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Таблиця банківських комісій та оплат 

для Рахунку 4 x 4 
 

Діє: 
1. з 1 серпня 2021 року – для договорів, укладених з 1 серпня 2021 року 
2. з 15 серпня 2021 року – для договорів, укладених до 31 липня 2021 року 

 
Стосовно ставок комісій і оплат, які не включені в Таблицю нижче (включаючи Ощадний Рахунок), застосовуються ставки 

комісій і оплат для Рахунку Партнер та постанови загальних положень, наведені в Таблиці комісій і оплат для Бізнес Клієнтів, 

які не ведуть бухгалтерські книги, доступні на сайті www.aliorbank.pl. 
 

РОЗДІЛ I Обслуговування банківських рахунків 

№ Назва комісії/оплати 
Порядок 

нарахування 
Розмір комісії/оплати 

A. Відкриття та Обслуговування Рахунку 

1. Відкриття основного/допоміжного/ощадного рахунку за операцію 0 зл. 

2. Обслуговування основного рахунку за місяць 0 зл. 

3. Обслуговування допоміжного рахунку (у тому числі валютних) 
на місяць за 

кожен рахунок 
5 зл. / 2,5 зл. в Ощадному 

Пакеті 

4. Обслуговування ощадного рахунку за місяць 0 зл. 

5. 

Щомісячна плата за активний 

пакет. Доступні Пакети: 

1) Внутрішній (стосується онлайн-переказів Elixir, миттєвих переказів 
Express Elixir і BlueCash, SMS авторизації, SMS-повідомлень) 

2) Готівковий (стосується зарахування і зняття готівки в злотих, в 
терміналах поповнення і банкоматах Euronet і Planet Cash, зняття готівки 
в банкоматах внутрішніх мереж) 

3) Іноземний (стосується інтернет-переказів SEPA, комісії за використання 
Autodealing, комісії за безготівкові іноземні операції, комісії за зняття 
готівки в іноземних банкоматах7) 

4) Ощадний (щодо плати за обслуговування допоміжного рахунку, 
переказів з ощадного рахунку, комісії за депозит O/N, додаткових 
відсотків на ощадний рахунок) 

на місяць за 
пакет 

10 зл. 

B. Система Інтернет-банкінгу 

1. 
Запуск доступу до продуктів та послуг Банку через Електронні 
канали 

за дію 0 зл. 

2. Використання електронних каналів на місяць 0 зл. 

3. 
Комісія за повідомлення, надіслані у вигляді SMS-повідомлень 
(не стосується кодів авторизації) 

за кожне 
надіслане SMS 

0,30 зл. / 0 зл. у 
Внутрішньому Пакеті 

4. Плата за SMS-повідомлення авторизації 
за кожне 

надіслане SMS 
0,30 зл. / 0 зл. у 

Внутрішньому Пакеті 

C. Система BusinessPro 

1. Реалізація Клієнтом за телефонної підтримки Банку за операцію 0 зл. 

2. 
Доступ до фінансових послуг – Електронний банкінг – Пакет Фірма 
3 користувача в Пакеті підписки / кожен наступний користувач 

на місяць 
0 зл. – 3 користувачі / 0 зл. – 
кожен додатковий користувач 

D. Внутрішні перекази, постійні доручення, іноземні перекази 

1. Перекази через Інтернет-банкінг 

1.1. Переказ між рахунками Клієнта 
за кожен 
переказ 

0 зл. 

1.2. Переказ на інший рахунок в Банку 
за кожен 
переказ 

0 зл. 

1.3. Переказ на рахунок в іншому банку (ELIXIR) 
за кожен 
переказ 

0,50 зл. / 0 зл. у 
Внутрішньому Пакеті 

1.4. ZUS переказ та переказ на рахунки податкових органів 
за кожен 
переказ 

0 зл. 

1.5. Миттєвий переказ (Express ELIXIR) 
за кожен 
переказ 

10 зл. / 0 зл. за перші 5 
переказів на місяць у 
Внутрішньому Пакеті 

 
1 Миттєвий переказ може бути здійснений до максимальної суми 100 000 зл. для Express Elixir і 20 000 зл. для BlueCash (з 14 вересня 2019 року 

20 000 зл.). Виконання миттєвого переказу в даній системі – Express Elixir або Blue Cash відповідно – залежить від суми переказу, участі банку 

одержувача в системі Express Elixir або BlueCash і годин роботи даного банку в даній системі. Детальна інформація з цього приводу надається 

Blue Media S.A. на веб-сайті 

http://www.aliorbank.pl/
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РОЗДІЛ I Обслуговування банківських рахунків 

№ Назва комісії/оплати 
Порядок 

нарахування 
Розмір комісії/оплати 

1,6. Миттєвий переказ BlueCash1 
за кожен 
переказ 

10 зл. / 0 зл. за перші 5 
переказів на місяць у 
Внутрішньому Пакеті 

1,7. Переказ SORBNET на суму до 1 мільйона зл. 
за кожен 
переказ 

30 зл. 

