
 

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN  

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

 

 

 

 

Karty debetowe  

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Wznowienie karty 
debetowej 
przejętej z Banku 
BPH 

 Po fuzji operacyjnej każda 
firmowa debetowa karta będzie 
wznowiona na kartę debetową 
Alior Bank MasterCard Business 
Paypass. 

W ślad za wznowieniem na 
debetową kartę 
MasterCard Business 
Paypass Klienta będzie 
obowiązywał przypisany do 

tejże karty Regulamin. 

Kod PIN do karty 
wznowionej 

Ten sam, co dotychczas używany. Nowy kod PIN dla karty 
wznowionej, do odsłuchania na 
infolinii (IVR). 

 

Rachunki, do 
których bank 
oferuje karty 

Karty mogły zostać wydane tylko 
do rachunków w PLN. 

Karty będą dostępne do 
rachunków w PLN, EUR, USD, 
GBP. 

Klienci będą mieć 
możliwość zamówienia 
kart do rachunków 
pomocniczych w 
dotychczas niedostępnych 
walutach. 

Duplikat karty Możliwość wydania duplikatu karty. Możliwość wydania nowej karty 
w miejsce zastrzeżonej. 

 

Termin 
złożenia 
wniosku o 

wydanie karty 
w miejsce 
zastrzeżonej 

Możliwość zawnioskowania o 
wydanie karty w miejsce 
zastrzeżonej w terminie 30 dni od 

zastrzeżenia karty. 

Możliwość zawnioskowania o 
wydanie karty w miejsce 
zastrzeżonej w terminie 7 dni 

od zastrzeżenia karty. 

 

3D Secure Usługa dostępna Usługa niedostępna  

Kod PIN do 
karty 

Kod PIN wysyłany do Klienta w 
wersji papierowej, możliwość 
wysłania reprintu PINu za 
pośrednictwem wiadomości SMS. 

Możliwość odsłuchu Kodu PIN 
oraz jego zmiana na infolinii 
(IVR). 

 

Zwolnienie z 
opłaty za kartę 
(dotyczy kart 
debetowych dla 
Małych i 
Średnich Firm)  

Zwolnienie z opłaty za kartę, jeśli 
suma operacji bezgotówkowych 
dokonanych kartą i rozliczonych 
przez bank w ciągu danego 
miesiąca kalendarzowego wynosiła 
500 zł i więcej.  

Zwolnienie z opłaty za kartę, 
jeśli zostaną wykonane kartą 
przynajmniej 4 transakcje 
bezgotówkowe w danym 
miesiącu. 

W miesiącu fuzji 
operacyjnej Alior Bank nie 
będzie pobierał opłat 
miesięcznych związanych z 
posiadaniem karty 
debetowej, niezależnie od 
liczby wykonanych 
transakcji. 

Adresy do 
wysyłki karty  

Możliwość wysyłki karty na jeden z 
siedmiu typów adresów: firmy, 
korespondencyjny firmy, 
użytkownika, korespondencyjny 
użytkownika, oddziału, centrum 
biznesowego, inny. 

Możliwość wysyłki karty na 
jeden z dwóch typów adresów: 
korespondencyjny firmy lub 
korespondencyjny użytkownika. 
Karty wznawiane oraz karty 
wydane w miejsce zastrzeżonej, 
dla których wskazano na 
wniosku typ adresu inny niż 
dwa wskazane wyżej, zostaną 
wysłane na adres 
korespondencyjny firmy. 

 

Tryb wysyłki 
karty 

Wysyłka karty listem poleconym. Wysyłka karty listem zwykłym.  



 

 

Rozliczanie 
transakcji 
zagranicznych  

Operacje w walucie innej niż PLN: 
 wykonane w EUR są przeliczane 

na PLN po kursie kupna / 
sprzedaży dewiz 

obowiązującym w Banku w dniu 
rozliczenia operacji, 

 wykonane w pozostałych 
walutach, są przeliczane na 
EUR według kursu MasterCard 
a następnie przez Bank na PLN, 
po kursie kupna / sprzedaży 
dewiz obowiązującym w Banku 
w dniu rozliczenia operacji. 

