
Przewodnik Po kontach osobistych
W Alior Banku doceniamy klientów, którzy powierzyli nam swoje codzienne finanse. 
Sprawdź ofertę kont osobistych i zobacz, co zyskujesz, jeśli na konto w Alior Banku 
będziesz przelewać wynagrodzenie. 

Opłata miesięczna 
za prowadzenie konta 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Przelewy krajowe w PLN 
(dotyczy systemu Elixir):
>   bankowość 

internetowa 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

>  placówka banku 0 zł 8 zł 8 zł 8 zł
>   bankowość 

telefoniczna 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł

Opłata za wydanie 
karty debetowej 0 zł 10 zł 0 zł 10 zł

Opłata miesięczna 
za kartę debetową 0 zł 5 zł 0 zł 0 zł 

Wypłata z bankomatów: 
>  własnych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

>  Euronet 0 zł 0 zł 0 zł  
dla wypłat min. 100 zł

0 zł  
dla wypłat min. 100 zł

>  innych krajowych 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł
>  za granicą 0 zł 0 zł 0 zł 10 zł
>  za pomocą usługi BLIK 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

Realizacja zlecenia 
stałego i polecenia 
zapłaty

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Inne korzyści
gwarancja 
niezmienności 
opłat przez 5 lat

1% zwrotu za zakupy 
w sklepach spożywczych 
do 50 zł miesięcznie,  
do 400 zł rocznie

0 zł za opłacenie 
do 3 rachunków 
w placówkach  
(w ramach abonamentu)

Powyższe opłaty 
i korzyści obowiązują, 
jeśli w ciągu miesiąca: 

na konto wpłynie  
jednorazowo  min. 
2500 zł  z innego banku 
lub zostaną rozliczone 
bezgotówkowe transakcje 
kartą wydaną do konta 
na kwotę min. 700 zł

na konto wpłynie 
wynagrodzenie lub 
stypendium lub 
emerytura albo renta

zostaną wykonane 
i rozliczone transakcje 
bezgotówkowe kartą 
wydaną do konta 
na kwotę min. 300 zł

na konto wpłynie 
wynagrodzenie lub 
stypendium lub 
emerytura albo renta

W przypadku braku 
spełnienia powyższych 
warunków bank pobierze 
następujące opłaty:

12 zł – prowadzenie 
konta

brak zwrotu za zakupy 
w sklepach spożywczych

8 zł –  prowadzenie konta

8 zł – opłata dodatkowa 
za kartę

5 zł – wypłata poniżej 
100 zł z bankomatów 
Euronet oraz każdej 
kwoty z innych sieci

6 zł – opłata za kartę

8 zł – prowadzenie
konta lub za opłacenie
do 3 rachunków
w placówkach
(w ramach 
abonamentu)

 
konto  

wyższej jakości
konto  
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konto  
rachUnki 
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Dla ceniących 
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Dla opłacaJących 
Rachunki GotóWką



inne korzyści dla Posiadaczy konta:

> możliwość uzyskania dodatkowych środków na koncie w ramach przyznanego limitu odnawialnego w rachunku;

>  całodobowy dostęp do konta przez bankowość internetową i aplikację mobilną, dostępną dla systemów iOS, Android 
i Windows Phone;

> dostęp do szybkich płatności „Płacę z Alior Bankiem” dla zakupów internetowych;

> przelewy natychmiastowe, dzięki którym środki pojawią się w banku odbiorcy w ciągu kilku minut.

wygodne Płatności mobilne

  dostęp do systemu BLIK umożliwia dokonywanie płatności i wypłatę gotówki telefonem, 

  
usługa Android Pay to łatwe i bezpieczne płatności za zakupy telefonem w punktach handlowo-usługowych. 

masz konto w innym bankU? 

Sprawdź, jak w prosty sposób możesz przenieść konto do Alior Banku. Wystarczy, że złożysz w naszym oddziale wypełniony 
wniosek o przeniesienie rachunku i usług płatniczych oraz pełnomocnictwo, a my zgodnie z Twoją dyspozycją: 

> zlecimy zamknięcie dotychczasowego rachunku oraz przekazanie znajdujących się na nim środków;

> przeniesiemy zlecenia stałe i polecenia zapłaty,

>  poinformujemy o zmianie numeru rachunku pracodawcę, ZUS i urząd skarbowy, a w razie potrzeby także inne, wskazane 
przez Ciebie, instytucje;

>  jeśli zechcesz, wydamy Ci kartę debetową od ręki w oddziale, dzięki czemu będziesz mógł od razu w pełni korzystać z zalet 
Twojego nowego konta.

Druk polecenia przelewu wynagrodzenia lub innego świadczenia możesz wypełnić w oddziale podczas otwierania konta 
– nasz bankier wyśle go do pracodawcy albo organu wypłacającego emeryturę bądź rentę.

Nota prawna:

konto rozsądne. Zwrot 1% wydatków dotyczy transakcji wykonanych kartą debetową wydaną do Konta Rozsądnego, w sklepach spożywczych, supermarketach 
i hipermarketach, z wyłączeniem sklepów internetowych. Zwrot jest ograniczony do kwoty 50 zł miesięcznie i do 400 zł rocznie. 

konto rachunki w Pakiecie. 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. 

Materiał został opracowany wg stanu na 1.07.2017 r. Pełna informacja o opłatach i prowizjach związanych z korzystaniem z rachunku znajduje się 
w Taryfie opłat i prowizji dostępnej w placówkach Alior Banku i na stronie www.aliorbank.pl.
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