki we wpłatomacie - od każdej transakcji - 
0,6%, min. 1 zł 

V.B.4. 
V.B.4.1 
 
V.B.4.2 
 
V.B.4.3 

Wpłata gotówki we wpłatomacie: 
- w Oddziałach Banku - od każdej transakcji - 0,2% kwoty, 
min. 1 zł 
- sieci Planet Cash  - od każdej transakcji - 0,35% kwoty, 
min. 1 zł 
- pozostałe - od każdej transakcji - 0,6% kwoty, min. 1 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
- Wprowadzenie 
nowej opłaty za nową 
funkcjonalność.  
- Zróżnicowanie 
dotychczasowej 
opłaty zależnie od 
operatora 
wpłatomatów. 

11 XXII.E.1 Opłata za wstęp gościa i posiadacza karty Private Banking 
World Debit Mastercard do saloników lotniczych. Jeżeli 
opłata za wstęp nie zostanie pobrana w saloniku lotniczym, 
Bank obciąża posiadacza karty opłatą - od zrealizowanych 
wizyt w saloniku lotniczym przez każdego użytkownika 
karty i jego gościa - Brak 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 Brak Brak V.B.2. Wypłata BLIK – od każdej transakcji - Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

13 Brak Brak V.B.5. Wpłata BLIK – od każdej transakcji - Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

14 XXII., przypis 5 5 W przypadku rozliczenia co najmniej 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą w danym miesiącu, opłata nie 
będzie ponoszona. W przypadku nie spełnienia warunku – 
miesięczna opłata wynosi 2 zł. Opłata za kartę nie dotyczy 
osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Pobrana opłata 
jest zwracana na rachunek do 10. dnia kolejnego miesiąca.  
 

V., przypis 5 5 W przypadku dokonania co najmniej 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą w okresie od ostatniego dnia 
poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego 
miesiąca, opłata nie jest pobierana. W przypadku nie 
spełnienia powyższego warunku – miesięczna opłata wynosi 
2 zł. Opłata za kartę nie dotyczy osób, które nie ukończyły 
18 roku życia. Pobrana opłata jest zwracana na rachunek 
do 10. dnia kolejnego miesiąca.  
 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, g. 
Wdrożenie zaleceń 
organów nadzoru. 
Zmiana redakcyjna. 

15 XXII., przypis 7 7 Opłata za wznowienie karty nie jest pobierana jeśli na 
Rachunek, do którego została wydana karta, będą wpływy 
w wysokości 150 zł łącznie w miesiącu, przez okres 
ostatnich 3 miesięcy. 
 

V., przypis 7 7 Opłata za wznowienie karty nie jest pobierana jeśli na 
Rachunek, do którego została wydana karta, będą 
dokonywane wpływy w wysokości 150 zł łącznie w miesiącu, 
przez okres ostatnich 3 miesięcy. 
 

Zmiana redakcyjna 

16 Brak Brak V., przypis 9 9 Wypłata gotówki za granicą może wiązać się z dodatkową 
opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, 
inny niż Alior Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 



 
    Strona 55 z 99 

 

 zasad stosowania 
opłaty. 

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Posiadaczy Karty Kibica (dalej TOiP KK) 
(do 31 maja 2018 r. ww. Taryfa funkcjonuje jako osobny dokument, a od 1 czerwca 2018 r. stanowi Rozdział VI. Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych - Część 
dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych) 

1 TOiP KK, I.A.7. Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej2 VI.A.7. Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

2 TOiP KK, I.A.8. Zmiana PIN: VI.A.8. Zmiana PIN: Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 TOiP KK, I.A.8.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/telefonicznej VI.A.8.2 - za pośrednictwem bankowości internetowej/telefonicznej/ 
mobilnej 

 

3 TOiP KK, I.A.9. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie klienta3 VI.A.9. Opłata za wydanie karty w trybie ekspresowym3 Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

4 TOiP KK, I.A.10.  Aktywacja Usługi MasterPass Anulowano Anulowano Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Wycofanie usługi. 

5 TOiP KK, I.B.1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu): VI.B.2. Wyciąg miesięczny (1 raz w miesiącu): Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

6 TOiP KK, I.B.2. - wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy 
nie zawarli Umowy o świadczenie usług oferowanych przez 
Bank)4 

VI.B.2.1 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę ramową4 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

7 TOiP KK, I.B.3. - odbierany w Oddziale/ Placówce Partnerskiej (Agencji)4 Brak Brak Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

8 TOiP KK, I.B.4. - wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli 
Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Bank 

VI.B.2.2 - w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub 
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – 
dotyczy Klientów, którzy nie zawarli Umowy ramowej 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

9 TOiP KK, I.B.5. Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc VI.B.3. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za dowolny okres, w 
formie papierowej, odbierany w Oddziale/Placówce 
Partnerskiej (Agencji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

10 TOiP KK, I.B.6. Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości 
internetowej za dowolny okres rozliczeniowy 

VI.B.1. Wyciąg dostępny w bankowości internetowej/mobilnej za 
dowolny okres – dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę 
ramową 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

11 TOiP KK, I.B.10. Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) 

VI.B.5. Wydruk historii rachunku w Oddziale/Placówce Partnerskiej 
(Agencji) za dowolny okres 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

12 Brak Brak VI.B.6. Opłata związana z prowadzeniem rachunku karty – wydanie 
opinii bankowej/pism o charakterze zaświadczeń 
dotyczących posiadanego w Banku produktu - za każdą 
dyspozycję Klienta – 50 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, f, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłaty 
za dotychczasową 
usługę. 

13 TOiP KK, I.C.1. Wypłata gotówki:  VI.C.1. Wypłata gotówki:   
 TOiP KK, I.C.1.3  - w krajowych bankomatach Euronet i Cash4you - od 

każdej transakcji – 5 zł 
VI.C.1.2 - w krajowych bankomatach Euronet - od każdej transakcji 

– 5 zł 
Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

  VI.C.1.3 - w krajowych bankomatach Planet Cash - od każdej 
transakcji – 5 zł 

 

14 TOiP KK, I.C.1. Wypłata gotówki:  VI.C.1. Wypłata gotówki:  Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 

 TOiP KK, I.C.1.6  - w bankomatach za granicą - od każdej transakcji – 5 zł VI.C.1.6 - w bankomatach za granicą5 - od każdej transakcji – 5 zł 



 
    Strona 56 z 99 

 

zasad stosowania 
opłaty. 

15 Brak Brak VI.C.1. Wypłata gotówki:  Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie opłaty 
za dostępną usługę. 

   VI.C.1.7 - w kasie innego banku, innej instytucji w kraju – od każdej 
transakcji – 0 zł 

   VI.C.1.8 - w kasie banku, innej instytucji za granicą5 – od każdej 
transakcji – 0 zł 

16 TOiP KK, I.D. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH VI.D. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

 TOiP KK, I.D.1. Sprawdzenie salda rachunku karty - od każdej dyspozycji – 
1 zł 

VI.D.1. Sprawdzenie salda rachunku karty - od każdej dyspozycji – 
1 zł 

 

   VI.E. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH OBCYCH  
   VI.E.1. Sprawdzenie salda rachunku karty - od każdej dyspozycji – 

1 zł 
 

17 TOiP KK, I.E.3. Wpłata gotówki we wpłatomacie - od każdej transakcji - 
0,6% min. 1 zł 

VI.C.3. Wpłata gotówki we wpłatomacie: Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Zróżnicowanie 
dotychczasowej 
opłaty zależnie od 
operatora 
wpłatomatów. 

VI.C.3.2 
- sieci Planet Cash - od każdej transakcji - 0,35% kwoty, 
min. 1 zł 

VI.C.3.3 - pozostałe - od każdej transakcji - 0,6% kwoty, min. 1 zł 

18 Brak Brak VI.C.3. 
VI.C.3.1 

Wpłata gotówki we wpłatomacie: 
- w Oddziałach Banku - od każdej transakcji – 0,2% kwoty, 
min. 1 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d, 
ust. 30 lit. d. 
Wprowadzenie nowej 
opłaty za nową 
funkcjonalność. 

19 TOiP KK, przypis 
2 

2 Wznowienie lub wydanie karty w miejsce zastrzeżonej z 
wizerunkiem następuje pod warunkiem, że dany wizerunek 
nadal jest dostępny w ofercie. 

VI., przypis 2 2 Wznowienie z wizerunkiem następuje pod warunkiem, że 
dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. 

Zmiana redakcyjna.  

20 TOiP KK, przypis 
3 

3 Wysłanie karty kurierem nie możliwe w przypadku wydania 
pierwszej karty. 

VI., przypis 3 3 Usługa nie jest możliwa w przypadku wydania pierwszej 
karty. 

Zmiana redakcyjna 

21 TOiP KK, przypis 
4 

4 Opłata pobierana jedynie w sytuacji, gdy klient otrzymuje 
bezpłatnie wyciąg z rachunku w inny uzgodniony z Bankiem 
sposób. 

VI., przypis 4 4 Opłata jest pobierana od Klientów, którzy mają 
udostępnione bezpłatnie wyciągi z rachunku w bankowości 
internetowej/mobilnej, na podstawie zawartej z Bankiem 
Umowy ramowej. Opłata dotyczy również Klientów, którzy 
otrzymują bezpłatnie wyciągi z rachunku w inny uzgodniony 
z Bankiem sposób. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d.  

22 Brak Brak VI., przypis 5 5 Wypłata gotówki za granicą może wiązać się z dodatkową 
opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, 
inny niż Alior Bank. 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 29 lit. d. 
Doprecyzowanie 
zasad stosowania 
opłaty. 

2. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów 

Postanowienia ogólne 

1 Ust. 1  Wyrazy: „w placówkach Banku” Ust. 1 Wyrazy: „w Oddziałach i Placówkach Partnerskich 
(Agencjach) Banku” 

Zmiana redakcyjna 

2 Ust. 14 Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w każdej placówce 
Banku oraz za pomocą Kanałów Elektronicznych. 

Ust. 14 Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w każdym Oddziale i 
Placówce Partnerskiej (Agencji) Banku oraz za 
pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. 

Zmiana redakcyjna 

3 Ust. 15 Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący 
wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą 

Ust. 15 Powyższe postanowienia mają charakter ogólny, 
obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia 

Zmiana redakcyjna 
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wynikać z umów zawieranych z Bankiem. mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 

POŻYCZKA / KREDYT dotyczy umów zawartych do 17.12.2011 r. 

1 I.3. Opłata za przelew kwoty pożyczki/kredytu na rachunek w 
innym banku lub SKOK 

I.3. Opłata za przelew kwoty pożyczki/kredytu na rachunek w 
innym banku lub SKOK (w tym w ramach konsolidacji lub 
refinansowania) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

2 I.4. Opłata za przelew kwoty pożyczki/kredytu na rachunek w 
innym banku lub SKOK w ramach konsolidacji lub 
refinansowania 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

3 I.5. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/historii rachunku kredytowego - jednorazowo 

I.4. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/ historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

POŻYCZKA / KREDYT dotyczy umów zawartych od 18.12.2011 r. do 10.09.2015 r. 

1 I.2. Opłata przygotowawcza1: I.2. Opłata przygotowawcza1 Zmiana redakcyjna 

2 I.2.1. - w przypadku pożyczek/kredytów dystrybuowanych przez 
Oddział/ Placówkę Partnerską (Agencję)/kanały 
elektroniczne/Pośrednika Lokalnego 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

3 I.2.2. - w przypadku pożyczek/kredytów  dystrybuowanych przez 
Pośredników (Operatorów Sieciowych) samodzielnie 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

4 I.3. Opłata za przelew kwoty pożyczki/kredytu na rachunek w 
innym banku lub SKOK 

I.3. Opłata za przelew kwoty pożyczki/kredytu na rachunek w 
innym banku lub SKOK (w tym w ramach konsolidacji lub 
refinansowania) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

5 I.4. Opłata za przelew kwoty pożyczki/kredytu na rachunek w 
innym banku lub SKOK w ramach konsolidacji lub 
refinansowania 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

6 I.5. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/historii rachunku kredytowego - jednorazowo 

I.4. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

7 Przypis 1 pod 
tabelą 

1 Wysokość opłaty przygotowawczej zależy od 
wiarygodności kredytowej kredytobiorcy, wysokości 
pożyczki, okresu kredytowania, kanału dystrybucji oraz 
skorzystania z dodatkowych produktów – w tym 
ubezpieczenia na życie oraz od utraty pracy, w którym Alior 
Bank S.A. występuje jako ubezpieczający lub agent 
ubezpieczeniowy albo dokonania cesji na Alior Bank S.A. 
ubezpieczenia akceptowalnego przez Alior Bank S.A. 

Przypis 1 pod 
tabelą 

1 Wysokość opłaty przygotowawczej zależy od 
wiarygodności kredytowej kredytobiorcy, wysokości 
pożyczki, kanału dystrybucji oraz skorzystania z 
dodatkowych produktów – w tym ubezpieczenia na życie 
oraz od utraty pracy, w którym Alior Bank S.A. występuje 
jako ubezpieczający lub agent ubezpieczeniowy albo 
dokonania cesji na Alior Bank S.A. ubezpieczenia 
akceptowalnego przez Alior Bank S.A. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

POŻYCZKA / KREDYT dotyczy umów o pożyczkę gotówkową/kredyt konsolidacyjny w kwocie powyżej 255 550 zł zawartych od 29.06.2012 r. do 10.09.2015 r. 

1 I.2. Opłata przygotowawcza1: I.2. Opłata przygotowawcza1 Zmiana redakcyjna 

2 I.2.1. - w przypadku pożyczek/kredytów dystrybuowanych przez 
Oddział/ Placówkę Partnerską (Agencję)/kanały 
elektroniczne/Pośrednika Lokalnego 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

3 I.2.2. - w przypadku pożyczek/kredytów dystrybuowanych przez 
Pośredników (Operatorów Sieciowych) samodzielnie 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

4 I.3. Opłata za przelew kwoty pożyczki/kredytu na rachunek w I.3. Opłata za przelew kwoty pożyczki/kredytu na rachunek w Zmiana redakcyjna. 
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innym banku lub SKOK innym banku lub SKOK (w tym w ramach konsolidacji)  Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

5 I.4. Opłata za przelew kwoty pożyczki/kredytu na rachunek w 
innym banku lub SKOK w ramach konsolidacji  

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

6 I.5. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/historii rachunku kredytowego - jednorazowo 

I.4. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

7 Brak Brak Przypis 1 pod 
tabelą 

1 Wysokość opłaty przygotowawczej zależy od 
wiarygodności kredytowej kredytobiorcy, wysokości 
pożyczki, kanału dystrybucji oraz skorzystania z 
dodatkowych produktów – w tym ubezpieczenia na życie 
oraz od utraty pracy, w którym Alior Bank S.A. występuje 
jako ubezpieczający lub agent ubezpieczeniowy albo 
dokonania cesji na Alior Bank S.A. ubezpieczenia 
akceptowalnego przez Alior Bank S.A. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

POŻYCZKA / KREDYT dotyczy umów zawartych od 11.09.2015 r. 

1 I.2. Prowizja za udzielenie pożyczki/kredytu1: I.2. Prowizja za udzielenie pożyczki/kredytu1 Zmiana redakcyjna 

2 I.2.1. - w przypadku pożyczek/kredytów dystrybuowanych przez 
Oddział/ Placówkę Partnerską (Agencję)/kanały 
elektroniczne/Pośrednika Lokalnego 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

3 I.2.2. - w przypadku pożyczek/kredytów  dystrybuowanych przez 
Pośredników kredytowych samodzielnie 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

4 I.3. Opłata za przelew kwoty pożyczki/kredytu na rachunek w 
innym banku lub SKOK 

I.3. Opłata za przelew kwoty pożyczki/kredytu na rachunek w 
innym banku lub SKOK (w tym w ramach konsolidacji) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

5 I.4. Opłata za przelew kwoty pożyczki/kredytu na rachunek w 
innym banku lub SKOK w ramach konsolidacji  

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

6 I.5. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/historii rachunku kredytowego - jednorazowo 

I.4. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

7 Przypis 1 pod 
tabelą 

1 Wysokość prowizji zależy od wiarygodności kredytowej 
kredytobiorcy, wysokości pożyczki, okresu kredytowania, 
kanału dystrybucji – w tym ubezpieczenia na życie, w 
którym Alior Bank S.A. występuje jako ubezpieczający lub 
agent ubezpieczeniowy albo dokonania cesji na Alior Bank 
S.A. ubezpieczenia akceptowalnego przez Alior Bank S.A. 

Przypis 1 pod 
tabelą 

1 Wysokość prowizji zależy od wiarygodności kredytowej 
kredytobiorcy, wysokości pożyczki, kanału dystrybucji – w 
tym ubezpieczenia na życie, w którym Alior Bank S.A. 
występuje jako ubezpieczający lub agent ubezpieczeniowy 
albo dokonania cesji na Alior Bank S.A. ubezpieczenia 
akceptowalnego przez Alior Bank S.A. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

WARIANT „MAŁA POŻYCZKA” dotyczy umów zawartych do 11.04.2010 r. 

1 I.3. Opłata za przelew kwoty pożyczki na rachunek w innym 
banku lub SKOK 

I.3. Opłata za przelew kwoty pożyczki na rachunek w innym 
banku lub SKOK (w tym w ramach konsolidacji lub 
refinansowania) 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

2 I.4. Opłata za przelew kwoty pożyczki na rachunek w innym 
banku lub SKOK w ramach konsolidacji lub refinansowania 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  
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3 I.5. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/historii rachunku kredytowego - jednorazowo 

I.4. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

WARIANT „POŻYCZKA ELASTYCZNA”1 dotyczy umów zawartych do 17.12.2011 r. 

1 I.B.1. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/ historii rachunku kredytowego - jednorazowo 

I.B.1. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu2 - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

2 Uwaga przy 
stawce opłaty w 
tabeli w I.B.1. 

Uwaga! Opłata nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym oraz wydania zaświadczenia o wysokości 
uzyskanych dopłat 

Przypis 2 pod 
tabelą 

2 Prowizja nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym oraz wydania zaświadczenia o wysokości 
uzyskanych dopłat. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

WARIANT „POŻYCZKA ELASTYCZNA”1 dotyczy umów zawartych od 18.12.2011 r. 

1 I.B.1. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/ historii rachunku kredytowego - jednorazowo 

I.B.1. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu2 - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

2 Uwaga przy 
stawce opłaty w 
tabeli w I.B.1. 

Uwaga! Opłata nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym oraz wydania zaświadczenia o wysokości 
uzyskanych dopłat 

Przypis 2 pod 
tabelą 

2 Prowizja nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym oraz wydania zaświadczenia o wysokości 
uzyskanych dopłat. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

WARIANT „POŻYCZKA ELASTYCZNA”1 dotyczy umów o pożyczkę elastyczną w kwocie powyżej 255 550 zł zawartych od 29.06.2012 r. 

1 I.B.1. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/ historii rachunku kredytowego - jednorazowo 

I.B.1. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu2 - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

2 Uwaga przy 
stawce opłaty w 
tabeli w I.B.1. 

Uwaga! Opłata nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym oraz wydania zaświadczenia o wysokości 
uzyskanych dopłat 

Przypis 2 pod 
tabelą 

2 Prowizja nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym oraz wydania zaświadczenia o wysokości 
uzyskanych dopłat. 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

Kredyt gotówkowy i konsolidacyjny funkcjonujący w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. 

1 I. tytuł tabeli Kredyt gotówkowy i konsolidacyjny funkcjonujący w ramach 
działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. 

I. tytuł tabeli Kredyt gotówkowy i konsolidacyjny funkcjonujący w ramach 
działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. – 
produkty wycofane z oferty 

Zmiana redakcyjna. 
Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. d.  

2 I.3. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/historii rachunku kredytowego/kopii 
dokumentu - jednorazowo 

I.3. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/ historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
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czynności bankowe. 