1,8. Переказ через SORBNET на суму від 1 мільйона зл. 
за кожен 
переказ 

10 зл. 

1,9. Транскордонний переказ / SEPA (в звичайному режимі з опцією вартості SHA) 
за кожен 
переказ 

0,50 зл. / 0 зл. в Іноземному 
пакеті 

1.10. 
Транскордонний переказ / SEPA (виконується в експрес-режимі з опцією 
вартості SHA) на суму до 1 млн. зл. 

за кожен 
переказ 

30 зл. 

1.11. 
Транскордонний переказ / SEPA (виконується в експрес-режимі з опцією 
вартості SHA) на суму, що дорівнює і перевищує 1 мільйон зл. 

за кожен 
переказ 

10 зл. 

1.12. Стандартний іноземний переказ або переказ в іноземній валюті в країні 
за кожен 
переказ 

20 зл. 

2. Перекази замовлені у Відділенні / Відділенні-партнері 

2.1. Переказ між рахунками Клієнта 
за кожен 
переказ 

10 зл. 

2,2. Переказ на інший рахунок в Банку 
за кожен 
переказ 

10 зл. 

2,3. Переказ на рахунок в іншому банку (ELIXIR) 
за кожен 
переказ 

10 зл. 

2.4. Миттєвий переказ Express ELIXIR 
за кожен 
переказ 

20 зл. 

2.5. Переказ SORBNET на суму до 1 мільйона зл. 
за кожен 
переказ 

40 зл. 

2,6. Переказ через SORBNET на суму від 1 мільйона зл. 
за кожен 
переказ 

20 зл. 

2.7. Транскордонний переказ / SEPA (в звичайному режимі з опцією вартості SHA) 
за кожен 
переказ 

10 зл. 

2.8. 
Транскордонний переказ / SEPA (виконується в експрес-режимі з опцією 
вартості SHA) на суму до 1 млн. зл. 

за кожен 
переказ 

40 зл. 

2.9. 
Транскордонний переказ / SEPA (виконується в експрес-режимі з опцією 
вартості SHA) на суму, що дорівнює і перевищує 1 мільйон зл. 

за кожен 
переказ 

20 зл. 

2,10. Стандартний іноземний переказ або переказ в іноземній валюті в країні 
за кожен 
переказ 

30 зл. 

3. Регулярний платіж: 

3.1. 
Реєстрація, зміна, видалення постійного доручення через Інтернет-
банкінг 

за кожну 
операцію 

0 зл. 

3.2. Реєстрація, зміна, видалення постійного доручення у Відділенні 
за кожну 
операцію 

10 зл. 

3.3 

Виконання регулярного платежу (комісія за виконання регулярного 
платежу, зареєстрованого в системі BusinessPro, така ж, як і плата за 

внутрішній переказ Elixir) 

за кожну 
реалізацію 

1 зл. 

4. Платіжне доручення 

4.1. Реєстрація та відкликання згоди на списання з рахунку 
за кожну 
операцію 

0 зл. 

4.2. Оформлення платіжного доручення з рахунку Замовника 
за кожну 
операцію 

0 зл. 

4.3. Відкликання платіжного доручення 
за кожне 
відкликан
ня 

1 зл. 

5. Операції з ощадного рахунку 

5.1. Переказ на основний рахунок 
за кожен 
переказ 

0 зл. – перший переказ в 
даному місяці; 

5 зл. – наступні перекази / 0 зл. 

в Ощадному пакеті 

5.2. Переказ на інший рахунок в Банку через Інтернет-банк 
за кожен 
переказ 

5 зл. 

5.3. 
Переказ на рахунок в іншому банку (ELIXIR) через Інтернет- 
банкінг 

за кожен 
переказ 

5 зл. 

5.4. Переказ на інший рахунок у Відділенні / Відділенні Партнера 
за кожен 
переказ 

10 зл. 

5.5. 
Переказ на рахунок в іншому банку (ELIXIR) у Відділенні / Відділенні 
Партнера 

за кожен 
переказ 

10 зл. 