Operacje w walucie innej niż 
PLN: 
 wykonane w EUR, USD i 

GPB są przeliczane na PLN 

po kursie kupna / sprzedaży 
dewiz obowiązującym w 
Banku w dniu rozliczenia 
operacji, 

 wykonane w pozostałych 
walutach, są przeliczane na 
USD według kursu 
MasterCard a następnie 
przez Bank na PLN, po 
kursie kupna / sprzedaży 
dewiz obowiązującym w 
Banku w dniu rozliczenia 
operacji. 

Zmiana zasad rozliczania 
transakcji zagranicznych 
dotyczy tylko kart 
MasterCard.  

 

 

 

Karty obciążeniowe  

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Kod PIN do karty 
wznowionej 

Dotychczasowy kod PIN. Nowy kod PIN dla karty wznowionej do 
odsłuchania na infolinii (IVR). 

 

Duplikat karty Możliwość wydania duplikatu 
karty. 

Możliwość wydania nowej karty w 
miejsce zastrzeżonej. 

 

Termin złożenia 
wniosku o 
wydanie karty w 
miejsce 
zastrzeżonej 

Możliwość zawnioskowania o 
wydanie karty w miejsce 
zastrzeżonej w terminie 30 dni od 
zastrzeżenia karty. 

Możliwość zawnioskowania o wydanie 
karty w miejsce zastrzeżonej w 
terminie 7 dni od zastrzeżenia karty. 

 

3D Secure Usługa dostępna Usługa niedostępna  

Kod PIN do karty Kod PIN wysyłany do Klienta w 
wersji papierowej, możliwość 
wysłania reprintu PINu za 
pośrednictwem wiadomości SMS. 

Możliwość odsłuchu Kodu PIN oraz jego 
zmiana na infolinii (IVR). 

 

Adresy do 
wysyłki karty  

Możliwość wysyłki karty na jeden z 
siedmiu typów adresów: firmy, 
korespondencyjny firmy, 
użytkownika, korespondencyjny 
użytkownika, oddziału, centrum 

biznesowego, inny. 

Możliwość wysyłki karty na jeden z 
dwóch typów adresów: 
korespondencyjny firmy lub 
korespondencyjny użytkownika. Karty 
wznawiane oraz karty wydane w 

miejsce zastrzeżonej, dla których 
wskazano na wniosku typ adresu inny 
niż dwa wskazane wyżej, zostaną 
wysłane na adres korespondencyjny 
firmy. 

 

Tryb wysyłki 
karty 

Wysyłka karty listem poleconym. Wysyłka karty listem zwykłym.  

Wznowienie kart 
Visa Business 

Karty wznawiane na karty Visa 
Business. 

Karty będą wznawiane na karty 
MasterCard Business. 

 

Rozliczanie 
transakcji 
zagranicznych  

Operacje w walucie innej niż PLN: 

 wykonane w EUR są 
przeliczane na PLN po kursie 
kupna / sprzedaży dewiz 
obowiązującym w Banku w 
dniu rozliczenia operacji, 

Operacje w walucie innej niż PLN: 

 wykonane w EUR, USD i GPB są 
przeliczane na PLN po kursie kupna 
/ sprzedaży dewiz obowiązującym 
w Banku w dniu rozliczenia 
operacji, 

Zmiana zasad 
rozliczania 
transakcji 
zagranicznych 
dotyczy tylko kart 
MasterCard.  



 

 

 wykonane w pozostałych 
walutach, są przeliczane na 
EUR według kursu MasterCard, 
a następnie przez Bank na 

PLN, po kursie kupna / 
sprzedaży dewiz 
obowiązującym w Banku w 
dniu rozliczenia operacji. 

 wykonane w pozostałych walutach, 
są przeliczane na USD według 
kursu MasterCard, a następnie 
przez Bank na PLN, po kursie 

kupna / sprzedaży dewiz 
obowiązującym w Banku w dniu 
rozliczenia operacji. 

 

 

 

 