Kredyt i pożyczka gotówkowa oraz celowa, funkcjonujące w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. – produkty wycofane z oferty 

1 I.3. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/historii rachunku kredytowego/kopii 
dokumentu - jednorazowo 

I.3. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

Kredyt:  na zakup pojazdu, Auto Gotówka, Auto Okazja, funkcjonujące w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. – produkty wycofane z oferty 

1 I.2. Wystąpienie do sądu z wnioskiem o wykreślenie zastawu na 
życzenie klienta 

I.2. Prowizja kredytowa – wystąpienie do sądu z wnioskiem o 
wykreślenie zastawu na życzenie Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

2 I.3. Wezwanie do przedstawienia aktualnej polisy Auto Casco i 
umowy cesji z polisy Auto Casco 

I.3. Prowizja kredytowa – wezwanie do przedstawienia aktualnej 
polisy Auto Casco i umowy cesji z polisy Auto Casco 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

3 I.4. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/historii rachunku kredytowego/kopii 
dokumentu - jednorazowo 

I.4. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/ historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

MEGAHIPOTEKA dotyczy umów zawartych do 31.12.2011 r. 

1 II.B.1. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/historii rachunku kredytowego - jednorazowo 

II.B.1. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu1 - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

2 Uwaga przy 
stawce opłaty w 
tabeli w II.B.1. 

Uwaga! Opłata nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym 

Przypis 1 pod 
tabelą 

1 Prowizja nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym. 

Zmiana redakcyjna 

MEGAHIPOTEKA dotyczy umów zawartych od 01.01.2012 r. 

1 II.B.1. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/historii rachunku kredytowego - jednorazowo 

II.B.1. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu1 - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

2 Uwaga przy 
stawce opłaty w 
tabeli w II.B.1. 

Uwaga! Opłata nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym 

Przypis 1 pod 
tabelą 

1 Prowizja nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym. 

Zmiana redakcyjna 
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KREDYT PREFERENCYJNY MEGAHIPOTEKA dotyczy umów zawartych do 31.12.2011 r. 

1 III.B.1. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/historii rachunku kredytowego - jednorazowo 

III.B.1. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu1 - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

2 Uwaga przy 
stawce opłaty w 
tabeli w III.B.1. 

Uwaga! Opłata nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym oraz wydania zaświadczenia o wysokości 
uzyskanych dopłat 

Przypis 1 pod 
tabelą 

1 Prowizja nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym oraz wydania zaświadczenia o wysokości 
uzyskanych dopłat. 

Zmiana redakcyjna 

KREDYT PREFERENCYJNY MEGAHIPOTEKA dotyczy umów zawartych od 01.01.2012 r. 

1 III.B.1. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/historii rachunku kredytowego - jednorazowo 

III.B.1. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu1 - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

2 Uwaga przy 
stawce opłaty w 
tabeli w III.B.1. 

Uwaga! Opłata nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym oraz wydania zaświadczenia o wysokości 
uzyskanych dopłat 

Przypis 1 pod 
tabelą 

1 Prowizja nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
spłaconych odsetek w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym oraz wydania zaświadczenia o wysokości 
uzyskanych dopłat. 

Zmiana redakcyjna 

WARUNKOWE BROKERSKIE LINIE KREDYTOWE 

1 IV.C.1. Opłata za wydanie opinii bankowej/pism o charakterze 
zaświadczeń/historii rachunku kredytowego - jednorazowo 

IV.C.1. Prowizja kredytowa – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń/historii rachunku kredytowego 
dotyczących posiadanego w Banku produktu1 - za każdą 
dyspozycję Klienta 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

2 Uwaga przy 
stawce opłaty w 
tabeli w IV.C.1. 

Uwaga! Opłata nie dotyczy zaświadczenia o wysokości 
kosztów kredytowych w celu przedłożenia w Urzędzie 
Skarbowym 

Przypis 1 pod 
tabelą 

1 Prowizja nie dotyczy zaświadczenia o wysokości kosztów 
kredytowych w celu przedłożenia w Urzędzie Skarbowym. 

Zmiana redakcyjna 

INNE OPŁATY I PROWIZJE 

1 V.A.1. Pisma wysyłane listem poleconym, w tym monity, wezwania 
do zapłaty, wypowiedzenie umowy – jednorazowo – 4,20 zł 

V.A.1. Pisma wysyłane listem poleconym, w tym monity, wezwania 
do zapłaty, wypowiedzenie umowy – jednorazowo – 5,20 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. b. 
Wyrównanie opłat za 
wysłane przez bank 
pisma ze stawkami 
Poczty Polskiej. 

2 V.A.2. Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, w tym monity, wezwania do 
zapłaty, wypowiedzenie umowy – jednorazowo – 6,20 zł 

V.A.2. Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, w tym monity, wezwania do 
zapłaty, wypowiedzenie umowy – jednorazowo – 7,80 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. b. 
Wyrównanie opłat za 
wysłane przez bank 
pisma ze stawkami 
Poczty Polskiej. 

3 V.B.1.  Pisma wysyłane listem poleconym, w tym upomnienia, 
wezwania – jednorazowo – 4,20 zł 

V.B.1.  Pisma wysyłane listem poleconym, w tym upomnienia, 
wezwania – jednorazowo – 5,20 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. b. 
Wyrównanie opłat za 
wysłane przez bank 
pisma ze stawkami 
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Poczty Polskiej. 

4 V.B.2. Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, w tym upomnienia, wezwania, 
wypowiedzenie umowy – jednorazowo – 6,20 zł 

V.B.2. Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, w tym upomnienia, wezwania, 
wypowiedzenie umowy – jednorazowo – 7,80 zł 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. b. 
Wyrównanie opłat za 
wysłane przez bank 
pisma ze stawkami 
Poczty Polskiej. 

5 V.B.3. Jednostkowy koszt uzyskania odpisu z księgi wieczystej 
przez Bank w przypadku nie dostarczenia go przez Klienta – 
jednorazowo - 75 zł + koszty wieczystoksięgowe wskazane 
przez właściwy sąd 

V.C.1. Jednostkowy koszt uzyskania odpisu z księgi wieczystej 
przez Bank w przypadku nie dostarczenia go przez Klienta – 
jednorazowo - 92,30 zł (w tym należny podatek VAT) + 
koszty wieczystoksięgowe wskazane przez właściwy sąd 
powiększone o należny podatek VAT 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Uwzględnienie 
podatku VAT w 
opłatach/prowizjach 
za usługi o 
charakterze 
niebankowym. 

6 V.B.4. Jednostkowy koszt ustanowienia zabezpieczenia 
hipotecznego przez Bank w przypadku nieustanowienia go 
przez Klienta – jednorazowo - 100 zł + koszty 
wieczystoksięgowe wskazane przez właściwy sąd, podatek 
od czynności cywilnoprawnych za złożenie wniosku o wpis 
do KW 

V.C.2. Jednostkowy koszt ustanowienia zabezpieczenia 
hipotecznego przez Bank w przypadku nieustanowienia go 
przez Klienta – jednorazowo - 123 zł (w tym należny 
podatek VAT) + koszty wieczystoksięgowe wskazane przez 
właściwy sąd, podatek od czynności cywilnoprawnych za 
złożenie wniosku o wpis do KW powiększone o należny 
podatek VAT 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Uwzględnienie 
podatku VAT w 
opłatach/prowizjach 
za usługi o 
charakterze 
niebankowym. 

7 V.B.5. Inspekcja nieruchomości V.C.3. Prowizja kredytowa – inspekcja nieruchomości Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Doprecyzowanie 
tytułu w kontekście 
zwolnienia z podatku 
VAT opłat/prowizji za 
czynności bankowe. 

8 Brak Brak V.C.7. Wydanie opinii bankowej/pism o charakterze zaświadczeń 
niedotyczących posiadanego w Banku produktu - za każdą 
dyspozycję Klienta - 61,50 zł (w tym należny podatek VAT) 

Postanowienia ogólne 
TOiP ust. 10 lit. f. 
Uwzględnienie 
podatku VAT w 
opłatach/prowizjach 
za usługi o 
charakterze 
niebankowym. 

3. Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych 

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych 

1 § 1 ust. 2 pkt 4 4. Aktywacja Usługi BLIK - czynności wykonywane przez 
Użytkownika w Bankowości Mobilnej, mających na celu 
zdefiniowanie parametrów niezbędnych do realizacji 
transakcji w ramach Usługi BLIK. Szczegółowa Instrukcja 
aktywacji Usługi BLIK dostępna jest na stronach 
internetowych Banku. 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna - 
zapisy dot. Usługi 
BLIK zostały 
przeniesione do 
Regulaminu 
korzystania z 
Kanałów 
Elektronicznych dla 
Klientów 
Indywidualnych 

2 § 1 ust. 2 pkt 5 5. Aktywna Usługa BLIK – zakończona pozytywnie 
rejestracja w Usłudze. 

Anulowano Anulowano 

3 § 1 ust. 2 pkt 23 23. Kod BLIK – 6 cyfrowy kod niezbędny do zrealizowania 
transakcji w ramach Usługi BLIK generowany przez 
Aplikację. 

Anulowano Anulowano 

4 § 1 ust. 2 pkt 31 31. PIN BLIK - ciąg cyfr ustalany przez Użytkownika  
w sposób poufny podczas aktywacji Usługi BLIK, służący do 
weryfikacji dostępu oraz autoryzacji Dyspozycji zlecanych w 

Anulowano Anulowano 
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ramach Usługi BLIK. Nie dotyczy nowej aplikacji mobilnej. 

5 § 1 ust. 2 pkt 40 40. Przelew na telefon BLIK - typ płatności krajowej  
w PLN umożliwiający zlecanie i otrzymywanie przelewów 
przez Klienta, który identyfikowany jest przez numer 
telefonu komórkowego. 

Anulowano Anulowano 

6 § 1 ust. 2 pkt 71 71. Wypłata BLIK – transakcja wypłaty w bankomacie  
z wykorzystaniem kodu BLIK. 

Anulowano Anulowano 

7 § 11 ust. 6 pkt 3) 3) w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od 
umowy, Posiadacz zobowiązany jest do zwrotu, określonej 
w Tabeli Oprocentowania obowiązującej na dzień zawarcia 
Umowy, części kwoty odsetek, jakie zostały skapitalizowane 
do dnia odstąpienia od Umowy z zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to Posiadaczy lokat, w zakresie których umowa 
została zawarta z Meritum Bank. 

§ 11 ust. 6 pkt 3) 3) przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, 
Posiadacz zobowiązany jest do zwrotu, określonej w Tabeli 
Oprocentowania obowiązującej na dzień zawarcia Umowy, 
części kwoty odsetek, jakie zostały skapitalizowane do dnia 
odstąpienia od Umowy. 

Zmiana redakcyjna 
§27. Ust. 1 pkt 1) 
  
Zmiany Regulaminu 
1. Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej z 
poniższych przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

8 § 12 ust. 5 5. Wypłaty z rachunków terminowych lokat 
oszczędnościowych prowadzonych w złotych, euro, funtach 
brytyjskich i dolarach amerykańskich mogą być 
dokonywane wyłącznie poprzez: 

1) Polecenie Przelewu na rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy lub oszczędnościowy prowadzony przez 
Bank w walucie lokaty, lub 
2) wypłatę gotówkową w walucie rachunku w Placówce 
Banku, z zastrzeżeniem ust 8. 

§ 12 ust. 5 5. Wypłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, 
oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych 
prowadzonych w złotych mogą być dokonywane wyłącznie 
poprzez: 

1) polecenie Przelewu na rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy lub oszczędnościowy prowadzony przez 
Bank w walucie rachunku, lub 
2) wypłatę gotówkową w walucie rachunku w Placówce 
Banku, z zastrzeżeniem ust. 7. 

§27. Ust. 1 pkt 1) 
  
Zmiany Regulaminu 
1. Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej z 
poniższych przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

9 § 12 ust. 6 6. Wypłaty z rachunków terminowych lokat 
oszczędnościowych prowadzonych we frankach 
szwajcarskich mogą być dokonywane: 

1) W przypadku umów zawartych do 31 sierpnia 2013, 
wyłącznie poprzez:  
a. Polecenie Przelewu na rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy lub oszczędnościowy prowadzony przez 
Bank w walucie lokaty lub 
b. wypłatę gotówkową w walucie rachunku w Placówce 
Banku, z zastrzeżeniem ust 8. Przy czym, niezależnie od 
kwoty lokaty wypłata taka wymaga wcześniejszego 
zgłoszenia zgodnie z zapisami ust. 7. 
2) W przypadku umów zawartych od 1 września 2013, 
wyłącznie poprzez: 
a. Polecenie Przelewu na rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy lub oszczędnościowy prowadzony przez 

§ 12 ust. 6 6. Wypłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, 
oszczędnościowych i  terminowych lokat oszczędnościowych 
prowadzonych w euro, funtach brytyjskich i dolarach 
amerykańskich oraz frankach szwajcarskich, koronach 
szwedzkich i koronach norweskich mogą być dokonywane 
wyłącznie poprzez: 

1) Polecenie Przelewu na rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy lub oszczędnościowy prowadzony przez 
Bank w walucie rachunku, lub 
2) wypłatę gotówkową w walucie rachunku w Placówce 
Banku, z zastrzeżeniem ust 7, 8 i 9,  
3) Polecenie Przelewu na rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy lub oszczędnościowy prowadzony przez 
Bank w złotych zrealizowane w Placówce Banku, lub 
4) wypłatę gotówkową w Placówce Banku realizowaną w 
złotych, z zastrzeżeniem ust. 7 
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Bank w walucie lokaty lub 
b. wypłatę gotówkową w Placówce Banku realizowaną  
w złotych lub 
c. Polecenie Przelewu na rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy lub oszczędnościowy prowadzony przez 
Bank w złotych zrealizowane w Placówce Banku, 
przy czym w przypadku wypłaty gotówkowej  
i Polecenia przelewu na rachunek prowadzony  
w złotych, Bank przelicza kwotę lokaty na złote polskie 
przy użyciu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 
realizacji transakcji. 

przy czym w przypadku wypłaty gotówkowej i Polecenia 
Przelewu na rachunek prowadzony w złotych, Bank 
przelicza kwotę na złote polskie przy użyciu średniego 
kursu NBP obowiązującego w dniu realizacji transakcji. 

10 § 12 ust. 7 7. Wypłata gotówkowa z rachunku w Placówce Banku, 
przekraczająca limit określony przez Bank w Taryfie Opłat i 
Prowizji, wymaga wcześniejszego zgłoszenia – do godziny 
14:00, minimum na dwa dni robocze przed planowaną 
wypłatą. W przypadku niepodjęcia przez Klienta gotówki w 
ustalonym terminie Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą 
Opłat i Prowizji. Klient ma możliwość zrezygnowania z 
notyfikacji bez konsekwencji w postaci pobrania prowizji 
najpóźniej do godziny 11:00 na jeden dzień roboczy przed 
planowaną wypłatą w Oddziale (w przypadku wypłaty 
waluty polskiej) oraz do godziny 14:00 na dwa dni robocze 
przed planowaną wypłatą (w przypadku wypłaty waluty 
obcej). 

§ 12 ust. 7 7. Wypłata gotówkowa z rachunku w Placówce Banku, 
przekraczająca limit określony przez Bank w Taryfie Opłat i 
Prowizji, a w przypadku rachunku prowadzonego we 
frankach szwajcarskich, koronach szwedzkich, koronach 
norweskich - niezależnie od kwoty, wymaga wcześniejszego 
zgłoszenia – do godziny 14:00, minimum na dwa dni 
robocze przed planowaną wypłatą. W przypadku niepodjęcia 
przez Klienta gotówki w ustalonym terminie Bank pobiera 
opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. Klient ma 
możliwość zrezygnowania z notyfikacji bez konsekwencji w 
postaci pobrania prowizji najpóźniej do godziny 11:00 na 
jeden dzień roboczy przed planowaną wypłatą w Oddziale 
(w przypadku wypłaty waluty polskiej) oraz do godziny 
14:00 na dwa dni robocze przed planowaną wypłatą (w 
przypadku wypłaty waluty obcej). 

11 § 12 ust. 9 9. Bank nie realizuje wpłat ani wypłat gotówkowych we 
frankach szwajcarskich na rachunki oszczędnościowe, 
oszczędnościowo-rozliczeniowe i rachunki lokat 
terminowych z zastrzeżeniem ust. 6. 

§ 12 ust. 9 9. Bank nie realizuje wpłat gotówkowych w walutach obcych 
innych niż euro, funty brytyjskie i dolary amerykańskie na 
rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe i 
rachunki lokat terminowych. 

12 § 13 ust. 8 8. Realizacja dyspozycji wykonania transakcji 
obciążeniowych (wypłaty, przelewy) w Placówkach 
Partnerskich (Agencjach), możliwa jest wyłącznie po 
dokonaniu autoryzacji transakcji Kartą. 

§ 13 ust. 8 8. Realizacja dyspozycji wykonania transakcji 
obciążeniowych (wypłaty, przelewy) w Placówkach 
Partnerskich (Agencjach), możliwa jest wyłącznie po 
dokonaniu autoryzacji transakcji Kartą lub Kodem 
autoryzacyjnym sms. 

§27. Ust. 1 pkt 3) 
  
Zmiany Regulaminu 
1. Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej z 
poniższych przyczyn: 
3) zmiana systemów 
informatycznych 
wykorzystywanych do 
obsługi oferowanych 
przez Bank 
produktów i usług, do 
których mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu; 

13 § 13 ust. 30 30. Bank realizuje dyspozycje przelewów w systemie 
Express Elixir do innych banków krajowych będących 
uczestnikami systemu i aktywnych w momencie złożenia 
przelewu do realizacji.  W ramach systemu Express Elixir 

§ 13 ust. 30 30. Bank realizuje dyspozycje przelewów w systemie 
Express Elixir do innych banków krajowych będących 
uczestnikami systemu i aktywnych w momencie złożenia 
przelewu do realizacji.  W ramach systemu Express Elixir 

§27. Ust. 1 pkt 4) 
  
Zmiany Regulaminu 
1. Bank zastrzega 
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nie są realizowane przelewy na rachunki Urzędów 
Skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

nie są realizowane przelewy na rachunki Urzędów 
Skarbowych. 

sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej z 
poniższych przyczyn: 
4) zmiana przepisów 
prawa:  
a. regulujących 
produkty lub usługi 
oferowane przez 
Bank; do których 
zastosowanie mają 
postanowienia 
Regulaminu, 
b. mających wpływ 
na wykonywanie 
umowy lub 
Regulaminu; 

14 § 15,  
§ 15 a,  
§ 15 b,  
§ 15 c,  
§ 15 d,  
§ 15 e 

§15.  
Usługa BLIK - Bezpieczeństwo 
1. Klient jest zobowiązany do: 
a. przechowywania urządzenia, na którym zainstalowana 
jest Aplikacja Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK,  
z zachowaniem należytej staranności, 
b. niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty urządzenia, na 
którym zainstalowana jest Aplikacja Bankowości Mobilnej z 
Usługą BLIK, a także nieuprawnionego użycia Aplikacji 
Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK lub nieuprawnionego 
dostępu do Aplikacji Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK 
przez osobę trzecią, 
c. nieudostępniania Aplikacji Bankowości Mobilnej  
z Usługą BLIK, PIN-u oraz kodu BLIK osobom 
nieuprawnionym 
d. niezwłocznego zgłoszenia do Banku o nabraniu podejrzeń 
przez Klienta, że osoba trzecia weszła  
w posiadanie urządzenia mobilnego, na którym 
zainstalowana jest Aplikacja Bankowości Mobilnej  
z Usługą BLIK. 
2. Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku  
w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania  
z Aplikacji Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK;  
w szczególności Klient powinien z należytą starannością 
chronić urządzenie, na którym zainstalowana jest Aplikacja 
Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK.  
3. Klient jest zobowiązany poinformować Bank w przypadku 
zmiany numeru telefonu komórkowego, w formie pisemnej 
lub przez elektroniczne kanały dostępu, niezwłocznie po 
zaistnieniu sytuacji.  
4. W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia Kodu 
PIN BLIK w Aplikacji, następuje jego zablokowanie.  
W takim przypadku Klient musi dokonać wyrejestrowania, a 
następnie ponownej rejestracji. Kod PIN BLIK nie 
obowiązuje w nowej Aplikacji Mobilnej. 