 

https://bluecash.pl/info/obslugwane_banki і для Express Elixir на веб-сайті www.expresselixir.pl. Якщо є можливість здійснити миттєвий переказ, 

як через Express Elixir, так і за Blue Cash, в системі Інтернет-банкінгу можна вибрати систему Express Elixir або Blue Cash. Якщо за критеріями, 

що визначають вибір системи, можна здійснити переказ лише за допомогою однієї з цих систем, то в системі Інтернет-банкінг не буде 

можливості вибору. 

https://bluecash.pl/info/obslugiwane_banki
http://www.expresselixir.pl/


стор
.3/4 

 

РОЗДІЛ I Обслуговування банківських рахунків 

№ Назва комісії/оплати 
Порядок 

нарахування 
Розмір комісії/оплати 

5.6. Зарахування готівки на ощадний рахунок 
на кожне 

зарахування 
0,30% мін. 6 зл. 

6. Додаткова комісія за іноземні перекази або переказ в іноземній валюті в Польщі: 

6.1. 
Додаткова плата за термінове відправлення іноземного переказу або 
переказ в іноземній валюті в Польщі 

за кожен 
переказ 

30 зл. 

6.2. 
Додаткова плата за відправку іноземного переказу в експрес-режимі 
або переказ в іноземній валюті в Польщі 

за кожен 
переказ 

50 зл. 

6.3. 

Додаткова комісія за неправильне вказання номера рахунку одержувача 
IBAN або відсутність BIC-коду банку одержувача у разі іноземного переказу, 
надісланого в країну, де діє стандарт IBAN, та переказу в іноземній валюті 
до іншого банку в Польщі 

за кожен 
переказ 

40 зл. 

6.4. 
Одноразова сума для покриття витрат банків-посередників у разі опції OUR 
розподілу витрат – додаткова комісія 

за кожен 
переказ 

80 зл. 

6.5. 
Надсилання запиту на скасування/повернення платіжного доручення, 
зробленого банком, 
іноземного або в іноземній валюті в Польщі до 1 місяця назад 

за кожну 
операцію 

150 зл2
 + фактичні витрати 

банків-посередників 

6.6. 
Надсилання запиту на скасування/повернення платіжного доручення, 
зробленого банком, 
іноземного або в іноземній валюті в Польщі більше 1 місяця назад 

за кожну 

операцію 
300 зл2 + фактичні витрати 

банків-посередників 

6.7. 
Зміна умов / скасування поданого платіжного доручення на іноземний 
переказ або переказ в іноземній валюті в Польщі до його виконання 

за кожну 
операцію 

20 зл.3 

6.8. 

Зміна умов поданого іноземного платіжного доручення або доручення на 
переказ 
в іноземній валюті в Польщі після завершення операції Банком до 1 місяця 
назад 

за кожну 
операцію 

50 зл.2 + фактичні витрати 
банків-посередників 

6.9. 
Зміна умов іноземного платіжного доручення або переказу в іноземній валюті 
в Польщі після завершення операції Банком понад 1 місяць назад 

за кожну 
операцію 

100 зл.2 + фактичні витрати 
банків-посередників 

E. Готівкові операції 

1. Готівкові зарахування 

1.1. Власне готівкове зарахування у відкритій формі 
за кожне 

зарахування 

0,40% мін. 8 зл. / 0 зл. для 

платежів загальною вартістю 

10 000 зл. на місяць – у 

Готівковому Пакеті 

1.2. Зовнішнє готівкове зарахування у відкритій формі 
за кожне 

зарахування 
0,40% мін. 8 зл. 

1.3. 
Відкрите зарахування у зл., зроблене у монетах або з монетами, що 
складають понад 5% від вартості зарахування 

від суми 2% мін. 10 зл. 

1.4. Внесення готівки в терміналах поповнення Euronet і Planet Cash 
за кожне 

зарахування 

0,30% мін. 6 зл. / 0 зл. у 

Готівковому Пакеті 

1.5. 
Зарахування готівки з використанням терміналу поповнення, що знаходиться 
у Відділеннях Alior Bank 

за кожне 

зарахування 
0,20% мін. 4 зл. / 0 зл. у 

Готівковому Пакеті 

2. Зняття готівки 

2.1. Зняття готівки здійснюється у відкритій формі за кожне зняття 

0,30% мін. 6 зл./ 0 зл. 
для зняття загальною вартістю 

10 000 зл. на місяць – у 
Готівковому Пакеті 

2.2. 
Виплата суми, що вимагає повідомлення, без повідомлення (в межах 
можливостей Відділення) – додаткова оплата на суму, що перевищує 
повідомлення 

за кожне зняття 0,15%, мін. 10 зл. 

2.3. Не отримання замовленої виплати 

за кожну 
замовлену і не 

отриману 
виплату 

0,70%, мін. 200 зл. 

2.4. 
Перерахунок та заміна банкнот/монет у банкноти/монети інших 
номіналів 

від суми 2%, мін. 5 зл. 

F. Інші послуги 

1. Оплата за використання Autodealing на місяць 
30 зл. / 0 зл. в Іноземному 

Пакеті 

 
2. 

Комісія за користування послугою Автоматичні депозити Overnight 
на місяць за 

кожен рахунок 
10 зл. / 0 зл. в Ощадному 

Пакеті 

 

 

 

 

 

 

 
2 Комісія не застосовується до транскордонного/SEPA переказу. Клієнт несе фактичні витрати банків-посередників. 
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3 Комісія не застосовується до транскордонного/SEPA переказу. 



стор
.5/4 

 

РОЗДІЛ II Обслуговування дебетових карток Mastercard 

№ Назва комісії/оплати 
Порядок 

нарахування 
Розмір комісії/оплати 

A. Використання картки 

1. 
Комісія за видачу картки (включаючи видачу картки замість 
анульованої картки / поновлення картки) 

за операцію 0 зл. 

2. Комісія за використання дебетової картки 
на місяць за 
кожну картку 

0 зл. – 8 зл.4  

3. 
Комісія за прив’язування валютного допоміжного рахунку до картки 
Mastercard Debit Commercial Багатовалютна 

за операцію 
0 зл. – перші 5 рахунків 30 зл. – кожен 

наступний рахунок 

B. Операції з дебетовою карткою (крім картки Mastercard Debit Commercial Багатовалютна) 

1. Комісія за безготівковими внутрішніми операціями 
за суму 

транзакції 
0% 

2. Комісія за безготівкові європейські операції5 
за суму 

транзакції 
0% 

3. Комісія за безготівковими іноземними операціями6.7
 

за суму 
транзакції 

4% / 0% в Іноземному Пакеті 

4. Зняття готівки в банкоматах, розташованих у відділеннях Alior Bank 
за кожну 

транзакцію 
0 зл. 

5. Зняття готівки у внутрішніх банкоматах мереж Euronet і Planet Cash 
за кожну 

транзакцію 
5 зл. / 0 зл. у Готівковому Пакеті 

6. Зняття готівки в банкоматах інших національних мереж 
за кожну 

транзакцію 
3% мін. 5 зл. / 0 зл. у Готівковому 

Пакеті 

7. Зняття готівки в банкоматах європейських мереж5 
за кожну 

транзакцію 
3% мін. 5 зл. / 0 зл. у Готівковому 

Пакеті 

8. Зняття готівки в касах національних або європейських банків5 
за кожну 

транзакцію 
3% мін. 5 зл. 

9. Зняття готівки в банкоматах за кордоном 
за кожну 

транзакцію 
3% мін. 8 зл. – 

0 зл. в Іноземному Пакеті 

10. Зняття в касах іноземних банків7 
за кожну 

транзакцію 
3% мін. 8 зл. 

C. Операції, здійснені за допомогою картки Mastercard Debit Commercial Багатовалютна 

1. 
Комісія за безготівкові операції на рахунках у EUR, USD, GBP, SEK, 
NOK, підключених до картки 

за суму 
транзакції 

0% 

2. 
Комісія за безготівкові операції, розрахунки за рахунками в інших 
валютах, підключених до картки 

за суму 
транзакції 

1% 

3. 
Комісія за безготівковими операціями, розрахунками за 
рахунком у EUR, здійснених у валюті, відмінній від EUR 

за суму 
транзакції 

3% 

4. Зняття готівки в банкоматах, розташованих у відділеннях Alior Bank 
за кожну 

транзакцію 
0 зл. 

5. Зняття готівки у внутрішніх банкоматах мережі Euronet 
за кожну 

транзакцію 
1% мін. 3 зл. 

6. Зняття готівки у внутрішніх банкоматах мережі Planet Cash 
за кожну 

транзакцію 
1% мін. 3 зл. 

7. 
Зняття готівки в банкоматах інших національних або європейських 
мереж5 та в касах національних або європейських банків5 

за кожну 
транзакцію 

3% мін. 5 зл. 

8. Зняття готівки в іноземних банкоматах та касах іноземних банків7
 

за кожну 
транзакцію 

3% мін. 6 зл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Використання картки є безкоштовним за умови здійснення Клієнтом не менше 4 безготівкових операцій протягом даного місяця (до 21.00 

останнього дня календарного місяця), розрахованих для кожної випущеної картки окремо. Комісія стягується за картки зі статусом «Для 

активації» (крім місяця, в якому карта була відправлена) або зі статусом «Активна». 
5 Включає операції, здійснені в Європейській економічній зоні в EUR. 
6 Банк стягуватиме комісію за кожну безготівкову операцію, здійснену в польській або іноземній валюті у поручителя із зареєстрованим офісом 

за межами території Польщі. 
7 Включає іноземні операції на додаток до тих, які згадані у примітці 5. 