Anulowano Anulowano Zmiana redakcyjna - 
zapisy dot. Usługi 
BLIK zostały 
przeniesione do 
Regulaminu 
korzystania z 
Kanałów 
Elektronicznych dla 
Klientów 
Indywidualnych 
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5. Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych 
ograniczeń i zabezpieczeń w stosunku do Dyspozycji 
składanych w Aplikacji Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK.  
6. Z zastrzeżeniem pkt. 7 Posiadacz odpowiada za 
nieautoryzowane Transakcje płatnicze do wysokości 
równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy 
zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP 
obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli 
nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:  
1) posłużenia się utraconym przez Posiadacza albo 
skradzionym Posiadaczowi Urządzeniem lub  
2) przywłaszczenia Urządzenia lub jego nieuprawnionego 
użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza obowiązku, o 
którym mowa w pkt 1-5.  
7. Z zastrzeżeniem pkt 8, w przypadku wystąpienia 
nieautoryzowanej Transakcji płatniczej Bank niezwłocznie 
przywraca na obciążonym Rachunku płatniczym saldo, jakie 
istniałoby, gdyby nie miało miejsce niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Transakcji płatniczej. 
8. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane Transakcje 
płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich 
umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem 
rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z 
obowiązków, o których mowa w §15.  
9. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z pkt. 1-4 Posiadacz nie 
odpowiada za nieautoryzowane Transakcje płatnicze, chyba 
że doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji.  
 
§15. a 
Usługa BLIK - Rejestracja w Usłudze  
i aktywacja Aplikacji 
1. Z Usługi BLIK mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy 
dokonali rejestracji w Usłudze. 
2. Do rejestracji w Usłudze uprawnieni są Klienci spełniający 
łącznie warunki: 
a. posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne,  
w szczególności urządzenie mobilne powiązane  
z numerem telefonu komórkowego operatora sieci telefonii 
komórkowej działającego na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, 
b. posiadają zawartą Umowę o świadczenie usług przez 
Bank dla osoby fizycznej, 
c. posiadają aktywną Bankowość mobilną, 
d. posiadają Rachunek, 
e. są pełnoletni i posiadają pełną zdolność do czynności 
prawnych. 
3. Kanał mobilny jest aktywowany przez Klienta za 
pośrednictwem serwisu internetowego przy użyciu 
instrumentów uwierzytelniających właściwych dla tego 
kanału dostępu oraz innych rozwiązań technologicznych 
udostępnionych przez Bank.  
4. Szczegółowe informacje dotyczące procesu aktywacji 
kanału mobilnego podawane są do wiadomości Klienta na 
stronie internetowej.  
 
§15. b 
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1. Operacje wykonywane za pośrednictwem Aplikacji 
Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK mogą być wykonywane 
w ramach dziennych limitów dla transakcji. 
2. Po aktywacji Usługi BLIK, wartości limitów, o których 
mowa w ust. 1, są zgodne z limitami określonymi przez 
Bank.  
 
§15. c 
1. Klient może skorzystać z funkcjonalności składania 
dyspozycji bez konieczności zalogowania się do aplikacji 
BLIK, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność.  
2. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1, są ograniczone 
limitami kwotowymi, lub ilościowymi ustalonymi przez 
Bank. 
3. Klient nie ma możliwości modyfikowania limitów.  
 
§15. d 
1. Bank przyjmuje dyspozycje złożone za pośrednictwem 
kanału mobilnego z wyłączeniem okresu przerw 
niezbędnych do konserwacji, napraw technicznych lub 
przywrócenia poprawności funkcjonowania kanału 
mobilnego, w tym Aplikacji Bankowości Mobilnej z Usługą 
BLIK.  
 
§15. e 
Zasady rozliczenia operacji 
1. Bank udostępnia w ramach kanału mobilnego 
dokonywanie: 
a. zapłaty za towary lub usługi nabyte za pośrednictwem 
serwisu internetowego lub aplikacji podmiotu oferującego te 
towary lub usługi poprzez autoryzację operacji przez Klienta 
w aplikacji Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK.  
b. operacji wypłat gotówki w wybranych  bankomatach oraz 
POS,  
c. operacji płatności za towary i usługi w oznaczonych 
punktach wyposażonych w terminale POS lub inne 
urządzenia umożliwiające wykonanie operacji zlecanych za 
pośrednictwem kanału mobilnego,  
d. Przelewów na telefon BLIK, przy czym aby Klient, mógł 
wykonać i/lub otrzymywać przelewy telefoniczne, musi 
aktywować usługę za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. 
Każdorazowo, jako alias w usłudze Przelewów na telefon 
BLIK ustawiany jest Telefon do Kodów Autoryzacyjnych. 
Klient – aktywując usługę - wyraża zgodę na przekazanie 
przez Bank numeru rachunku bankowego innym 
uczestnikom transakcji. Zlecenie przelewu telefonicznego 
wymaga od Klienta podania numeru telefonicznego 
odbiorcy, kwoty oraz tytułu przelewu. Zmiana Numeru do 
Kodów autoryzacyjnych nie wpływa na alias zdefiniowany  
w usłudze Przelewów na telefon BLIK. W przypadku chęci 
jego aktualizacji (zmiany aliasu na aktualny numer Telefonu 
do Kodów Autoryzacyjnych) wymagane jest włączenie i 
ponowne włączenie usługi. 
2. Obciążenie rachunku kwotą operacji następuje po 
otrzymaniu potwierdzenia realizacji dyspozycji Klienta 
dotyczącej zakupu towaru lub usługi przez podmiot 



 
    Strona 68 z 99 

 

oferujący towary lub usługi, o których mowa w ust. 1. 

15 § 19 ust. 2 2. W formie zleceń stałych nie mogą być realizowane 
Polecenia Przelewu tytułem składek płatności 
ubezpieczeniowych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz zobowiązań podatkowych, Polecenia 
Rozliczenia Walutowego/Zagranicznego Wysłanego oraz 
przelewy na rachunki kredytowe i rachunki Kart 
kredytowych prowadzone przez Bank (w tym na rachunki 
prowadzone przez T-Mobile Usługi Bankowe). 

§ 18 ust. 2 2. W formie zleceń stałych nie mogą być realizowane 
Polecenia Przelewu tytułem zobowiązań podatkowych, 
Polecenia Rozliczenia Walutowego/Zagranicznego 
Wysłanego oraz przelewy na rachunki kredytowe i rachunki 
Kart kredytowych prowadzone przez Bank (w tym na 
rachunki prowadzone przez T-Mobile Usługi Bankowe). 

§27. Ust. 1 pkt 4) 
  
Zmiany Regulaminu 
1. Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej z 
poniższych przyczyn: 
4) zmiana przepisów 
prawa:  
a. regulujących 
produkty lub usługi 
oferowane przez 
Bank; do których 
zastosowanie mają 
postanowienia 
Regulaminu, 
b. mających wpływ 
na wykonywanie 
umowy lub 
Regulaminu; 

16 § 28 ust. 10 pkt 
1) 

10. Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia 
reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w sprawie 
sporu dotyczącego relacji z Bankiem: 
1) do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego 
postępowania w celu rozwiązania sporu, o ile wartość 
przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8.000,00 PLN 
(szczegółowe informacje, w tym Regulamin Bankowego 
Arbitrażu Konsumenckiego, dostępne na stronie 
internetowej www.zbp.pl); 
 

§ 27 ust. 10 10. Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia 
reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w sprawie 
sporu dotyczącego relacji z Bankiem: 
1) do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego 
postępowania w celu rozwiązania sporu (szczegółowe 
informacje o Bankowym Arbitrażu Konsumenckim dostępne 
są na stronie internetowej Banku, w rejestrze podmiotów 
uprawnionych prowadzonym przez Prezesa UOKiK oraz na 
stronie internetowej www.zbp.pl); 
 

§27. Ust. 1 pkt 6) 
  
Zmiany Regulaminu 
1. Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej z 
poniższych przyczyn: 
6) zmiana lub 
wydanie nowych 
orzeczeń sądowych, 
orzeczeń organów 
administracji, zaleceń 
lub rekomendacji 
uprawnionych 
organów, w tym 
Komisji Nadzoru 
Finansowego – w 
zakresie związanym z 
wykonywaniem 
umowy lub 
Regulaminu; 

17 § 32 ust. 18 18. Istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów 
wynikających z umowy przed Arbitrem Bankowym 
działającym przy Związku Banków Polskich w zakresie 
roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych 
lub innych czynności na rzecz konsumenta, jeśli wartość 
przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8.000 (osiem 
tysięcy) złotych na warunkach określonych  
w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego 
stanowiącego załącznik do Uchwały nr 15 XVII Walnego 
Zgromadzenia ZBP z dnia 26 kwietnia 2006 r 

§ 31 ust. 18 18. Istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów 
wynikających z umowy przed Arbitrem Bankowym 
działającym przy Związku Banków Polskich w zakresie 
roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych 
lub innych czynności na rzecz konsumenta na warunkach 
określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu 
Konsumenckiego (szczegółowe informacje o Bankowym 
Arbitrażu Konsumenckim dostępne są na stronie 
internetowej Banku, w rejestrze podmiotów uprawnionych 
prowadzonym przez Prezesa UOKiK oraz na stronie 
internetowej www.zbp.pl). 

Załącznik nr 1. do Regulaminu: Zasady i terminy ustalania kursów wymiany walut w Alior Banku SA – brak zmian 

Załącznik nr 2. do Regulaminu: Wykaz Godzin Przyjmowania Dyspozycji 
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1 Tabela Przelew Krajowy – ZUS 
 

Tabela Przelew Krajowy – ZUS6 

 

6 Przelew do ZUS realizowany w godzinach zgodnych dla 
przelewu krajowego Elixir. 

§27. Ust. 1 pkt 4) 
  
Zmiany Regulaminu 
1. Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej z 
poniższych przyczyn: 
4) zmiana przepisów 
prawa:  
a. regulujących 
produkty lub usługi 
oferowane przez 
Bank; do których 
zastosowanie mają 
postanowienia 
Regulaminu, 
b. mających wpływ 
na wykonywanie 
umowy lub 
Regulaminu; 

2 Tabela Przelew Krajowy – ZUS 
 
Godzina graniczna przyjmowania dyspozycji1 
 
Sposób złożenia dyspozycji: 
Placówka Banku – godziny pracy placówki 
Bankowość Telefoniczna - 23:55 
Bankowość Internetowa / Mobilna – 23:55 
 

Tabela Przelew Krajowy – ZUS6 
 
Godzina graniczna przyjmowania dyspozycji1 
 
Sposób złożenia dyspozycji: 
Placówka Banku – 15:20 
Bankowość Telefoniczna – 15:20 
Bankowość Internetowa / Mobilna – 15:20 
 

4. Regulamin kart płatniczych Alior Banku SA 

Regulamin kart płatniczych Alior Banku SA dla klientów, którzy zawarli umowę do dnia 26 czerwca 2017 roku 

1 W § 1 skreśla się 
pkt 14  w 
brzmieniu: 
 
 

Karta NFC – Karta debetowa lub Karta kredytowa  
w postaci aplikacji zainstalowanej na karcie SIM Telefonu  
z funkcjonalnością NFC. Usługa niedostępna dla klientów  
w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 
2016 r. Dla pozostałych klientów usługa dostępna do dnia 
30 maja 2017 r. 

Brak Brak 
 
 
 
 

Wycofanie usługi NFC 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

2 W § 1 skreśla się 
pkt 20 w 
brzmieniu: 

Kod mPIN – kod zabezpieczający wykorzystywany do 
potwierdzania Operacji MasterPass nadawany przez 
Posiadacza podczas Aktywacji Usługi MasterPass. 

Brak Brak 
 
 

Wycofanie usługi 
MasterPass 
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 §14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

3 W § 1 skreśla się 
pkt 25 w 
brzmieniu: 
 

Nośnik zbliżeniowy – Karta płatnicza debetowa  
w formie nośnika (w szczególności w formie naklejki 
zbliżeniowej) umożliwiająca dokonywanie Operacji z 
wykorzystaniem technologii zbliżeniowej. 

Brak Brak 
 
 

Wycofanie naklejki 
zbliżeniowej 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

4 W § 1 
dotychczasowy 
pkt 26 otrzymuje 
nowe  brzmienie: 

Operacja:  
a) wypłata gotówki w Bankomatach, oddziałach banków 
oraz innych upoważnionych placówkach, 
wpłata gotówki w walucie PLN we Wpłatomacie na Rachunek 
karty – dotyczy wyłącznie Kart debetowych  
z wyłączeniem Nośników zbliżeniowych. Wpłaty możliwe są 
wyłącznie we Wpłatomatach wskazanych przez Bank  

§ 1 pkt 23  Operacja:  
a) wypłata gotówki w Bankomatach, oddziałach banków 
oraz innych upoważnionych placówkach, 
b) wpłata gotówki w walucie PLN we Wpłatomacie na 
Rachunek karty – dotyczy wyłącznie Kart debetowych. 
Wpłaty możliwe są wyłącznie we Wpłatomatach wskazanych 
przez Bank w sposób ogólnodostępny w Placówce Banku 

Zmiana redakcyjna 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
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– w sposób ogólnodostępny w Placówce Banku oraz na 
stronie internetowej Banku, 
b) operacja bezgotówkowa przy użyciu Karty,  
c) operacja bezgotówkowa przy użyciu danych Karty, bez 
fizycznego okazania Karty inaczej określana, jako operacja 
MOTOEC / Transakcja na odległość – dotyczy wyłącznie Kart 
posiadających Kod CVC2/CVV2, są to transakcje oznaczone 
przez sprzedawcę i rozpoznane przez Bank, jako transakcje 
internetowe, telefoniczne lub korespondencyjne, a o ile 
Bank udostępni taką usługę – transakcje tego typu mogą 
być potwierdzone przez Posiadacza karty/Użytkownika 
karty, jednorazowym hasłem otrzymanym w ramach usługi 
Zabezpieczenia 3DSecure. Usługa 3DSecure potwierdza 
tylko transakcje e-commerce bez MOTO. 
d) operacja z wykorzystaniem metody zbliżeniowej, 
operacja umożliwiająca dokonanie bezgotówkowej płatności 
lub gotówkowej wypłaty z Bankomatu przy użyciu danych  
z Karty, z wykorzystaniem technologii bezstykowej 
transmisji danych opisana w par. 6, 
e) operacja zwrotu na Kartę lub wycofanie operacji, 
f) Operacja MasterCard Mobile/MasterPass - operacja 
bezgotówkowa przy użyciu danych Karty, bez fizycznego 
użycia Karty, polegająca na realizacji płatności przy użyciu 
telefonu komórkowego. Transakcja każdorazowo jest 
potwierdzana Kodem mPIN, 
g) przelew z Karty kredytowej (dotyczy wyłącznie Kart 
kredytowych), 
h) Płać kartą i wypłacaj, /Transakcja Cashback. 

oraz na stronie internetowej Banku; 
c) operacja bezgotówkowa przy użyciu Karty,  
d) dokonanie zapłaty bez fizycznego przedstawienia Karty  
w punkcie akceptującym (tzw. Transakcje MOTOEC, czyli 
Transakcje dokonywane na zlecenie mailowe (tzw. mail 
order), telefon (tzw. telephone order) lub przez Internet 
(tzw. e-commerce), operacja zwrotu na Kartę, a także  
Przelew z Rachunku Karty (w tym Polecenie Przelewu do 
Organu Podatkowego). Transakcje realizowane za 
pośrednictwem sieci Internet mogą być dodatkowo 
potwierdzone przez Posiadacza Karty/Użytkownika Karty, 
jednorazowym hasłem otrzymanym w ramach usługi 
Zabezpieczenia 3DSecure. Usługa 3DSecure potwierdza 
tylko transakcje typu e-commerce. 
e) operacja z wykorzystaniem metody zbliżeniowej, 
operacja umożliwiająca dokonanie bezgotówkowej płatności 
lub gotówkowej wypłaty z Bankomatu przy użyciu danych  
z Karty. 
f) operacja zwrotu na Kartę lub wycofanie operacji, 
g) Mastercard przelew z Karty kredytowej (dotyczy 
wyłącznie Kart kredytowych), 
h) Płać kartą i wypłacaj, /Transakcja Cashback. 
. 

Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

5 W § 1 skreśla się 
pkt 27  w 
brzmieniu: 
 

Operator NFC – operator telefonii komórkowej, 
umożliwiający wykonywanie Posiadaczowi operacji z 
wykorzystaniem metody zbliżeniowej przy wykorzystaniu 
telefonu komórkowego  
z anteną NFC oraz odpowiednią kartą SIM (kartą SIM  
z funkcjonalnością NFC 

Brak Brak 
 
 

Wycofanie usługi NFC 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

6 W § 1 skreśla się 
pkt 39  w 
brzmieniu: 

Telefon z aktywną Usługą MasterCard Mobile/MasterPass – 
numer telefonu komórkowego, który został wskazany przez 
Posiadacza podczas aktywacji usług MasterCard Mobile 

Brak 
 

Brak 
 
 

Wycofanie usługi 
MasterPass 
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 /MasterPass lub telefon/ urządzenie, na którym zostało 
zainstalowane oprogramowanie z usługą MasterCard Mobile 
/MasterPass. 

§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

7 W § 1 skreśla się 
pkt 40 w 
brzmieniu: 
 

Telefon z funkcjonalnością NFC – telefon komórkowy 
posiadający antenę zbliżeniową NFC z zainstalowaną 
odpowiednią kartą SIM (Kartą SIM z funkcjonalnością NFC) 
oraz oprogramowaniem operatora telefonii komórkowej 
umożliwiające zainstalowanie i obsługę aplikacji płatniczej. 

Brak 
 

Brak 
 
 

Wycofanie usługi NFC 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

8 W § 1 skreśla się 
pkt 45 w 
brzmieniu 

Usługa MasterCard Mobile/MasterPass – usługa 
udostępniana Klientom umożliwiająca realizację Operacji 
MasterCard Mobile/MasterPass zgodnie z postanowieniami  
par. 5 

Brak 
 

Brak 
 
 

Wycofanie usługi 
MasterPass 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
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niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

9 W § 1 skreśla się 
pkt 53 w 
brzmieniu 

Zabezpieczenie 3D Secure - usługa zabezpieczająca 
realizację przez Posiadacza karty/Użytkownika karty 
Transakcji na odległość za pośrednictwem sieci Internet, 
polegająca na przesłaniu Klientowi jednorazowego hasła, 
które Klient podaje przed dokonaniem płatności Kartą w 
internetowym Punkcie akceptującym; Klient otrzymuje 
hasło na numer telefonu komórkowego:  
a. podany Bankowi przez Posiadacza 
Karty/Użytkownika Karty jako zaufany albo  
b. podany Bankowi przez Posiadacza 
Karty/Użytkownika Karty do kontaktu - w przypadku 
niepodania Bankowi przez Posiadacza Karty/Użytkownika 
Karty numeru telefonu,  
o którym mowa w lit. a)  
Przed wykonaniem Transakcji na odległość Posiadacz Karty/ 
Użytkownik Karty zostanie poproszony o jednorazowe 
zarejestrowanie Karty w usłudze Zabezpieczenia 3DSecure. 

§ 1 pkt 46 Zabezpieczenie 3D Secure - usługa zabezpieczająca 
realizację przez Posiadacza karty/Użytkownika karty 
Transakcji na odległość za pośrednictwem sieci Internet, 
polegająca na przesłaniu Klientowi jednorazowego hasła, 
które Klient podaje przed dokonaniem płatności Kartą w 
internetowym Punkcie akceptującym; Klient otrzymuje 
hasło na numer telefonu komórkowego:  
a. podany Bankowi przez Posiadacza 
Karty/Użytkownika Karty jako zaufany albo  
b. podany Bankowi przez Posiadacza 
Karty/Użytkownika Karty do kontaktu - w przypadku 
niepodania Bankowi przez Posiadacza Karty/Użytkownika 
Karty numeru telefonu,  
o którym mowa w lit. a) 

Zmiana redakcyjna 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

10 W § 2 
dotychczasowy 
pkt 2.4 otrzymuje 
nowe  brzmienie: 

Ust. 2.3. nie ma zastosowania do Kart NFC oraz Karty 
Wirtualnej (tokenu). 

§ 2 pkt 2.4  nie ma zastosowania do Karty Wirtualnej (tokenu). 

 

Wycofanie usługi NFC 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
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1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

11 W § 3 
dotychczasowy 
pkt 3.10 
otrzymuje nowe  
brzmienie: 

3.10. Kod PIN dla Karty, w zależności od jej rodzaju, 
udostępniany jest Klientowi: 
1) przez telefon – w automatycznym serwisie Contact 
Center, 
2) poprzez Bankowość Internetową, 
3) w liście wysyłanym na adres korespondencyjny:  
a) w przypadku klientów byłego Meritum Bank, którzy 
otrzymali Kartę w procesie wymiany Karty Visa na 
MasterCard lub wnioskowali o produkt do dnia 24.10.2015,  
b) w przypadku Klientów wnioskujących o pierwszą Kartę 
kredytową ClubCard (PIN do kolejnych Kart np. w 
przypadku wydania Karty w miejsce zastrzeżonej, 
udostępniany jest zgodnie z ust. 3.10 pkt. 1) i 2))   

§ 3 pkt 3.10 Kod PIN dla Karty, w zależności od jej rodzaju, 
udostępniany jest Klientowi: 
1) przez telefon – w automatycznym serwisie Contact 
Center, 

2) poprzez Bankowość Internetową, 

Wycofanie z oferty 
karty ClubCard 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

12 W § 3 
dotychczasowy 
pkt 3.12 
otrzymuje nowe  
brzmienie: 

Niezwłocznie po otrzymaniu Karty, Klient zobowiązany jest 

złożyć na Karcie podpis zgodny ze wzorem podpisu 

złożonym w Banku. Zapis ten nie ma zastosowania do 

Nośników zbliżeniowych oraz Karty Wirtualnej oraz Kart 

NFC. 

 

§ 3 pkt 3.12 Niezwłocznie po otrzymaniu Karty, Klient zobowiązany jest 

złożyć na Karcie podpis zgodny ze wzorem podpisu 

złożonym w Banku. Zapis ten nie ma zastosowania do 

Nośników Zbliżeniowych  oraz Karty Wirtualnej. 

Wycofanie usługi NFC 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
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wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

13 W § 4 dodano pkt 
4.9 w brzmieniu 
(dotychczasowy 
pkt 4.9 oraz 4.10 
otrzymały 
numerację 4.10 
oraz 4.11) 

Brak § 4 pkt 4.9 Za aktywację oraz korzystanie z usługi Karty Wirtualnej 

Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Taryfie 

Zmiana redakcyjna 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

14 Dotychczasowy § 
5 otrzymuje nowe  
brzmienie: 

Usługa MasterCard Mobile/MasterPass 
5.1. Bank udostępnia Posiadaczom Kart wypukłych, 
posiadających Kod CVC2 Usługę MasterCard 
Mobile/MasterPass. 
5.2. Aktywowanie Usługi MasterCard Mobile/MasterPass 
możliwe jest pod warunkiem spełniania przez Klienta łącznie 
następujących warunków: 
1) posiadanie zawartej Umowy ramowej, 
2) Posiadanie aktywnej Bankowości internetowej, 
3) posiadanie pełnoletności oraz pełnej zdolność do 
czynności prawnych. 
5.3. Warunkiem aktywowania Usługi MasterCard Mobile 
/MasterPass jest: 
1) poprawne wypełnienie formularza dostępnego w 
Bankowości Internetowej,  
2) wskazanie numeru telefonu komórkowego 
obsługiwanego przez krajowego operatora, który zostanie 
powiązany z Usługą MasterCard Mobile/MasterPass, 
3) wskazanie wypukłej Karty MasterCard 
Mobile/MasterCard posiadającej Kod CVC2, której klient jest 
Posiadaczem, która będzie wykorzystywana w Usłudze 
MasterCard Mobile/MasterPass. 
5.4. Usługa MasterCard Mobile/MasterPass nie może 
być aktywowana  
w przypadku Nośników zbliżeniowych. 
5.5. Podczas Aktywacji Usługi MasterCard 

§ 5 Zablokowanie i zamknięcie Karty 
5.1. Na wniosek Klienta możliwe jest czasowe 
zablokowanie Karty na okres do 28 dni kalendarzowych oraz 
późniejsze usunięcie tej blokady. W przypadku braku 
odwołania blokady przez Klienta, Karta zostanie zastrzeżona 
na stałe, a nowa Karta będzie mogła być wydana jedynie na 
wniosek Klienta.  
5.2. Wniosek o zablokowanie/usunięcie blokady Karty 
Klient może złożyć: 
a) w Placówce Banku, 
b) telefonicznie w Contact Center, 
c) poprzez Bankowość Internetową, 
d) poprzez Bankowość Mobilną. 
5.3. Bank ma prawo obniżyć Limit Kredytowy albo 
zamknąć Kartę kredytową w przypadku:  
a) opóźnienia w spłacie Kwoty minimalnej, po 
wcześniejszym wezwaniu Posiadacza do dokonania spłaty, 
zgodnie z ust. 18.5, 
b) niedotrzymania przez Posiadacza Karty warunków 
Umowy albo  
c) w przypadku utraty przez Posiadacza Karty 
zdolności kredytowej, 
d) śmierci Klienta, 
e) gdy zajdzie potrzeba ochrony interesów Klienta, 
związana z zaistnieniem uzasadnionego podejrzenia, iż 
Karta lub dane jej dotyczące znajdują się w posiadaniu osób 

Wycofanie usługi 
MasterPass 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 
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Mobile/MasterPass, Karta, dla której aktywowana jest 
usługa zostanie ustawiona jako domyślna Karta płatnicza do 
wykonywania transakcji w ramach Usługi MasterCard 
Mobile/MasterPass. 
5.6. Posiadacz może zrezygnować z Usługi MasterCard 
Mobile/MasterPass w dowolnym momencie poprzez 
wypełnienie formularza  
w Bankowości Internetowej i autoryzację dyspozycji zgodnie  
z postanowieniami Regulaminu Kanałów Elektronicznych.   
5.7. Za aktywację oraz korzystanie z Usługi MasterCard 
Mobile/MasterPass Bank pobiera opłaty i prowizje określone 
w Taryfie. 
5.8. W przypadku wznowienia Karty z aktywną Usługą 
MasterCard Mobile/MasterPass, Usługa MasterCard 
Mobile/MasterPass pozostaje aktywna.  
5.9. Przy dokonywaniu Operacji przy użyciu Kodu mPIN 
trzecie kolejne błędne wprowadzenie tego kodu spowoduje 
zablokowanie Kodu mPIN w danym dniu. Oznacza to 
uniemożliwienie Klientowi dokonywania operacji z 
wykorzystaniem Kodu mPIN w danym dniu. Zmiana Kodu 
mPIN w Bankowości Internetowej w tym dniu nie powoduje 
jego odblokowania. 

5.10. Odblokowanie dotychczasowego Kodu mPIN, w 

przypadku określonym w ust. 5.9. następuje automatycznie 

w następnym dniu. 

trzecich. W przypadku zamknięcia Karty, nowa Karta 
zostanie wydana bezpłatnie na wniosek Klienta. 
5.4. W przypadku udzielenia Limitu kredytu i wydania 
Karty na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu na czas 
określony, Posiadacz karty ma obowiązek dostarczyć 
zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach na kolejny okres 
nie później niż do najbliższej daty sporządzenia Wyciągu, 
przypadającej po terminie wygaśnięcia dotychczasowego 
zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Niedopełnienie 
tego obowiązku może skutkować obniżeniem Limitu 
kredytowego do czasu dostarczenia nowego zaświadczenia 
o zatrudnieniu i zarobkach. 
5.5. W przypadku obniżenia Limitu Kredytowego Bank 
informuje o tym Posiadacza podając wysokość obniżonego 
Limitu oraz datę, od której ten Limit obowiązuje. 
5.6. Bank ma prawo zablokowania Karty w przypadku 
wystąpienia Operacji lub prób dokonania Operacji, co do 
których Bank powziął uzasadnione podejrzenia, iż są one 
dokonane bez zgody i wiedzy Klienta, przez osoby do tego 
nieuprawnione. 

5.7. Na wniosek Klienta, Karta może zostać zamknięta 

w każdym czasie. 

15 W § 6 skreśla się 
pkt 6.2 w 
brzmieniu: 
 

Funkcjonalność dostępna jest od momentu uruchomienia 

przez Bank usługi. 

Brak Brak 

 

 

Zmiana redakcyjna 
14. Ust. 14.1 pkt 2) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
2) wprowadzenie 
przez Bank nowych 
produktów lub usług, 
do których będą 
miały zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu;, 

16 § 7 otrzymuje 
nowe  brzmienie: 

7.1. Data ważności Karty to ostatni dzień miesiąca i roku 
wskazanego na tej Karcie.  Zastrzeżenie/zablokowanie 
Karty nie powoduje utraty ważności Karty, skutkuje 
niemożnością korzystania z Karty. Wydanie nowej Karty w 
miejsce zastrzeżonej/zablokowanej powoduje utratę jej 
ważności. W przypadku otrzymania Karty wznowionej, 
aktywacja tej Karty przed upływem ważności 
dotychczasowej Karty skutkuje zablokowaniem i utratą 
ważności Karty dotychczasowej. Zastrzeżenie karty to 
proces nieodwracalny.   

§ 7 7.1. Data ważności Karty to ostatni dzień miesiąca i roku 
wskazanego na tej Karcie.  Zastrzeżenie/zablokowanie 
Karty nie powoduje utraty ważności Karty, skutkuje 
niemożnością korzystania z Karty. Wydanie nowej Karty w 
miejsce zastrzeżonej/zablokowanej powoduje utratę jej 
ważności. W przypadku otrzymania Karty wznowionej, 
aktywacja tej Karty przed upływem ważności 
dotychczasowej Karty skutkuje zablokowaniem i utratą 
ważności Karty dotychczasowej. Zastrzeżenie Karty to 
proces nieodwracalny. 

Dostosowanie do 
zaleceń organów 
nadzorujących. 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 6) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
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7.2. Karta wznawiana jest automatycznie przez Bank na 60 
dni przed wygaśnięciem terminu ważności Karty pod 
warunkiem, że: 

1) Karta została aktywowana, oraz 
2) Karta nie została zastrzeżona ani zamknięta, 
oraz 
3) nie została złożona dyspozycja o rezygnacji ze 
wznowienia, oraz 
4) Bank nie podjął decyzji o niewznawianiu Karty 
z zastrzeżeniem ust. 7.3. 

7.3.Karta NFC wznawiana jest w dniu wygaśnięcia jej 
terminu ważności, pod warunkiem, że: 

1) Karta została aktywowana, oraz 
2) Karta nie została zastrzeżona ani zamknięta, 
oraz 
3) nie została złożona dyspozycja o rezygnacji ze 
wznowienia, oraz 
4) Bank nie podjął decyzji o niewznawianiu Karty, 
oraz 
5) Posiadacz Karty NFC nie dokonał zmiany 
numeru telefonu powiązanego z kartą SIM NFC ani 
zmiany karty SIM NFC  
u swojego Operatora NFC, oraz 
6) Posiadacz Karty NFC nie dokonał zmiany 
operatora telefonii komórkowej, oraz 
7) w momencie wznowienia, Posiadacz Karty NFC 
posiada aktywną usługę transmisji danych 
udostępnioną przez wybranego Operatora NFC. W 
przypadku braku aktywnej usługi transmisji 
danych, Bank podejmie próbę wznowienia Karty 
NFC przez  
2 kolejne dni. 

7.4. Wznawiana Karta NFC jest aktywna.   
7.5. Usługa NFC dostępna jest jedynie do 30 maja 2017 r.  
7.6. Bank ma prawo wznowić Kartę wcześniej niż na 60 dni 
przed wygaśnięciem terminu ważności Karty w przypadku: 

1) wycofania wybranego typu Karty z oferty 
Banku, 
2) zakończenia współpracy z partnerem 
zewnętrznym, we współpracy z którym wydawany 
jest dany typ Karty, 
3) wprowadzenia istotnych zmian w programie 
partnerskim przez partnera zewnętrznego, o 
którym mowa w pkt 2), 
4) zmiany regulacji organizacji płatniczych VISA 
lub MasterCard. 

7.7.W przypadku wznowienia Karty, o którym mowa w ust. 
7.6.: 

1) Karta może zostać wznowiona w zmienionym 
typie – jednakże zmieniony typ Karty musi 
oferować warunki i funkcjonalności nie gorsze niż 
typ wycofany z oferty, 
2) Posiadacz Rachunku karty będzie powiadomiony  
o wcześniejszym wznowieniu za pośrednictwem 
poczty lub poprzez Kanały Elektroniczne lub w 
formie elektronicznej na adres mailowy podany 

7.2. Karta wznawiana jest przez Bank na 60 dni przed 
wygaśnięciem terminu ważności Karty pod warunkiem, że: 

1) Karta została aktywowana, oraz 
2) Karta nie została zastrzeżona ani zamknięta, 
oraz 
3) nie została złożona dyspozycja o rezygnacji ze 
wznowienia, oraz 
4) Bank nie podjął decyzji o niewznawianiu Karty 

7.3. Bank ma prawo wznowić Kartę wcześniej niż na 60 dni 
przed wygaśnięciem terminu ważności Karty w przypadku: 

1) wycofania wybranego typu Karty z oferty 
Banku, 
2) zakończenia współpracy z partnerem 
zewnętrznym, we współpracy z którym wydawany 
jest dany typ Karty, 
3) wprowadzenia istotnych zmian w programie 
partnerskim przez partnera zewnętrznego, o 
którym mowa w pkt 2), 
4) zmiany regulacji organizacji płatniczych VISA 
lub MasterCard. 

7.4. W przypadku wznowienia Karty, o którym mowa w ust. 
7.3.: 

1) Karta może zostać wznowiona w zmienionym 
typie – jednakże zmieniony typ Karty musi 
oferować warunki i funkcjonalności nie gorsze niż 
typ wycofany z oferty, 
2) Posiadacz Rachunku karty będzie powiadomiony 
o wcześniejszym wznowieniu za pośrednictwem 
poczty lub poprzez Kanały Elektroniczne lub w 
formie elektronicznej na adres mailowy podany 
przez Posiadacza, min. 2 miesiące przed 
wznowieniem Karty. Jeżeli w ciągu 2 miesięcy od 
otrzymania powiadomienia Posiadacz nie złoży w 
formie pisemnej oświadczenia o braku akceptacji 
wcześniejszego wznowienia Karty, rozumiane 
będzie to jako zgoda na wcześniejsze wznowienie 
Karty. Złożenie takiego oświadczenia jest 
równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez 
Posiadacza. 

7.5. Klient traci prawo do używania dotychczasowej Karty 
po 60 dniach od wznowienia lub po dniu wskazanym w 
powiadomieniu z Banku. 
7.6. Bank może podjąć decyzję o niewznawianiu Karty w 
przypadku: 

1) nieprzestrzegania przez Klienta postanowień 
Umowy i niniejszego Regulaminu, a 
2) nieprzestrzegania przepisów regulujących 
Rachunek Karty płatniczej debetowej, tj. Umowy 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub 
Umowy rachunku oszczędnościowego oraz 
Regulaminu rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych 
lokat oszczędnościowych, 
3) zajęcia środków na jakimkolwiek rachunku 
Posiadacza  z tytułu prowadzonego postępowania 
egzekucyjnego, 

Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
 
6) zmiana lub 
wydanie nowych 
orzeczeń sądowych, 
orzeczeń organów 
administracji, zaleceń 
lub rekomendacji 
uprawnionych 
organów, w tym 
Komisji Nadzoru 
Finansowego – w 
zakresie związanym z 
wykonywaniem 
umowy lub 
Regulaminu. 
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przez Posiadacza, min. 2 miesiące przed 
wznowieniem Karty. Jeżeli w ciągu 2 miesięcy od 
otrzymania powiadomienia Posiadacz nie złoży w 
formie pisemnej oświadczenia o braku akceptacji 
wcześniejszego wznowienia Karty, rozumiane 
będzie to jako zgoda na wcześniejsze wznowienie 
Karty. Złożenie takiego oświadczenia jest 
równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez 
Posiadacza. 

7.8. Klient traci prawo do używania dotychczasowej Karty 
po 60 dniach od wznowienia lub po dniu wskazanym w 
powiadomieniu z Banku. 
7.9. Bank może podjąć decyzję o niewznawianiu Karty w 
przypadku: 

1) nieprzestrzegania przez Klienta postanowień 
Umowy i niniejszego Regulaminu, 
2) nieprzestrzegania przepisów regulujących 
Rachunek Karty płatniczej debetowej, tj. Umowy 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub 
Umowy rachunku oszczędnościowego oraz 
Regulaminu rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych 
lokat oszczędnościowych, 
3) zajęcia środków na jakimkolwiek rachunku 
Posiadacza  z tytułu prowadzonego postępowania 
egzekucyjnego, 
4) wycofania wybranego typu Karty z oferty 
Banku, 
5) śmierci Klienta, 
6) opóźnienia ponad 30 dni w spłacie na innym 
produkcie kredytowym w Banku, 
7) pogorszenia sytuacji ekonomiczno–finansowej, 
która ma wpływ na zdolność kredytową Klienta np. 
w przypadku zaciągnięcia innych zobowiązań 
kredytowych, udzielenia poręczenia, ustanowienia 
na rzecz innych niż Bank wierzycieli zabezpieczeń 
majątkowych, obniżenia  wysokości uzyskiwanego 
dochodu, zwiększenia  liczby osób w 
gospodarstwie domowym (dotyczy karty 
kredytowej). 

 
7.10. Bank ma prawo zmienić Klientowi typ wznawianej 
Karty w przypadku: 

1) wycofania wybranego typu Karty z oferty Banku 
– jednakże zmieniony typ musi oferować warunki i 
funkcjonalności nie gorsze niż typ wycofany z 
oferty, 
2) zakończenia współpracy z partnerem 
zewnętrznym, we współpracy z którym wydawany 
jest dany typ Karty, 
3) wprowadzenia istotnych zmian w programie 
partnerskim przez partnera zewnętrznego, o 
którym mowa w pkt 2). 

7.11. O zmianie typu Karty Posiadacz Rachunku karty 
będzie powiadomiony za pośrednictwem poczty lub poprzez 
Kanały Elektroniczne lub na adres mailowy podany przez 

4) wycofania wybranego typu Karty z oferty 
Banku, 
5) śmierci Klienta, 
6) niedotrzymania przez Posiadacza Karty 
warunków Umowy albo w przypadku utraty przez 
Posiadacza Karty zdolności kredytowej. 

7.7. Bank informuje Posiadacza Karty o niewznowieniu 
Karty przed upływem jej ważności poprzez zamieszczenie 
informacji na wyciągu lub w odrębnym piśmie przesłanym 
przez Bank. 
7.8. W przypadku, gdy Bank nie wznowi Karty na kolejny 
okres jej ważności- pozostałe na Rachunku Karty zadłużenie 
Posiadacz Karty będzie mógł, według swego uznania: 

1) spłacać zgodnie z dotychczasowymi warunkami 
Umowy w wysokości Kwot minimalnych lub 
2) spłacić jednorazowo. 

7.9. Bank ma prawo zmienić Klientowi typ wznawianej Karty 
w przypadku: 

1) wycofania wybranego typu Karty z oferty Banku 
– jednakże zmieniony typ musi oferować warunki i 
funkcjonalności nie gorsze niż typ wycofany z 
oferty, 
2) zakończenia współpracy z partnerem 
zewnętrznym, we współpracy z którym wydawany 
jest dany typ Karty, 
3) wprowadzenia istotnych zmian w programie 
partnerskim przez partnera zewnętrznego, o 
którym mowa w pkt 2). 

7.10. O zmianie typu Karty Posiadacz Rachunku karty 
będzie powiadomiony za pośrednictwem poczty lub poprzez 
Kanały Elektroniczne lub na adres mailowy podany przez 
Posiadacza, min. 90 dni przed upływem terminu ważności 
danej Karty. Jeżeli w ciągu 2 miesięcy od otrzymania 
powiadomienia Posiadacz nie złoży w formie pisemnej 
oświadczenia o braku akceptacji wznowienia Karty w 
nowym typie, rozumiane będzie to jako zgoda na  zmianę 
typu Karty. Złożenie takiego oświadczenia jest 
równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Posiadacza. 
7.11. Dyspozycję niewznawiania/wznawiania Kart wydanych 
do Rachunku można złożyć najpóźniej na 60 dni przed 
upływem terminu ważności danej Karty. Klient ma wyłączne 
prawo do złożenia dyspozycji niewznawiania Karty 
Użytkownika karty. 
7.12. Nieaktywna Karta jest wysyłana na obowiązujący w 
chwili wznowienia adres korespondencyjny Klienta. 
7.13. Karta niespersonalizowana wznawiana jest jako karta 
spersonalizowana. 
7.14. Wznowiona karta posiada: 

1) numer oraz Kod PIN/Kod mPIN poprzedniej 
Karty, w przypadku gdy wznawiana jest w tym 
samym typie, 
2) nowy Numer oraz Kod PIN, w przypadku gdy 
wznawiana jest 
w zmienionym typie. 

7.15. Niezależnie od postanowień ust.7.14, Bank zastrzega 
sobie prawo do wznowienia Karty z nowym Kodem PIN. 
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Posiadacza, min. 90 dni przed upływem terminu ważności 
danej Karty. Jeżeli w ciągu 2 miesięcy od otrzymania 
powiadomienia Posiadacz nie złoży w formie pisemnej 
oświadczenia o braku akceptacji wznowienia karty w nowym 
typie, rozumiane będzie to jako zgoda na  zmianę typu 
Karty. Złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z 
wypowiedzeniem Umowy przez Posiadacza.  
7.12. Dyspozycję niewznawiania/wznawiania Kart wydanych 
do Rachunku można złożyć najpóźniej na 60 dni przed 
upływem terminu ważności danej Karty. Klient ma wyłączne 
prawo do złożenia dyspozycji niewznawiania Karty 
Użytkownika Karty. 
7.13. Nieaktywna Karta jest wysyłana na obowiązujący w 
chwili wznowienia adres korespondencyjny Klienta, z 
zastrzeżeniem ust. 7.3.  
7.14. Karta niespersonalizowana wznawiana jest jako karta 
spersonalizowana. 
7.15. Wznowiona karta posiada: 

1) numer oraz Kod PIN/Kod mPIN poprzedniej 
Karty, w przypadku gdy wznawiana jest w tym 
samym typie, 
2) nowy Numer oraz Kod PIN, w przypadku gdy 
wznawiana jest  
w zmienionym typie. 

7.16. Niezależnie od postanowień ust. 7.14, Bank zastrzega 
sobie prawo do wznowienia Karty z nowym Kodem PIN. 
7.17. Po otrzymaniu Karty wznowionej Klient jest 
zobowiązany zniszczyć poprzednią Kartę w sposób 
uniemożliwiający jej dalsze używanie, z wyłączeniem Kart 
NFC. 
7.18. W przypadku upływu terminu ważności Karty, Klient 
traci prawo do jej używania i zobowiązany jest do jej 
zniszczenia w sposób uniemożliwiający dalsze używanie, z 
wyłączeniem Kart NFC.  
7.19. Utrata prawa używania Karty następuje także w 
przypadku: 

1) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy,  
2) wydania duplikatu Karty, 
3) zastrzeżenia lub zamknięcia Karty, 
4) wystąpienia okoliczności, o których mowa w 
ust. 4) i 5), 
5) rozwiązania umowy zawartej przez Klienta z 
Operatorem NFC, na podstawie której została 
udostępniona Karta SIM NFC  
z zainstalowaną Kartą NFC. 

7.20. W przypadku utraty prawa używania Karty, Klient jest 
zobowiązany do jej zniszczenia w sposób uniemożliwiający 
dalsze używanie,  
z wyłączeniem Kart NFC. 
7.21. W przypadku utraty prawa do używania Karty NFC, 
Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 
Banku oraz zamknięcia Karty NFC przed rozwiązaniem 
Umowy. Klient zobowiązuje się do posiadania w momencie 
Zamykania Karty NFC aktywnej usługi transmisji danych 
udostępnionej przez operatora sieci komórkowej na 
telefonie z zainstalowaną Kartą SIM. 

7.16. Po otrzymaniu Karty wznowionej Klient jest 
zobowiązany zniszczyć poprzednią Kartę w sposób 
uniemożliwiający jej dalsze używanie. 
7.17. W przypadku upływu terminu ważności Karty, Klient 
traci prawo do jej używania i zobowiązany jest do jej 
zniszczenia w sposób uniemożliwiający dalsze używanie. 
7.18. Utrata prawa używania Karty następuje także w 
przypadku: 

1) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, 
2) wydania duplikatu Karty, 
3) zastrzeżenia lub zamknięcia Karty, 

7.19. W przypadku utraty prawa używania Karty, Klient jest 

zobowiązany do jej zniszczenia w sposób uniemożliwiający 

dalsze używanie. 
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7.22. Decyzja o niewznowieniu karty, o której mowa w ust. 

7.9, skutkuje wygaśnięciem Umowy z upływem daty 

ważności dotychczasowej karty. 

17 § 8 otrzymuje 
nowe  brzmienie: 

Zablokowanie kodu PIN oraz zablokowanie i zamknięcie 
Karty 

 
8.1. Przy dokonywaniu Operacji przy użyciu Kodu PIN 
trzecie kolejne błędne wprowadzenie tego kodu spowoduje 
zablokowanie Kodu PIN w danym dniu. Oznacza to 
uniemożliwienie Klientowi dokonywania operacji z 
wykorzystaniem Kodu PIN w danym dniu. Czwarte 
wprowadzenie Kodu PIN tym samym dniu, niezależnie od 
tego czy Kod PIN został wprowadzony poprawnie czy 
błędnie, może skutkować zatrzymaniem Karty. Zmiana kodu 
PIN w Bankowości Internetowej w tym dniu nie powoduje 
jego odblokowania. 
8.2. Odblokowanie dotychczasowego Kodu PIN, w 
przypadku określonym w ust. 8.1. następuje automatycznie 
w następnym dniu.  
8.3. Na wniosek Klienta możliwe jest zablokowanie Karty i 
usunięcie blokady Karty. Wniosek o zablokowanie/usunięcie 
blokady karty Klient może złożyć: 

1) w Placówce Banku, 
2) telefonicznie w Contact Center, 
3) poprzez Bankowość Internetową, 
4) poprzez Bankowość Mobilną. 

8.4. W przypadku, gdy blokada nie zostanie usunięta w 
terminie 28 dni kalendarzowych od jej założenia, Karta 
może być  automatycznie zamknięta. 
8.5. Bank ma prawo obniżyć Limit Kredytowy albo zamknąć 
Kartę kredytową w przypadku:  

1) opóźnienia w spłacie Kwoty minimalnej, po 
wcześniejszym wezwaniu Posiadacza do dokonania 
spłaty, zgodnie z ust. 19.5, 
2) opóźnienia w spłacie na innym produkcie 
kredytowym w Banku, po wcześniejszym 
wezwaniu Posiadacza do dokonania spłaty, 
3) pogorszenia sytuacji ekonomiczno–finansowej, 
która ma wpływ na zdolność kredytową Klienta np. 
w przypadku zaciągnięcia innych zobowiązań 
kredytowych, udzielenia poręczenia, ustanowienia 
na rzecz innych niż Bank wierzycieli zabezpieczeń 
majątkowych, obniżenia wysokości uzyskiwanego 
dochodu, zwiększenia liczby osób w gospodarstwie 
domowym, 
4) śmierci Klienta, 
5) gdy w związku z zaistnieniem uzasadnionego 
podejrzenia, iż karta lub dane jej dotyczące znajdą 
się w posiadaniu osób trzecich zajdzie potrzeba 
ochrony interesów Klienta, a nowa Karta zostanie 
wydana bezpłatnie.  

8.6. W przypadku obniżenia Limitu Kredytowego Bank 
informuje o tym Posiadacza podając wysokość obniżonego 
limitu oraz datę, od której ten limit obowiązuje. 
8.7. Bank ma prawo zablokowania Karty w przypadku 

§ 8 Zablokowanie kodu PIN  
  
8.1. Przy dokonywaniu Operacji przy użyciu Kodu PIN 
trzecie kolejne błędne wprowadzenie tego kodu spowoduje 
zablokowanie Kodu PIN  w danym dniu. Oznacza to 
uniemożliwienie Klientowi dokonywania operacji z 
wykorzystaniem Kodu PIN w danym dniu. Czwarte 
wprowadzenie Kodu PIN tym samym dniu, niezależnie od 
tego czy Kod PIN został wprowadzony poprawnie czy 
błędnie, może skutkować zatrzymaniem Karty. Zmiana kodu 
PIN w Bankowości Internetowej  
w tym dniu nie powoduje jego odblokowania. 
8.2. Zmiana dotychczasowego kodu PIN będzie 
wymagała od Posiadacza karty dokonania synchronizacji 
zmienionego kodu PIN  poprzez dokonanie operacji Kartą w 
sposób stykowy (nie zbliżeniowy) w bankomacie lub punkcie 
handlowo-usługowym. 
8.3. Odblokowanie dotychczasowego Kodu PIN, w 
przypadku określonym w ust. 8.1. następuje automatycznie 
w następnym dniu. 

Zmiana redakcyjna  
 
Przeniesienie zapisów 
dotyczących 
zablokowania i 
zamknięcia Karty do 
§ 5. 
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wystąpienia Operacji lub prób dokonania Operacji, co do 
których Bank powziął uzasadnione podejrzenia, iż są one 
dokonane bez zgody i wiedzy Klienta, przez osoby do tego 
nieuprawnione. 
8.8. Na wniosek Klienta Karta może zostać zamknięta w 
każdym czasie. 
8.9. Ponadto Bank zablokuje Kartę na wniosek Klienta, dla 
którego została wydana, na czas nie dłuższy niż 30 dni 
kalendarzowych, przy czym brak odwołania blokady przez 
Klienta przed upływem tego terminu skutkuje utratą jej 
ważności, a nowa Karta jest wydawana na wniosek 
Posiadacza. 

18 W § 9 skreśla się 
pkt 9.1.2) w 
brzmieniu: 
 

utraty Telefonu z funkcjonalnością NFC, na którym 

zainstalowana jest Karta NFC, przy czym zastrzeżenie  

Karty powinno nastąpić wcześniej niż zgłoszenie utraty 

Telefonu z funkcjonalnością NFC do Operatora NFC, z uwagi 

na konieczność odinstalowania Karty NFC z karty SIM 

telefonu, 

 

Brak Brak 
 
 

Wycofanie usługi NFC 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

19 W § 9 skreśla się 
pkt 9.3 w 
brzmieniu: 
 

Klient powinien niezwłocznie zastrzec Kartę powiązaną z 
Usługą MasterCard Mobile/MasterPass w przypadku utraty 
Telefonu  

z aktywną Usługą MasterCard Mobile MasterPass. 

Brak Brak 
 
 

Wycofanie usługi 
MasterPass 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
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usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

20 W § 11 skreśla 
się pkt 11.2 w 
brzmieniu: 
 

W przypadku Nośników zbliżeniowych, dzienny limit 
Operacji bezgotówkowych i limit dzienny Operacji z 
wykorzystaniem metody zbliżeniowej online są równe. 

Brak Brak 
 
 

Wycofanie naklejki 
zbliżeniowej 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

21 § 13 otrzymuje 
nowe  brzmienie: 

Ochrona karty 
13.1. Klient jest zobowiązany do: 

1) przechowywania Karty i ochrony Kodu PIN oraz 
Kodu mPIN  
z zachowaniem należytej staranności, 
2) przechowywania Telefonu z funkcjonalnością 
NFC, na którym zainstalowana jest Karta NFC, z 
zachowaniem należytej staranności, 
3) przechowywania Telefonu z aktywną Usługą 
MasterCard Mobile/MasterPass, z zachowaniem 
należytej staranności, 
4) nieprzechowywania Karty razem z Kodem PIN, 
5) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty, 
kradzieży, przywłaszczenia lub zniszczenia Karty, a 
także nieuprawnionego użycia karty lub 
nieuprawnionego dostępu do karty przez osobę 
trzecią.   
6) nieudostępniania Karty, danych Karty i Kodu 
PIN osobom nieuprawnionym, 
7) nieudostępniania Telefonu z funkcjonalnością 
NFC, na którym zainstalowana jest Karta NFC 
osobom nieuprawnionym, 
8) nieudostępniania Telefonu z aktywną usługą 

§ 13 Ochrona Karty 
13.1. Klient jest zobowiązany do: 

1) przechowywania Karty i ochrony Kodu PIN 
z zachowaniem należytej staranności, 
2) nieprzechowywania Karty razem z Kodem PIN, 
3) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty, 
kradzieży, przywłaszczenia lub zniszczenia Karty, a 
także nieuprawnionego użycia karty lub 
nieuprawnionego dostępu do Karty przez osobę 
trzecią.   
4) nieudostępniania Karty, danych Karty i Kodu 
PIN osobom nieuprawnionym, 
5) nieudostępniania Telefonu z zainstalowaną 
Aplikacją z Kartą Wirtualną osobom 
nieuprawnionym 

13.2. Klient zobowiązany jest chronić Kartę przed 
zagubieniem, kradzieżą i zniszczeniem. Klient powinien 
chronić dane Karty. 
13.3. Klient zobowiązany jest chronić przed zagubieniem, 
kradzieżą i zniszczeniem: 

a) Telefon z Aplikacją ze stokenizowaną  
b) Kartą Wirtualną 

13.4. Nie należy korzystać z urządzeń odblokowanych, czyli  

Wycofanie usługi NFC  
oraz usługi 
MasterPass 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
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MasterCard Mobile/MasterPass osobom 
nieuprawnionym. 
9) nieudostępniania Telefonu z zainstalowaną 
Aplikacją z Kartą Wirtualną osobom 
nieuprawnionym 

13.2. Klient zobowiązany jest chronić Kartę przed 
zagubieniem, kradzieżą i zniszczeniem. Klient powinien 
chronić dane Karty. 
13.3. Klient zobowiązany jest chronić przed zagubieniem, 
kradzieżą i zniszczeniem: 

a) Telefon z funkcjonalnością NFC, na którym 
zainstalowana jest Karta NFC, lub  
b) Telefon z Aplikacją ze stokenizowaną Kartą 
Wirtualną, lub 
c) Telefon z usługą MasterCard Mobile/MasterPass  

13.4. Nie należy korzystać z urządzeń odblokowanych, czyli  
z dostępem do plików systemowych i możliwością ich 
modyfikowania. 
13.5. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z 
Klientem w celu potwierdzenia próby dokonania Operacji. 

z dostępem do plików systemowych i możliwością ich 
modyfikowania. 
13.5. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z 
Klientem w celu potwierdzenia próby dokonania Operacji. 

którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

22 W § 21 
dotychczasowy 
pkt 21.1 
otrzymuje nowe  
brzmienie: 

Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty 

na żądanie Banku w przypadku nieterminowych spłat Limitu 

kredytowego. 

§ 21 pkt 21.1 Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty 
na żądanie Banku w przypadku wypowiedzenia Umowy 
przez Bank. 

Zmiana redakcyjna 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

23 W § 21 
dotychczasowy 
pkt 21.5 oraz 
21.6 otrzymuje 
nowe  brzmienie: 

21.5. W przypadku odmowy wznowienia Karty przez Bank, 
Klient ma obowiązek zwrotu należności. 

21.6. Odmowa wznowienia karty  Posiadaczowi, o której 

mowa w ust. 21.4 stanowi rozwiązanie Umowy w terminie 

upływu okresu ważności Karty Posiadacza. Konsekwencją 

powyższego jest zamknięcie wszystkich Kart wydanych do 

Rachunku karty z dniem upływu ważności karty Posiadacza. 

Oznacza to konieczność zwrotu całkowitej kwoty zadłużenia 

zgodnie z Wyciągiem z Rachunku Karty kredytowej, w 

którym Kwota minimalna będzie równa kwocie całkowitego 

zadłużenia. 

§ 21 pkt 21.5 
oraz 21.6 

21.5. Odmowa wznowienia Karty  Posiadaczowi, o której 
mowa w ust. 7.6 skutkuje  zamknięciem wszystkich Kart 
wydanych do Rachunku Karty z dniem upływu ważności 
Karty Posiadacza.  
21.6. W przypadku odmowy wznowienia Karty przez Bank, 
zadłużenie Rachunku Karty należy spłacić zgodnie z ust 7.8. 
Po spłaceniu całości zadłużenia Rachunku Karty, Umowa 
ulega rozwiązaniu z dniem całkowitej spłaty. 

24 W § 24 skreśla 
się pkt 24.14: 
 

24.14. Zadłużenie Klienta wobec Banku z tytułu 
niespłaconego Planu ratalnego zaspokajane jest w 
następującej kolejności:  

1) koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty 
upomnień oraz należne opłaty i prowizje;  
2) odsetki od zadłużenia nieprzeterminowanego;  
3) kwota niespłaconego kapitału;  
4) odsetki od zadłużenia przeterminowanego. 

Brak Brak 
 
 

Wycofanie z oferty 
karty ClubCard 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 

25 W § 24 skreśla 
się pkt 24.16: 
 

24.16. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy 
w związku z niewznowieniem karty przez Bank oraz w 
przypadku wypowiedzenia umowy o Kartę Kredytową 
ClubCard przez Posiadacza, zaległość z tytułu Planów 

Brak Brak 
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ratalnych nie jest natychmiast wymagalna, a Posiadacz 
spłaca zadłużenie z tytułu Planów ratalnych zgodnie z 
Wyciągiem. Zamknięcie Rachunku karty, bez dodatkowej 
dyspozycji nastąpi po spłacaniu przez Posiadacza ostatniej 
raty Planu Ratalnego. 
 

przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

26 W § 24 skreśla 
się pkt 24.17: 
 

24.17. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy 
w związku z niewznowieniem karty przez Bank oraz w 
przypadku wypowiedzenia umowy o Kartę Kredytową 
ClubCard przez Posiadacza, zaległość z tytułu Planów 
ratalnych nie jest natychmiast wymagalna, a Posiadacz 
spłaca zadłużenie z tytułu Planów ratalnych zgodnie z 
Wyciągiem. Zamknięcie Rachunku karty, bez dodatkowej 
dyspozycji nastąpi po spłacaniu przez Posiadacza ostatniej 
raty Planu Ratalnego. 

Brak Brak 
 
 

27 W § 26 
dotychczasowy 
pkt 26.2 
otrzymuje nowe  
brzmienie: 

26.2. Klient zobowiązany jest: 
1) do podania adresu korespondencyjnego, na 
który Bank będzie przesyłał korespondencję 
związaną z zawartymi Umowami,  
2) do powiadomienia Banku o każdej zmianie 
danych osobowych, które zostały podane w 
związku z zawartą Umową oraz  
3) do niezwłocznego powiadomienia Banku o 
utracie dokumentu tożsamości w celu jego 
zastrzeżenia 
 

§ 26 pkt 26.2 26.2. Klient zobowiązany jest: 
1) do podania adresu korespondencyjnego, na 
który Bank będzie przesyłał korespondencję 
związaną z zawartymi Umowami,  
2) do powiadomienia Banku o każdej zmianie 
danych osobowych, które zostały podane w 
związku z zawartą Umową oraz  
3) do niezwłocznego powiadomienia Banku o 
utracie dokumentu tożsamości w celu jego 
zastrzeżenia 
4) do powiadomienia Banku o .utracie bądź 
obniżeniu o co najmniej 10% miesięcznego 
dochodu netto w stosunku do poziomu 
wskazanego we wniosku o przyznanie Limitu 
Kredytu i wydanie Karty. 

Zmiana redakcyjna 
14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

Regulamin kart płatniczych Alior Banku SA dla klientów, którzy zawarli umowę od dnia 26 czerwca 2017 roku 

1 W § 1 skreśla się 
pkt 19 w 
brzmieniu: 
 

Kod mPIN – kod zabezpieczający wykorzystywany do 
potwierdzania Operacji MasterPass nadawany przez 
Posiadacza podczas Aktywacji Usługi MasterPass. 

Brak Brak 
 
 

Wycofanie usługi 
MasterPass 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
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1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

2 W § 1 skreśla się 
pkt 24 w 
brzmieniu: 
 

Nośnik zbliżeniowy – Karta płatnicza debetowa  
w formie nośnika (w szczególności w formie naklejki 
zbliżeniowej) umożliwiająca dokonywanie Operacji z 
wykorzystaniem technologii zbliżeniowej. 

Brak Brak 
 
 

Wycofanie naklejki 
zbliżeniowej 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

3 W § 1 
dotychczasowy 
pkt 25 otrzymuje 
nowe  brzmienie: 

Operacja:  
a) wypłata gotówki w Bankomatach, oddziałach 
banków oraz innych upoważnionych placówkach, 
wpłata gotówki w walucie PLN we Wpłatomacie na 
Rachunek karty – dotyczy wyłącznie Kart 
debetowych  
z wyłączeniem Nośników zbliżeniowych. Wpłaty 
możliwe są wyłącznie we Wpłatomatach 
wskazanych przez Bank  
– w sposób ogólnodostępny w Placówce Banku 
oraz na stronie internetowej Banku, 
b) operacja bezgotówkowa przy użyciu Karty,  
c) operacja bezgotówkowa przy użyciu danych 
Karty, bez fizycznego okazania Karty inaczej 
określana, jako operacja MOTOEC / Transakcja na 
odległość – dotyczy wyłącznie Kart posiadających 
Kod CVC2/CVV2, są to transakcje oznaczone przez 
sprzedawcę i rozpoznane przez Bank, jako 
transakcje internetowe, telefoniczne lub 

§ 1 pkt 23  Operacja:  
a) wypłata gotówki w Bankomatach, oddziałach 
banków oraz innych upoważnionych placówkach, 
b) wpłata gotówki w walucie PLN we Wpłatomacie 
na Rachunek karty – dotyczy wyłącznie Kart 
debetowych. 
Wpłaty możliwe są wyłącznie we Wpłatomatach 
wskazanych przez Bank w sposób ogólnodostępny 
w Placówce Banku oraz na stronie internetowej 
Banku; 
c) operacja bezgotówkowa przy użyciu Karty,  
d) dokonanie zapłaty bez fizycznego 
przedstawienia Karty  
w punkcie akceptującym (tzw. Transakcje 
MOTOEC, czyli Transakcje dokonywane na zlecenie 
mailowe (tzw. mail order), telefon (tzw. telephone 
order) lub przez Internet (tzw. e-commerce), 
operacja zwrotu na Kartę, a także  Przelew z 
Rachunku Karty (w tym Polecenie Przelewu do 

Zmiana redakcyjna 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
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korespondencyjne, a o ile Bank udostępni taką 
usługę – transakcje tego typu mogą być 
potwierdzone przez Posiadacza karty/Użytkownika 
karty, jednorazowym hasłem otrzymanym w 
ramach usługi Zabezpieczenia 3DSecure. Usługa 
3DSecure potwierdza tylko transakcje e-commerce 
bez MOTO. 
d) operacja z wykorzystaniem metody 
zbliżeniowej, operacja umożliwiająca dokonanie 
bezgotówkowej płatności lub gotówkowej wypłaty 
z Bankomatu przy użyciu danych  
z Karty, z wykorzystaniem technologii bezstykowej 
transmisji danych opisana w par. 6, 
e) operacja zwrotu na Kartę lub wycofanie 
operacji, 
f) Operacja MasterCard Mobile/MasterPass - 
operacja bezgotówkowa przy użyciu danych Karty, 
bez fizycznego użycia Karty, polegająca na 
realizacji płatności przy użyciu telefonu 
komórkowego. Transakcja każdorazowo jest 
potwierdzana Kodem mPIN, 
g) przelew z Karty kredytowej (dotyczy wyłącznie 
Kart kredytowych), 
h) Płać kartą i wypłacaj, /Transakcja Cashback. 

Organu Podatkowego). Transakcje realizowane za 
pośrednictwem sieci Internet mogą być dodatkowo 
potwierdzone przez Posiadacza Karty/Użytkownika 
Karty, jednorazowym hasłem otrzymanym w 
ramach usługi Zabezpieczenia 3DSecure. Usługa 
3DSecure potwierdza tylko transakcje typu e-
commerce. 
e) operacja z wykorzystaniem metody 
zbliżeniowej, operacja umożliwiająca dokonanie 
bezgotówkowej płatności lub gotówkowej wypłaty 
z Bankomatu przy użyciu danych  
z Karty. 
f) operacja zwrotu na Kartę lub wycofanie 
operacji, 
g) Mastercard przelew z Karty kredytowej (dotyczy 
wyłącznie Kart kredytowych), 
h) Płać kartą i wypłacaj, /Transakcja Cashback. 

. 

lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

4 W § 1 skreśla się 
pkt 37 w 
brzmieniu: 
 

Telefon z aktywną Usługą MasterCard Mobile/MasterPass – 
numer telefonu komórkowego, który został wskazany przez 
Posiadacza podczas aktywacji usług MasterCard Mobile 
/MasterPass lub telefon/ urządzenie, na którym zostało 
zainstalowane oprogramowanie z usługą MasterCard Mobile 
/MasterPass. 

Brak 
 

Brak 
 
 

Wycofanie usługi 
MasterPass 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

5 W § 1 skreśla się 
pkt 42 w 
brzmieniu 

Usługa MasterCard Mobile/MasterPass – usługa 
udostępniana Klientom umożliwiająca realizację Operacji 
MasterCard Mobile/MasterPass zgodnie z postanowieniami  
par. 5 

Brak 
 

Brak 
 
 

6 W § 1 skreśla się 
pkt 50 w 
brzmieniu 

Zabezpieczenie 3D Secure - usługa zabezpieczająca 
realizację przez Posiadacza karty/Użytkownika karty 
Transakcji na odległość za pośrednictwem sieci Internet, 
polegająca na przesłaniu Klientowi jednorazowego hasła, 
które Klient podaje przed dokonaniem płatności Kartą w 
internetowym Punkcie akceptującym; Klient otrzymuje 

§ 1 pkt 46 Zabezpieczenie 3D Secure - usługa zabezpieczająca 
realizację przez Posiadacza karty/Użytkownika karty 
Transakcji na odległość za pośrednictwem sieci Internet, 
polegająca na przesłaniu Klientowi jednorazowego hasła, 
które Klient podaje przed dokonaniem płatności Kartą w 
internetowym Punkcie akceptującym; Klient otrzymuje 

Zmiana redakcyjna 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 



 
    Strona 87 z 99 

 

hasło na numer telefonu komórkowego:  
a. podany Bankowi przez Posiadacza 
Karty/Użytkownika Karty jako zaufany albo  
b. podany Bankowi przez Posiadacza 
Karty/Użytkownika Karty do kontaktu - w przypadku 
niepodania Bankowi przez Posiadacza Karty/Użytkownika 
Karty numeru telefonu,  
o którym mowa w lit. a)  
Przed wykonaniem Transakcji na odległość Posiadacz Karty/ 
Użytkownik Karty zostanie poproszony o jednorazowe 
zarejestrowanie Karty w usłudze Zabezpieczenia 3DSecure. 

hasło na numer telefonu komórkowego:  
a. podany Bankowi przez Posiadacza 
Karty/Użytkownika Karty jako zaufany albo  
b. podany Bankowi przez Posiadacza 
Karty/Użytkownika Karty do kontaktu - w przypadku 
niepodania Bankowi przez Posiadacza Karty/Użytkownika 
Karty numeru telefonu,  
o którym mowa w lit. a) 

niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

7 W § 3 
dotychczasowy 
pkt 3.10 
otrzymuje nowe  
brzmienie: 

3.10. Kod PIN dla Karty, w zależności od jej rodzaju, 
udostępniany jest Klientowi: 
1) przez telefon – w automatycznym serwisie Contact 
Center, 
2) poprzez Bankowość Internetową, 
3) w liście wysyłanym na adres korespondencyjny:  
a) w przypadku klientów byłego Meritum Bank, którzy 
otrzymali Kartę w procesie wymiany Karty Visa na 
MasterCard lub wnioskowali o produkt do dnia 24.10.2015,  
b) w przypadku Klientów wnioskujących o pierwszą Kartę 
kredytową ClubCard (PIN do kolejnych Kart np. w 
przypadku wydania Karty w miejsce zastrzeżonej, 
udostępniany jest zgodnie z ust. 3.10 pkt. 1) i 2))   

§ 3 pkt 3.10 Kod PIN dla Karty, w zależności od jej rodzaju, 
udostępniany jest Klientowi: 

1) przez telefon – w automatycznym serwisie 
Contact Center, 

2) poprzez Bankowość Internetową, 

Wycofanie z oferty 
karty ClubCard 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

8 Dotychczasowy § 
5 otrzymuje nowe  
brzmienie: 

Usługa MasterCard Mobile/MasterPass 
5.1. Bank udostępnia Posiadaczom Kart wypukłych, 
posiadających Kod CVC2 Usługę MasterCard 
Mobile/MasterPass. 
5.2. Aktywowanie Usługi MasterCard Mobile/MasterPass 
możliwe jest pod warunkiem spełniania przez Klienta łącznie 
następujących warunków: 
1) posiadanie zawartej Umowy ramowej, 
2) Posiadanie aktywnej Bankowości internetowej, 
3) posiadanie pełnoletności oraz pełnej zdolność do 
czynności prawnych. 
5.3. Warunkiem aktywowania Usługi MasterCard Mobile 

§ 5 Zablokowanie i zamknięcie Karty 
5.1. Na wniosek Klienta możliwe jest czasowe 
zablokowanie Karty na okres do 28 dni kalendarzowych oraz 
późniejsze usunięcie tej blokady. W przypadku braku 
odwołania blokady przez Klienta, Karta zostanie zastrzeżona 
na stałe, a nowa Karta będzie mogła być wydana jedynie na 
wniosek Klienta.  
5.2. Wniosek o zablokowanie/usunięcie blokady Karty 
Klient może złożyć: 
a) w Placówce Banku, 
b) telefonicznie w Contact Center, 
c) poprzez Bankowość Internetową, 

Wycofanie usługi 
MasterPass 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 



 
    Strona 88 z 99 

 

/MasterPass jest: 
1) poprawne wypełnienie formularza dostępnego w 
Bankowości Internetowej,  
2) wskazanie numeru telefonu komórkowego 
obsługiwanego przez krajowego operatora, który zostanie 
powiązany z Usługą MasterCard Mobile/MasterPass, 
3) wskazanie wypukłej Karty MasterCard 
Mobile/MasterCard posiadającej Kod CVC2, której klient jest 
Posiadaczem, która będzie wykorzystywana w Usłudze 
MasterCard Mobile/MasterPass. 
5.4. Usługa MasterCard Mobile/MasterPass nie może 
być aktywowana  
w przypadku Nośników zbliżeniowych. 
5.5. Podczas Aktywacji Usługi MasterCard 
Mobile/MasterPass, Karta, dla której aktywowana jest 
usługa zostanie ustawiona jako domyślna Karta płatnicza do 
wykonywania transakcji w ramach Usługi MasterCard 
Mobile/MasterPass. 
5.6. Posiadacz może zrezygnować z Usługi MasterCard 
Mobile/MasterPass w dowolnym momencie poprzez 
wypełnienie formularza  
w Bankowości Internetowej i autoryzację dyspozycji zgodnie  
z postanowieniami Regulaminu Kanałów Elektronicznych.   
5.7. Za aktywację oraz korzystanie z Usługi MasterCard 
Mobile/MasterPass Bank pobiera opłaty i prowizje określone 
w Taryfie. 
5.8. W przypadku wznowienia Karty z aktywną Usługą 
MasterCard Mobile/MasterPass, Usługa MasterCard 
Mobile/MasterPass pozostaje aktywna.  
5.9. Przy dokonywaniu Operacji przy użyciu Kodu mPIN 
trzecie kolejne błędne wprowadzenie tego kodu spowoduje 
zablokowanie Kodu mPIN w danym dniu. Oznacza to 
uniemożliwienie Klientowi dokonywania operacji z 
wykorzystaniem Kodu mPIN w danym dniu. Zmiana Kodu 
mPIN w Bankowości Internetowej w tym dniu nie powoduje 
jego odblokowania. 

5.10. Odblokowanie dotychczasowego Kodu mPIN, w 

przypadku określonym w ust. 5.9. następuje automatycznie 

w następnym dniu. 

d) poprzez Bankowość Mobilną. 
5.3. Bank ma prawo obniżyć Limit Kredytowy albo 
zamknąć Kartę kredytową w przypadku:  
a) opóźnienia w spłacie Kwoty minimalnej, po 
wcześniejszym wezwaniu Posiadacza do dokonania spłaty, 
zgodnie z ust. 18.5, 
b) niedotrzymania przez Posiadacza Karty warunków 
Umowy albo  
c) w przypadku utraty przez Posiadacza Karty 
zdolności kredytowej, 
d) śmierci Klienta, 
e) gdy zajdzie potrzeba ochrony interesów Klienta, 
związana z zaistnieniem uzasadnionego podejrzenia, iż 
Karta lub dane jej dotyczące znajdują się w posiadaniu osób 
trzecich. W przypadku zamknięcia Karty, nowa Karta 
zostanie wydana bezpłatnie na wniosek Klienta. 
5.4. W przypadku udzielenia Limitu kredytu i wydania 
Karty na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu na czas 
określony, Posiadacz karty ma obowiązek dostarczyć 
zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach na kolejny okres 
nie później niż do najbliższej daty sporządzenia Wyciągu, 
przypadającej po terminie wygaśnięcia dotychczasowego 
zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Niedopełnienie 
tego obowiązku może skutkować obniżeniem Limitu 
kredytowego do czasu dostarczenia nowego zaświadczenia 
o zatrudnieniu i zarobkach. 
5.5. W przypadku obniżenia Limitu Kredytowego Bank 
informuje o tym Posiadacza podając wysokość obniżonego 
Limitu oraz datę, od której ten Limit obowiązuje. 
5.6. Bank ma prawo zablokowania Karty w przypadku 
wystąpienia Operacji lub prób dokonania Operacji, co do 
których Bank powziął uzasadnione podejrzenia, iż są one 
dokonane bez zgody i wiedzy Klienta, przez osoby do tego 
nieuprawnione. 

5.7. Na wniosek Klienta, Karta może zostać zamknięta 

w każdym czasie. 

przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

9 § 8 otrzymuje 
nowe  brzmienie: 

Zablokowanie kodu PIN oraz zablokowanie i zamknięcie 
Karty 

 
8.1. Przy dokonywaniu Operacji przy użyciu Kodu PIN 
trzecie kolejne błędne wprowadzenie tego kodu spowoduje 
zablokowanie Kodu PIN w danym dniu. Oznacza to 
uniemożliwienie Klientowi dokonywania operacji z 
wykorzystaniem Kodu PIN w danym dniu. Czwarte 
wprowadzenie Kodu PIN tym samym dniu, niezależnie od 
tego czy Kod PIN został wprowadzony poprawnie czy 
błędnie, może skutkować zatrzymaniem Karty. Zmiana kodu 
PIN w Bankowości Internetowej w tym dniu nie powoduje 
jego odblokowania. 
8.2. Odblokowanie dotychczasowego Kodu PIN, w 
przypadku określonym w ust. 8.1. następuje automatycznie 
w następnym dniu.  

§ 8 Zablokowanie kodu PIN  
  
8.1. Przy dokonywaniu Operacji przy użyciu Kodu PIN 
trzecie kolejne błędne wprowadzenie tego kodu spowoduje 
zablokowanie Kodu PIN  w danym dniu. Oznacza to 
uniemożliwienie Klientowi dokonywania operacji z 
wykorzystaniem Kodu PIN w danym dniu. Czwarte 
wprowadzenie Kodu PIN tym samym dniu, niezależnie od 
tego czy Kod PIN został wprowadzony poprawnie czy 
błędnie, może skutkować zatrzymaniem Karty. Zmiana kodu 
PIN w Bankowości Internetowej  
w tym dniu nie powoduje jego odblokowania. 
8.2. Zmiana dotychczasowego kodu PIN będzie 
wymagała od Posiadacza karty dokonania synchronizacji 
zmienionego kodu PIN  poprzez dokonanie operacji Kartą w 
sposób stykowy (nie zbliżeniowy) w bankomacie lub punkcie 

Zmiana redakcyjna 
 
Przeniesienie zapisów 
dotyczących 
zablokowania i 
zamknięcia Karty do 
§ 5. 
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8.3. Na wniosek Klienta możliwe jest zablokowanie Karty i 
usunięcie blokady Karty. Wniosek o zablokowanie/usunięcie 
blokady karty Klient może złożyć: 

1) w Placówce Banku, 
2) telefonicznie w Contact Center, 
3) poprzez Bankowość Internetową, 
4) poprzez Bankowość Mobilną. 

8.4. W przypadku, gdy blokada nie zostanie usunięta w 
terminie 28 dni kalendarzowych od jej założenia, Karta 
może być  automatycznie zamknięta. 
8.5. Bank ma prawo obniżyć Limit Kredytowy albo zamknąć 
Kartę kredytową w przypadku:  

1) opóźnienia w spłacie Kwoty minimalnej, po 
wcześniejszym wezwaniu Posiadacza do dokonania 
spłaty, zgodnie z ust. 19.5, 
2) opóźnienia w spłacie na innym produkcie 
kredytowym w Banku, po wcześniejszym 
wezwaniu Posiadacza do dokonania spłaty, 
3) pogorszenia sytuacji ekonomiczno–finansowej, 
która ma wpływ na zdolność kredytową Klienta np. 
w przypadku zaciągnięcia innych zobowiązań 
kredytowych, udzielenia poręczenia, ustanowienia 
na rzecz innych niż Bank wierzycieli zabezpieczeń 
majątkowych, obniżenia wysokości uzyskiwanego 
dochodu, zwiększenia liczby osób w gospodarstwie 
domowym, 
4) śmierci Klienta, 
5) gdy w związku z zaistnieniem uzasadnionego 
podejrzenia, iż karta lub dane jej dotyczące znajdą 
się w posiadaniu osób trzecich zajdzie potrzeba 
ochrony interesów Klienta, a nowa Karta zostanie 
wydana bezpłatnie.  

8.6. W przypadku obniżenia Limitu Kredytowego Bank 
informuje o tym Posiadacza podając wysokość obniżonego 
limitu oraz datę, od której ten limit obowiązuje. 
8.7. Bank ma prawo zablokowania Karty w przypadku 
wystąpienia Operacji lub prób dokonania Operacji, co do 
których Bank powziął uzasadnione podejrzenia, iż są one 
dokonane bez zgody i wiedzy Klienta, przez osoby do tego 
nieuprawnione. 
8.8. Na wniosek Klienta Karta może zostać zamknięta w 
każdym czasie. 
8.9. Ponadto Bank zablokuje Kartę na wniosek Klienta, dla 
którego została wydana, na czas nie dłuższy niż 30 dni 
kalendarzowych, przy czym brak odwołania blokady przez 
Klienta przed upływem tego terminu skutkuje utratą jej 
ważności, a nowa Karta jest wydawana na wniosek 
Posiadacza. 

handlowo-usługowym. 
8.3. Odblokowanie dotychczasowego Kodu PIN, w 
przypadku określonym w ust. 8.1. następuje automatycznie 
w następnym dniu. 

10 W § 9 skreśla się 
pkt 9.3 w 
brzmieniu: 
 

Klient powinien niezwłocznie zastrzec Kartę powiązaną z 
Usługą MasterCard Mobile/MasterPass w przypadku utraty 
Telefonu  

z aktywną Usługą MasterCard Mobile MasterPass. 

Brak Brak 
 
 

Wycofanie usługi 
MasterPass 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
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niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

11 W § 11 skreśla 
się pkt 11.2 w 
brzmieniu: 
 

W przypadku Nośników zbliżeniowych, dzienny limit 
Operacji bezgotówkowych i limit dzienny Operacji z 
wykorzystaniem metody zbliżeniowej online są równe. 

Brak Brak 
 
 

Wycofanie naklejki 
zbliżeniowej 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

12 § 13 otrzymuje 
nowe  brzmienie: 

Ochrona karty 
13.1. Klient jest zobowiązany do: 

1) przechowywania Karty i ochrony Kodu PIN oraz 
Kodu mPIN  
z zachowaniem należytej staranności, 
2) przechowywania Telefonu z funkcjonalnością 
NFC, na którym zainstalowana jest Karta NFC, z 
zachowaniem należytej staranności, 
3) przechowywania Telefonu z aktywną Usługą 
MasterCard Mobile/MasterPass, z zachowaniem 
należytej staranności, 
4) nieprzechowywania Karty razem z Kodem PIN, 

§ 13 Ochrona Karty 
13.1. Klient jest zobowiązany do: 

1) przechowywania Karty i ochrony Kodu PIN 
z zachowaniem należytej staranności, 
2) nieprzechowywania Karty razem z Kodem PIN, 
3) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty, 
kradzieży, przywłaszczenia lub zniszczenia Karty, a 
także nieuprawnionego użycia karty lub 
nieuprawnionego dostępu do Karty przez osobę 
trzecią.   
4) nieudostępniania Karty, danych Karty i Kodu 
PIN osobom nieuprawnionym, 

Wycofanie usługi NFC 
oraz usługi 
MasterPass 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
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5) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty, 
kradzieży, przywłaszczenia lub zniszczenia Karty, a 
także nieuprawnionego użycia karty lub 
nieuprawnionego dostępu do karty przez osobę 
trzecią.   
6) nieudostępniania Karty, danych Karty i Kodu 
PIN osobom nieuprawnionym, 
7) nieudostępniania Telefonu z funkcjonalnością 
NFC, na którym zainstalowana jest Karta NFC 
osobom nieuprawnionym, 
8) nieudostępniania Telefonu z aktywną usługą 
MasterCard Mobile/MasterPass osobom 
nieuprawnionym. 
9) nieudostępniania Telefonu z zainstalowaną 
Aplikacją z Kartą Wirtualną osobom 
nieuprawnionym 

13.2. Klient zobowiązany jest chronić Kartę przed 
zagubieniem, kradzieżą i zniszczeniem. Klient powinien 
chronić dane Karty. 
13.3. Klient zobowiązany jest chronić przed zagubieniem, 
kradzieżą i zniszczeniem: 

a) Telefon z funkcjonalnością NFC, na którym 
zainstalowana jest Karta NFC, lub  
b) Telefon z Aplikacją ze stokenizowaną Kartą 
Wirtualną, lub 
c) Telefon z usługą MasterCard Mobile/MasterPass  

13.4. Nie należy korzystać z urządzeń odblokowanych, czyli  
z dostępem do plików systemowych i możliwością ich 
modyfikowania. 
13.5. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z 
Klientem w celu potwierdzenia próby dokonania Operacji. 

5) nieudostępniania Telefonu z zainstalowaną 
Aplikacją z Kartą Wirtualną osobom 
nieuprawnionym 

13.2. Klient zobowiązany jest chronić Kartę przed 
zagubieniem, kradzieżą i zniszczeniem. Klient powinien 
chronić dane Karty. 
13.3. Klient zobowiązany jest chronić przed zagubieniem, 
kradzieżą i zniszczeniem: 

a) Telefon z Aplikacją ze stokenizowaną  
b) Kartą Wirtualną 

13.4. Nie należy korzystać z urządzeń odblokowanych, czyli  
z dostępem do plików systemowych i możliwością ich 
modyfikowania. 
13.5. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z 
Klientem w celu potwierdzenia próby dokonania Operacji. 

wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 
Regulaminu, 

13 W § 24 skreśla 
się pkt 24.16: 
 

24.16. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy 
w związku z niewznowieniem karty przez Bank oraz w 
przypadku wypowiedzenia umowy o Kartę Kredytową 
ClubCard przez Posiadacza, zaległość z tytułu Planów 
ratalnych nie jest natychmiast wymagalna, a Posiadacz 
spłaca zadłużenie z tytułu Planów ratalnych zgodnie z 
Wyciągiem. Zamknięcie Rachunku karty, bez dodatkowej 
dyspozycji nastąpi po spłacaniu przez Posiadacza ostatniej 
raty Planu Ratalnego. 
 

Brak Brak 
 
 

Wycofanie z oferty 
karty ClubCard 
 
§14. Ust. 14.1 pkt 1) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
1) zmiana w zakresie 
funkcjonowania 
oferowanych przez 
Bank produktów i 
usług; w tym 
wycofanie produktu 
lub usługi, do 
którego/której mają 
zastosowanie 
postanowienia 

14 W § 24 skreśla 
się pkt 24.17: 
 

24.17. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy 
w związku z niewznowieniem karty przez Bank oraz w 
przypadku wypowiedzenia umowy o Kartę Kredytową 
ClubCard przez Posiadacza, zaległość z tytułu Planów 
ratalnych nie jest natychmiast wymagalna, a Posiadacz 
spłaca zadłużenie z tytułu Planów ratalnych zgodnie z 
Wyciągiem. Zamknięcie Rachunku karty, bez dodatkowej 
dyspozycji nastąpi po spłacaniu przez Posiadacza ostatniej 
raty Planu Ratalnego. 

Brak Brak 
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Regulaminu, 

5. Regulamin Korzyści do Konta Jakże Osobistego 

1 § 8 pkt 6.1) 
otrzymuje nowe  
brzmienie: 
 

Zwrot za płatności wynosi 1% wartości rozliczonych 
płatności, nie więcej jednak niż 20 zł w miesiącu 
kalendarzowym.  
 

 Zwrot za płatności wynosi 1% wartości dokonanych 
płatności, nie więcej jednak niż 20 zł w miesiącu 
kalendarzowym. 
 

Dostosowanie do 
zaleceń organów 
nadzorujących 
 
§10 Ust. 1. 
 
1. W przypadku 
zmiany zapisów 
niniejszego 
Regulaminu w trakcie 
obowiązywania 
Umowy z 
zastrzeżeniem ust. 4, 
Bank doręczy 
Posiadaczowi 
zmieniony Regulamin 
za pośrednictwem 
poczty, poprzez 
Bankowość 
Internetową/Mobilną 
lub w formie 
elektronicznej na 
adres mailowy 
podany przez 
Posiadacza. 

6. Zasady premiowania CashBack i inne promocje dla poszczególnych rodzajów kart płatniczych 

1 § 4 pkt 1 
otrzymuje nowe  
brzmienie: 
 

CashBack wynosi 1,5% do 30 czerwca 2017 r., następnie 
1% od 1 lipca 2017 r. od kwoty zaksięgowanych Transakcji 
(decydująca jest data księgowania transakcji na rachunku, 
a nie data wykonania operacji), wykonanych kartą płatniczą 
debetową Debit MasterCard zbliżeniowa, Debit MasterCard 
zbliżeniowa™ - Mała czarna, Kartą Naklejka Zbliżeniowa, 
kartą Debit MasterCard NFC lub płaską kartą MasterCard 
Debit wydaną do Konta Rozsądnego. 
 

Bez zmian CashBack wynosi 1,5% do 30 czerwca 2017 r., następnie 
1% od 1 lipca 2017 r. od kwoty  Transakcji  dokonanych 
kartą płatniczą debetową Debit Mastercard zbliżeniowa, 
Kartą Naklejka Zbliżeniowa, lub płaską kartą Mastercard 
Debit wydaną do Konta Rozsądnego. 

Dostosowanie do 
zaleceń organów 
nadzorujących 
 
Regulamin Kart §14. 
Ust. 14.1 pkt 6) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
6) zmiana lub 
wydanie nowych 
orzeczeń sądowych, 
orzeczeń organów 
administracji, zaleceń 
lub rekomendacji 
uprawnionych 
organów, w tym 
Komisji Nadzoru 
Finansowego – w 



 
    Strona 93 z 99 

 

zakresie związanym z 
wykonywaniem 
umowy lub 
Regulaminu. 
 
 

2 W § 7 dodano pkt 
2 w 
następującym 
brzmieniu:(dotyc
hczasowe punkty 
w § 7 od 2 do 6 
otrzymały  
kolejno 
numerację od 3 
do 7. 

brak Bez zmian Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, jak również 
formy rozstrzygania sporów zostały określone poniżej oraz 
w Regulaminie kart płatniczych Alior Bank SA. 
 

Zmiana redakcyjna 

3 Dotychczasowy § 
7 pkt 6a) 
otrzymuje nowe  
brzmienie: 

6.Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji 
uprawniony jest do zwrócenia się w sprawie sporu 
dotyczącego relacji z Bankiem: 

a) do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego 
postępowania w celu rozwiązania sporu, o ile 
wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8 
000 PLN (szczegółowe informacje, w tym 
Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, 
dostępne na stronie internetowej www.zbp.pl); 

 

Bez zmian 6.Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji 
uprawniony jest do zwrócenia się w sprawie sporu 
dotyczącego relacji z Bankiem: 

a) do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego 
postępowania w celu rozwiązania sporu, o ile 
wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 
000 PLN (szczegółowe informacje, w tym 
Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, 
dostępne na stronie internetowej www.zbp.pl); 
 

Zmiana redakcyjna 
§14. Ust. 14.1 pkt 6) 
 
14.1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
dokonania zmiany 
niniejszego 
Regulaminu, w 
przypadku 
wystąpienia 
przynajmniej jednej  
z poniższych 
przyczyn: 
6) zmiana lub 
wydanie nowych 
orzeczeń sądowych, 
orzeczeń organów 
administracji, zaleceń 
lub rekomendacji 
uprawnionych 
organów, w tym 
Komisji Nadzoru 
Finansowego – w 
zakresie związanym z 
wykonywaniem 
umowy lub 
Regulaminu. 

7. Regulamin Programu „Autokarta” 

1 Dotychczasowy § 
4 otrzymuje nowe  
brzmienie: 
 

1. Program polega na przyznaniu przez Bank 
Posiadaczowi Karty Nagrody Premiowej w wysokości 0,5 % 
wartości Transakcji  dokonanych za pomocą Karty na 
Stacjach benzynowych, nie więcej jednak niż 25 zł w danym 
okresie cyklu rozliczeniowym.   
2. Nagroda Premiowa naliczana jest przez Bank od 
sumy Transakcji, o których mowa w ust. 1, dokonanych i 
zaksięgowanych w okresie cyklu rozliczeniowym 
poprzedzającym przekazanie Nagrody Premiowej.  
3. Każdy zwrot i/lub anulowanie Transakcji będzie 
skutkował pomniejszeniem Nagrody Premiowej o 0,5 % 

Bez zmian 1. Program polega na przyznaniu przez Bank Posiadaczowi 
Karty Nagrody Premiowej w wysokości 0,5 % wartości 
Transakcji  dokonanych za pomocą Karty na Stacjach 
benzynowych, nie więcej jednak niż 25 zł w danym cyklu 
rozliczeniowym.   
2. Nagroda Premiowa naliczana jest przez Bank od sumy 
Transakcji, o których mowa w ust. 1, dokonanych w cyklu 
rozliczeniowym poprzedzającym przekazanie Nagrody 
Premiowej.  
3. Każdy zwrot i/lub anulowanie Transakcji będzie 
skutkował pomniejszeniem Nagrody Premiowej o 0,5 % 

Dostosowanie do 
zaleceń organów 
nadzorujących 
 
§ 6. Ust. 1. 
1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
zmiany postanowień 
niniejszego 
Regulaminu, w tym 
zamknięcia 
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kwoty zwracanej Transakcji, nie więcej jednak niż 25 zł w 
danym okresie cyklu rozliczeniowym. Jeśli zwrot Transakcji 
zostanie dokonany po przekazaniu Posiadaczowi karty na 
Rachunek karty kwoty Nagrody Premiowej, to 
pomniejszeniu ulegnie Nagroda Premiowa za kolejny okres 
cykl rozliczeniowy. 
4. Nagroda Premiowa: 
1) zostanie przekazana Posiadaczowi karty na 
Rachunek karty określony w Umowie do ostatniego dnia 
cyklu rozliczeniowego następującego po cyklu, w którym 
naliczano transakcje uprawniające do otrzymania zwrotu., 
następnego dnia po dniu sporządzenia zestawienia 
transakcji, uwzględniającego dokonane i zaksięgowane 
Transakcje,  
2) pomniejsza zadłużenie Posiadacza karty lub 
zwiększa jego nadpłatę w przypadku występowania salda 
dodatniego na Rachunku karty, 
3) zostanie podana: 
a) w serwisie internetowym Banku (od drugiego dnia 
po dacie sporządzenia najbliższego Zestawienia transakcji), 
b) w drugim Zestawieniu transakcji sporządzonym po 
dacie dokonania Transakcji uprawniających do Nagrody 
Premiowej (zgodnie ze Schematem 1). 

kwoty zwracanej Transakcji, nie więcej jednak niż 25 zł w 
danym cyklu rozliczeniowym. Jeśli zwrot Transakcji zostanie 
dokonany po przekazaniu Posiadaczowi karty na Rachunek 
karty kwoty Nagrody Premiowej, to pomniejszeniu ulegnie 
Nagroda Premiowa za kolejny cykl rozliczeniowy. 
4. Nagroda Premiowa: 

1) zostanie przekazana Posiadaczowi karty na 
Rachunek karty określony w Umowie do ostatniego 
dnia cyklu rozliczeniowego następującego po 
cyklu, w którym naliczano transakcje uprawniające 
do otrzymania zwrotu. 
2) pomniejsza zadłużenie Posiadacza karty lub 
zwiększa jego nadpłatę w przypadku 
występowania salda dodatniego na Rachunku 
karty. 

niniejszego 
Programu, z 
zachowaniem co 
najmniej 
miesięcznego okresu 
pomiędzy 
ogłoszeniem zmian, a 
wprowadzeniem ich 
w życie. 
 
§ 6. Ust. 2. Pkt 2) 
2) wydania 
wytycznych, zaleceń 
lub decyzji przez 
instytucje nadzorcze, 
w zakresie w jakim 
zmiany te wpływają 
na postanowienia 
Regulaminu, 
 

2 Dotychczasowy § 
5 otrzymuje nowe  
brzmienie: 
 

Reklamacje 
 
1. Wszystkie reklamacje dotyczące Programu mogą 
być składane przez Posiadacza karty w formie pisemnej na 
adres Organizatora z dopiskiem „Program Autokarta”. 
Korespondencja powinna zawierać co najmniej:  
1) imię, nazwisko i adres do korespondencji 
składającego reklamację, 
2) numer Umowy,   
3) opis podstawy reklamacji. 
oraz w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy, 
aby nadesłana korespondencja zawierała także: 
4) dowód dokonania płatności - należy przedstawić 
kserokopie o jakości umożliwiającej bezsporną identyfikację 
szczegółów Transakcji.  
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora 
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W razie 
negatywnego dla Posiadacza karty rozstrzygnięcia 
reklamacji zostanie on o tym powiadomiony listownie.  
3. Termin składania reklamacji upływa 90-go dnia 
licząc od dnia następnego po dniu dokonania spornej 
Transakcji. 
W przypadku składanych reklamacji o dotrzymaniu 
terminów decydować będzie data stempla pocztowego. 

Bez zmian Zasady składania reklamacji oraz rozstrzyganie sporów 
 
Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, jak również 
formy rozstrzygania sporów zostały określone poniżej oraz 
w Regulaminie kart płatniczych Alior Bank SA. 
 
1.Reklamacja może być zgłoszona: 

1) bezpośrednio w Placówce Banku,  
2) telefoniczne w Contact Center (nr tel. 19 502, z 
zagranicy +48 12 19 502), 
3) poprzez System Bankowości Internetowej (dla 
Klienta zalogowanego), 
4) listownie – na adres korespondencyjny Banku: 
Alior Bank SA, ul. Postępu 18 B, 02-676 
Warszawa. 

2. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w 
formie: 

1) pisemnie poprzez list wysyłany na adres 
korespondencyjny, 
2) poprzez System Bankowości Internetowej (dla 
Klienta zalogowanego),  
3) poprzez SMS, 
a także w uzasadnionych przypadkach, 
dodatkowo: 
4) telefonicznie, 
5) w Placówce Banku. 

3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie nie później 
niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji. W 
szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może 
zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, 
okolicznościach wymagających ustalenia oraz 
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i 

Aktualizacja zapisów 
 
§ 6. Ust. 1. 
1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
zmiany postanowień 
niniejszego 
Regulaminu, w tym 
zamknięcia 
niniejszego 
Programu, z 
zachowaniem co 
najmniej 
miesięcznego okresu 
pomiędzy 
ogłoszeniem zmian, a 
wprowadzeniem ich 
w życie. 
 
§ 6. Ust. 2. Pkt 1) 
1) zmian 
powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa, w 
zakresie w jakim 
zmiany te wpływają 
na postanowienia 
Regulaminu, 
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udzielenia odpowiedzi Klient  zostanie poinformowany.  
4. Uczestnik Promocji niezadowolony ze sposobu 
rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w 
sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem: 

1) do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego 
postępowania w celu rozwiązania sporu, 
(szczegółowe informacje o Bankowym Arbitrażu 
Konsumenckim dostępne są na stronie 
internetowej Banku, w rejestrze podmiotów 
uprawnionych prowadzonym przez Prezesa UOKiK 
oraz na stronie internetowej www.zbp.pl ) 
2) do Rzecznika Finansowego - w trybie 
skargowym lub pozasądowego postępowania w 
celu rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje 
dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl). 

8. Regulamin Programu „AutoPlus” 

1 Dotychczasowy § 
4 pkt 2 otrzymuje 
nowe  brzmienie: 
 

Nagroda Premiowa naliczana jest przez Bank od sumy 
Transakcji, o których mowa w ust. 1,  dokonanych i 
rozliczonych w okresie cyklu rozliczeniowym 
poprzedzającym przekazanie Nagrody Premiowej. 

Bez zmian Nagroda Premiowa naliczana jest przez Bank od sumy 
Transakcji, o których mowa w ust. 1,  dokonanych w cyklu 
rozliczeniowym poprzedzającym przekazanie Nagrody 
Premiowej. 

Dostosowanie do 
zaleceń organów 
nadzorujących 
 
§ 8. Ust. 1. 
1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
zmiany postanowień 
niniejszego 
Regulaminu, w tym 
zamknięcia 
niniejszego 
Programu, z 
zachowaniem co 
najmniej 
miesięcznego okresu 
pomiędzy 
ogłoszeniem zmian, a 
wprowadzeniem ich 
w życie. 
 
§ 8. Ust. 2. Pkt 2) 
2) wydania 
wytycznych, zaleceń 
lub decyzji przez 
instytucje nadzorcze, 
w zakresie w jakim 
zmiany te wpływają 
na postanowienia 
Regulaminu, 
 

2 Dotychczasowy § 
6 otrzymuje nowe  
brzmienie: 
 

Zasady rozliczania Nagród Premiowych  
 
1.Kwoty Nagród Premiowych, o których mowa w § 4 i § 5, 
nie mogą, w danym okresie rozliczeniowym, przekroczyć 
łącznie kwoty 75 zł. 
2.Nagroda Premiowa/ Nagrody Premiowe, o której/których 
mowa w § 4 i § 5: 

1) zostanie/zostaną przekazana/przekazane 
Posiadaczowi Karty na Rachunek Karty określony 
w Umowie, następnego dnia po dniu sporządzenia 
zestawienia transakcji uwzględniającego dokonane 
i zaksięgowane Transakcje uprawniające do 
Nagrody Premiowej/ Nagród Premiowych, 
2) pomniejsza/pomniejszają zadłużenie Posiadacza 
Karty lub zwiększa/zwiększają jego nadpłatę w 
przypadku występowania salda dodatniego na 
Rachunku Karty, 
3) zostanie/zostaną uwidoczniony/uwidocznione: 

a) w serwisie internetowym Banku – od 
drugiego dnia po dacie przekazania 
Nagrody Premiowej/Nagród Premiowych, 
w najbliższym zestawieniu transakcji 
sporządzonym po dacie przekazania 
Nagrody Premiowej/Nagród 
b) w najbliższym zestawieniu transakcji 
sporządzonym po dacie przekazania 
Nagrody Premiowej/Nagród 
Premiowych(zgodnie z poniższym 
Schematem Nr 1). 

Bez zmian Zasady rozliczania Nagród Premiowych  
 
1.Kwoty Nagród Premiowych, o których mowa w § 4 i § 5, 
nie mogą, w danym cyklu  rozliczeniowym, przekroczyć 
łącznie kwoty 75 zł. 
2.Nagroda Premiowa/ Nagrody Premiowe, o której/których 
mowa w § 4 i § 5: 

1) zostanie/zostaną przekazana/przekazane 
Posiadaczowi Karty na Rachunek Karty określony 
w Umowie do ostatniego dnia cyklu 
rozliczeniowego następującego po cyklu, w którym 
naliczano transakcje uprawniające do otrzymania 
zwrotu. 
2) pomniejsza/pomniejszają zadłużenie Posiadacza 
Karty lub zwiększa/zwiększają jego nadpłatę w 
przypadku występowania salda dodatniego na 
Rachunku Karty. 

3 Dotychczasowy § 
7 otrzymuje nowe  
brzmienie: 
 

Reklamacje 
 
1. Wszystkie reklamacje dotyczące Programu mogą 
być składane przez Posiadacza karty w formie pisemnej na 
adres Organizatora z dopiskiem „Program Autokarta”. 
Korespondencja powinna zawierać co najmniej:  

Bez zmian Zasady składania reklamacji oraz rozstrzyganie sporów 
 
Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, jak również 
formy rozstrzygania sporów zostały określone poniżej oraz 
w Regulaminie kart płatniczych Alior Bank SA. 
 

Aktualizacja zapisów 
 
§ 8. Ust. 1. 
1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
zmiany postanowień 
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1) imię, nazwisko i adres do korespondencji 
składającego reklamację, 
2) numer Umowy,   
3) opis podstawy reklamacji. 
oraz w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy, 
aby nadesłana korespondencja zawierała także: 
4) dowód dokonania płatności - należy przedstawić 
kserokopie o jakości umożliwiającej bezsporną identyfikację 
szczegółów Transakcji.  
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora 
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W razie 
negatywnego dla Posiadacza karty rozstrzygnięcia 
reklamacji zostanie on o tym powiadomiony listownie.  
3. Termin składania reklamacji upływa 90-go dnia 
licząc od dnia następnego po dniu dokonania spornej 
Transakcji. 
W przypadku składanych reklamacji o dotrzymaniu 
terminów decydować będzie data stempla pocztowego. 

1.Reklamacja może być zgłoszona: 
1) bezpośrednio w Placówce Banku,  
2) telefoniczne w Contact Center (nr tel. 19 502, z 
zagranicy +48 12 19 502), 
3) poprzez System Bankowości Internetowej (dla 
Klienta zalogowanego), 
4) listownie – na adres korespondencyjny Banku: 
Alior Bank SA, ul. Postępu 18 B, 02-676 
Warszawa. 

2. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w 
formie: 

1) pisemnie poprzez list wysyłany na adres 
korespondencyjny, 
2) poprzez System Bankowości Internetowej (dla 
Klienta zalogowanego),  
3) poprzez SMS, 
a także w uzasadnionych przypadkach, 
dodatkowo: 
4) telefonicznie, 
5) w Placówce Banku. 

3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie nie później 
niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji. W 
szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może 
zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, 
okolicznościach wymagających ustalenia oraz 
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i 
udzielenia odpowiedzi Klient  zostanie poinformowany.  
4. Uczestnik Promocji niezadowolony ze sposobu 
rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w 
sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem: 

1) do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego 
postępowania w celu rozwiązania sporu, 
(szczegółowe informacje o Bankowym Arbitrażu 
Konsumenckim dostępne są na stronie 
internetowej Banku, w rejestrze podmiotów 
uprawnionych prowadzonym przez Prezesa UOKiK 
oraz na stronie internetowej www.zbp.pl ) 
2) do Rzecznika Finansowego - w trybie 
skargowym lub pozasądowego postępowania w 
celu rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje 
dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl). 

niniejszego 
Regulaminu, w tym 
zamknięcia 
niniejszego 
Programu, z 
zachowaniem co 
najmniej 
miesięcznego okresu 
pomiędzy 
ogłoszeniem zmian, a 
wprowadzeniem ich 
w życie. 
 
§ 8. Ust. 2. Pkt 1) 
1) zmian 
powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa, w 
zakresie w jakim 
zmiany te wpływają 
na postanowienia 
Regulaminu, 

9. Regulamin Programu „BONUS” 

1 Dotychczasowy § 
4 pkt 2 otrzymuje 
nowe  brzmienie: 
 

Nagroda Premiowa naliczana jest przez Bank od sumy 
Transakcji, dokonanych i rozliczonych w okresie 
rozliczeniowym poprzedzającym przekazanie  Nagrody 
Premiowej.   

Bez zmian Nagroda Premiowa naliczana jest przez Bank od sumy 
Transakcji, dokonanych w cyklu rozliczeniowym 
poprzedzającym przekazanie  Nagrody Premiowej.   

Dostosowanie do 
zaleceń organów 
nadzorujących 
 
§ 8. Ust. 1. 
1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
zmiany postanowień 
niniejszego 
Regulaminu, w tym 
zamknięcia 
niniejszego 

2 Dotychczasowy § 
5 pkt 2 otrzymuje 
nowe  brzmienie: 
 

Nagroda Premiowa naliczana jest przez Bank od sumy 
Transakcji, określonych w ust. 1 dokonanych i rozliczonych  
w okresie cyklu rozliczeniowym poprzedzającym 
przekazanie Nagrody Premiowej. 

Bez zmian Nagroda Premiowa naliczana jest przez Bank od sumy 
Transakcji, określonych w ust. 1 dokonanych w cyklu 
rozliczeniowym poprzedzającym przekazanie Nagrody 
Premiowej. 

3 Dotychczasowy § 
6 otrzymuje nowe  
brzmienie: 
 

Zasady rozliczania Nagrody Premiowej  
 
1. Kwoty Nagród Premiowych, o których mowa w § 4 i § 5, 
nie mogą, w danym okresie rozliczeniowym, przekroczyć 

Bez zmian Zasady rozliczania Nagrody Premiowej 
 
1.Kwoty Nagród Premiowych, o których mowa w § 4 i § 5, 
nie mogą, w danym cyklu rozliczeniowym, przekroczyć 
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łącznie kwoty 75 zł. 
2. Nagroda Premiowa/ Nagrody Premiowe, o której/których 
mowa w § 4 i § 5: 

1) zostanie/zostaną przekazana/przekazane 
Posiadaczowi Karty na Rachunek Karty określony 
w Umowie, następnego dnia po dniu sporządzenia 
zestawienia transakcji uwzględniającego dokonane 
i zaksięgowane Transakcje uprawniające do 
Nagrody Premiowej/ Nagród Premiowych, 
2) pomniejsza/pomniejszają zadłużenie Posiadacza 
Karty lub zwiększa/zwiększają jego nadpłatę w 
przypadku występowania salda dodatniego na 
Rachunku Karty, 
3) zostanie/zostaną uwidoczniony/uwidocznione: 

a) w serwisie internetowym Banku – od 
drugiego dnia po dacie przekazania 
Nagrody Premiowej/Nagród Premiowych, 
b)w najbliższym zestawieniu transakcji 
sporządzonym po dacie przekazania 
Nagrody Premiowej/Nagród 
Premiowych(zgodnie z poniższym 
Schematem Nr 1). 

łącznie kwoty 75 zł. 
2.Nagroda Premiowa/ Nagrody Premiowe, o której/których 
mowa w § 4 i § 5: 

a) zostanie/zostaną przekazana/przekazane 
Posiadaczowi Karty na Rachunek Karty określony 
w Umowie,  do ostatniego dnia cyklu 
rozliczeniowego następującego po cyklu, w którym 
naliczano transakcje uprawniające do otrzymania 
zwrotu. 
b) pomniejsza/pomniejszają zadłużenie Posiadacza 
Karty lub zwiększa/zwiększają jego nadpłatę w 
przypadku występowania salda dodatniego na 
Rachunku Karty. 

Programu, z 
zachowaniem co 
najmniej 
miesięcznego okresu 
pomiędzy 
ogłoszeniem zmian, a 
wprowadzeniem ich 
w życie. 
 
§ 8. Ust. 2. Pkt b) 
b) wydania 
wytycznych, zaleceń 
lub decyzji przez 
instytucje nadzorcze, 
w zakresie w jakim 
zmiany te wpływają 
na postanowienia 
Regulaminu, 
 
 

4 Dotychczasowy § 
7 otrzymuje nowe  
brzmienie: 
 

Reklamacje 
 
1. Wszystkie reklamacje dotyczące Programu mogą 
być składane przez Posiadacza karty w formie pisemnej na 
adres Organizatora z dopiskiem „Program Autokarta”. 
Korespondencja powinna zawierać co najmniej:  
1) imię, nazwisko i adres do korespondencji 
składającego reklamację, 
2) numer Umowy,   
3) opis podstawy reklamacji. 
oraz w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy, 
aby nadesłana korespondencja zawierała także: 
4) dowód dokonania płatności - należy przedstawić 
kserokopie o jakości umożliwiającej bezsporną identyfikację 
szczegółów Transakcji.  
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora 
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W razie 
negatywnego dla Posiadacza karty rozstrzygnięcia 
reklamacji zostanie on o tym powiadomiony listownie.  
3. Termin składania reklamacji upływa 90-go dnia 
licząc od dnia następnego po dniu dokonania spornej 
Transakcji. 
W przypadku składanych reklamacji o dotrzymaniu 
terminów decydować będzie data stempla pocztowego. 

Bez zmian Zasady składania reklamacji oraz rozstrzyganie sporów 
 
Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, jak również 
formy rozstrzygania sporów zostały określone poniżej oraz 
w Regulaminie kart płatniczych Alior Bank SA. 
 
1.Reklamacja może być zgłoszona: 

1) bezpośrednio w Placówce Banku,  
2) telefoniczne w Contact Center (nr tel. 19 502, z 
zagranicy +48 12 19 502), 
3) poprzez System Bankowości Internetowej (dla 
Klienta zalogowanego), 
4) listownie – na adres korespondencyjny Banku: 
Alior Bank SA, ul. Postępu 18 B, 02-676 
Warszawa. 

2. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w 
formie: 

1) pisemnie poprzez list wysyłany na adres 
korespondencyjny, 
2) poprzez System Bankowości Internetowej (dla 
Klienta zalogowanego),  
3) poprzez SMS, 
a także w uzasadnionych przypadkach, 
dodatkowo: 
4) telefonicznie, 
5) w Placówce Banku. 

3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie nie później 
niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji. W 
szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może 
zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, 
okolicznościach wymagających ustalenia oraz 
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i 
udzielenia odpowiedzi Klient  zostanie poinformowany.  

Aktualizacja zapisów 
 
§ 8. Ust. 1. 
1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
zmiany postanowień 
niniejszego 
Regulaminu, w tym 
zamknięcia 
niniejszego 
Programu, z 
zachowaniem co 
najmniej 
miesięcznego okresu 
pomiędzy 
ogłoszeniem zmian, a 
wprowadzeniem ich 
w życie. 
 
§ 8. Ust. 2. Pkt a) 
a) zmian 
powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa, w 
zakresie w jakim 
zmiany te wpływają 
na postanowienia 
Regulaminu, 
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4. Uczestnik Promocji niezadowolony ze sposobu 
rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w 
sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem: 

1) do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego 
postępowania w celu rozwiązania sporu, 
(szczegółowe informacje o Bankowym Arbitrażu 
Konsumenckim dostępne są na stronie 
internetowej Banku, w rejestrze podmiotów 
uprawnionych prowadzonym przez Prezesa UOKiK 
oraz na stronie internetowej www.zbp.pl ) 
2) do Rzecznika Finansowego - w trybie 
skargowym lub pozasądowego postępowania w 
celu rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje 
dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl). 

10. Regulamin Programu „Karta Zakupowa” 

1 Dotychczasowy § 
4 otrzymuje nowe  
brzmienie: 
 

1. Program polega na przyznaniu przez Bank Posiadaczowi 
Karty Nagrody Premiowej w wysokości 0,5% wartości 
Transakcji dokonanych za pomocą Karty w punktach 
akceptujących, oznaczonych emblematem odpowiedniej 
międzynarodowej organizacji płatniczej, nie więcej jednak 
niż 25 zł w danym okresie rozliczeniowym.    
2. Nagroda Premiowa  naliczana jest przez Bank od sumy 
Transakcji, o których mowa w ust. 1,  dokonanych i 
zaksięgowanych w okresie rozliczeniowym poprzedzającym 
przekazanie Nagrody Premiowej. 
3. Każdy zwrot i/lub anulowanie Transakcji będzie 
skutkował pomniejszeniem Nagrody Premiowej o 0,5% 
kwoty zwracanej Transakcji, nie więcej jednak niż 25 zł w 
danym okresie rozliczeniowym. Jeśli zwrot Transakcji 
zostanie dokonany po przekazaniu Posiadaczowi karty na 
Rachunek karty kwoty Nagrody Premiowej, to 
pomniejszeniu ulegnie Nagroda Premiowa za kolejny okres 
rozliczeniowy. 
4. Nagroda Premiowa: 

1) zostanie przekazana Posiadaczowi karty na 
Rachunek karty określony w Umowie, następnego 
dnia po dniu sporządzenia zestawienia transakcji, 
uwzględniającego dokonane i zaksięgowane 
Transakcje,  
2) pomniejsza zadłużenie Posiadacza karty lub 
zwiększa jego nadpłatę w przypadku 
występowania salda dodatniego na Rachunku 
karty, 
3) zostanie podana: 
a) w serwisie internetowym Banku (od drugiego 
dnia po dacie sporządzenia najbliższego 
Zestawienia transakcji), 
b) w drugim Zestawieniu transakcji sporządzonym 
po dacie dokonania Transakcji uprawniających do 
Nagrody Premiowej (zgodnie ze Schematem 1). 

Bez zmian 1. Program polega na przyznaniu przez Bank Posiadaczowi 
Karty Nagrody Premiowej w wysokości 0,5% wartości 
Transakcji dokonanych za pomocą Karty w punktach 
akceptujących, oznaczonych emblematem odpowiedniej 
międzynarodowej organizacji płatniczej, nie więcej jednak 
niż 25 zł w danym cyklu rozliczeniowym.    
2. Nagroda Premiowa  naliczana jest przez Bank od sumy 
Transakcji, o których mowa w ust. 1,  dokonanych w cyklu 
rozliczeniowym poprzedzającym przekazanie Nagrody 
Premiowej. 
3. Każdy zwrot i/lub anulowanie Transakcji będzie 
skutkował pomniejszeniem Nagrody Premiowej o 0,5% 
kwoty zwracanej Transakcji, nie więcej jednak niż 25 zł w 
danym cyklu rozliczeniowym. Jeśli zwrot Transakcji zostanie 
dokonany po przekazaniu Posiadaczowi karty na Rachunek 
karty kwoty Nagrody Premiowej, to pomniejszeniu ulegnie 
Nagroda Premiowa za kolejny cykl rozliczeniowy. 
4. Nagroda Premiowa: 

1) zostanie przekazana Posiadaczowi karty na 
Rachunek karty określony w Umowie do ostatniego 
dnia cyklu rozliczeniowego następującego po 
cyklu, w którym naliczano transakcje uprawniające 
do otrzymania zwrotu.  
2) pomniejsza zadłużenie Posiadacza karty lub 
zwiększa jego nadpłatę w przypadku 
występowania salda dodatniego na Rachunku 
karty. 

Dostosowanie do 
zaleceń organów 
nadzorujących 
 
§ 6. Ust. 1. 
1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
zmiany postanowień 
niniejszego 
Regulaminu, w tym 
zamknięcia 
niniejszego 
Programu, z 
zachowaniem co 
najmniej 
miesięcznego okresu 
pomiędzy 
ogłoszeniem zmian, a 
wprowadzeniem ich 
w życie. 
 
§ 6. Ust. 2. Pkt 2) 
2) wydania 
wytycznych, zaleceń 
lub decyzji przez 
instytucje nadzorcze, 
w zakresie w jakim 
zmiany te wpływają 
na postanowienia 
Regulaminu, 
 

2 Dotychczasowy § 
5 otrzymuje nowe  
brzmienie: 
 

Reklamacje 
 
1. Wszystkie reklamacje dotyczące Programu mogą 
być składane przez Posiadacza karty w formie pisemnej na 
adres Organizatora z dopiskiem „Program Autokarta”. 

Bez zmian Zasady składania reklamacji oraz rozstrzyganie sporów 
 
Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, jak również 
formy rozstrzygania sporów zostały określone poniżej oraz 
w Regulaminie kart płatniczych Alior Bank SA. 

Aktualizacja zapisów 
 
§ 6. Ust. 1. 
1.Bank zastrzega 
sobie prawo do 
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Korespondencja powinna zawierać co najmniej:  
1) imię, nazwisko i adres do korespondencji 
składającego reklamację, 
2) numer Umowy,   
3) opis podstawy reklamacji. 
oraz w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy, 
aby nadesłana korespondencja zawierała także: 
4) dowód dokonania płatności - należy przedstawić 
kserokopie o jakości umożliwiającej bezsporną identyfikację 
szczegółów Transakcji.  
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora 
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W razie 
negatywnego dla Posiadacza karty rozstrzygnięcia 
reklamacji zostanie on o tym powiadomiony listownie.  
3. Termin składania reklamacji upływa 90-go dnia 
licząc od dnia następnego po dniu dokonania spornej 
Transakcji. 
W przypadku składanych reklamacji o dotrzymaniu 
terminów decydować będzie data stempla pocztowego. 

 
1.Reklamacja może być zgłoszona: 

1) bezpośrednio w Placówce Banku,  
2) telefoniczne w Contact Center (nr tel. 19 502, z 
zagranicy +48 12 19 502), 
3) poprzez System Bankowości Internetowej (dla 
Klienta zalogowanego), 
4) listownie – na adres korespondencyjny Banku: 
Alior Bank SA, ul. Postępu 18 B, 02-676 
Warszawa. 

2. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w 
formie: 

1) pisemnie poprzez list wysyłany na adres 
korespondencyjny, 
2) poprzez System Bankowości Internetowej (dla 
Klienta zalogowanego),  
3) poprzez SMS, 
a także w uzasadnionych przypadkach, 
dodatkowo: 
4) telefonicznie, 
5) w Placówce Banku. 

3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie nie później 
niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji. W 
szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może 
zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, 
okolicznościach wymagających ustalenia oraz 
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i 
udzielenia odpowiedzi Klient  zostanie poinformowany.  
4. Uczestnik Promocji niezadowolony ze sposobu 
rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w 
sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem: 

1) do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego 
postępowania w celu rozwiązania sporu, 
(szczegółowe informacje o Bankowym Arbitrażu 
Konsumenckim dostępne są na stronie 
internetowej Banku, w rejestrze podmiotów 
uprawnionych prowadzonym przez Prezesa UOKiK 
oraz na stronie internetowej www.zbp.pl ) 
2) do Rzecznika Finansowego - w trybie 
skargowym lub pozasądowego postępowania w 
celu rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje 
dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl). 

zmiany postanowień 
niniejszego 
Regulaminu, w tym 
zamknięcia 
niniejszego 
Programu, z 
zachowaniem co 
najmniej 
miesięcznego okresu 
pomiędzy 
ogłoszeniem zmian, a 
wprowadzeniem ich 
w życie. 
 
§ 6. Ust. 2. Pkt 1) 
1) zmian 
powszechnie 
obowiązujących 
przepisów prawa, w 
zakresie w jakim 
zmiany te wpływają 
na postanowienia 
Regulaminu, 

 

 


