Obowiązuje od 2 sierpnia 2018 r.

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych
Opłaty i prowizje związane z rachunkami oszczędnościowymi i kartami płatniczymi debetowymi do rachunków
oszczędnościowych
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Postanowienia ogólne
1.

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej „Taryfą Opłat i Prowizji” ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w Oddziałach i Placówkach
Partnerskich (Agencjach) Banku oraz za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.

2.

Użyte w Taryfie Opłat i Prowizji określenie Bank należy rozumieć, jako Alior Bank S.A.

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.

4.

Bank zastrzega sobie możliwość pobierania dodatkowych opłat, niewymienionych w Taryfie Opłat i Prowizji, za usługi realizowane na życzenie Klienta i niewymienione w Taryfie Opłat i Prowizji lub za
usługi z wykorzystaniem instytucji trzecich, w tym w szczególności:
a. opłaty i prowizje pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji,
b. opłaty i prowizje za usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
c. opłaty i prowizje wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

5.

Opłaty i prowizje pobierane są:
a. po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi,
b. miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych,
c. zbiorczo – za usługi wykonane w trakcie okresu rozliczeniowego,
d. zgodnie z zawartą umową.

6.

Wszystkie opłaty i prowizje pobierane są „z dołu” po wykonaniu usługi.

7.

Opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków płatniczych i wykonywaniem transakcji płatniczych pobierane okresowo są należne Bankowi jedynie za okres obowiązywania Umowy.

8.

Opłaty za prowadzenie rachunków płatniczych pobierane są za pełen okres rozliczeniowy.

9.

Opłaty za karty płatnicze debetowe pobierane są:
a. w przypadku kart wydanych do 23 października 2012 r.- za aktywne oraz zablokowane karty, za pełen okres rozliczeniowy, od daty wydania karty,
b. w przypadku kart wydanych od 24 października 2012 r. - za nieaktywne, aktywne oraz zablokowane karty, za pełen okres rozliczeniowy, w terminie 2 miesięcy od daty wydania karty, przy czym
w przypadku kart nieaktywnych opłata jest pobierana od momentu, w którym Klient miał możliwość aktywowania karty.

10.

Opłaty za powiadamianie SMS pobierane są raz w miesiącu za okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca.

11.

W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana opłata za wykonanie usługi nie jest zwracana.

12.

Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich (PLN). W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy
zastosowaniu aktualnych kursów sprzedaży zawartych w Tabeli Kursów Walut Alior Banku S.A.

13.

Bank nie realizuje wpłat i wypłat gotówki w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie przy użyciu średniego kursu NBP i wydaje
Klientowi równowartość tej kwoty.

14.

Wypłaty gotówki 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.

15.

Wypłaty gotówki w kwocie:
a. przekraczającej 25 000 PLN bądź 3 000 w walucie EUR, 2 000 w walucie USD oraz 2 000 w walucie GPB – w przypadku wypłaty w Oddziałach Banku lub
b. przekraczającej 10 000 PLN – w przypadku wypłaty w Placówkach Partnerskich (Agencjach),
wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki zgodnie z zapisami Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych.

16.

Placówki Partnerskie (Agencje) posiadają indywidualne górne limity gotówkowe. Wpłata i wypłata gotówki przez Klienta możliwa jest do wysokości limitów gotówkowych danej Placówki Partnerskiej.

17.

Placówki Partnerskie (Agencje) nie prowadzą obsługi gotówkowej w walutach obcych, ani nie prowadzą obsługi rachunków prowadzonych w walutach obcych.

18.

Wykaz Oddziałów i Placówek Partnerskich (Agencji) Banku, które prowadzą obsługę gotówkową znajduje się na stronie www.aliorbank.pl

19.

Polecenia przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego Klienta, traktowane są jako polecenia przelewu na rachunki własne, z wyjątkiem poleceń przelewu z udziałem
rachunków prowadzonych na podstawie umowy z T-Mobile Usługi Bankowe, które są traktowane jako polecenia przelewu w ramach Banku na rachunki obce.

20.

Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza.

21.

Transakcje bezgotówkowe w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł realizowane są przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności, których odbiorcami są ZUS i Urząd Skarbowy, które bez względu
na kwotę transakcji realizowane są przez system ELIXIR.

22.

Na życzenie Klienta transakcje bezgotówkowe w kwocie niższej niż 1 000 000 zł mogą być realizowane przez system SORBNET, za co Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą Opłat i Prowizji.

23.

Operacje gotówkowe i bezgotówkowe w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł nie są możliwe do realizacji w Placówkach Partnerskich (Agencjach). Niezależnie od kwoty, w Placówkach Partnerskich
(Agencjach) nie są realizowane polecenia przelewu przez system SORBNET.

24.

Polecenia przelewu 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, Norwegii i Szwajcarii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE, traktowane są jako polecenia przelewu SEPA2 [przelewy europejskie].

25.

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.

26.

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,
c. w przypadku Klientów, którzy podali swój adres e-mail – w formie elektronicznej,
nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą jej wejścia w życie. Brak zgłoszenia sprzeciwu Klienta wobec proponowanych zmian, przed dniem obowiązywania zmian, jest równoznaczny z
wyrażeniem na nie zgody.

27.

Klient ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę, której dotyczą zmiany Taryfy Opłat i Prowizji ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat związanych
z wypowiedzeniem Umowy lub opłat wynikających z proponowanych zmian.

28.

W przypadku gdy Klient zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 26, ale nie dokona wypowiedzenia właściwej Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez
ponoszenia dodatkowych opłat związanych ze zgłoszeniem sprzeciwu lub opłat wynikających z proponowanych zmian.

29.

Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Taryfie Opłat i Prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:
a. zmiany wysokości płacy minimalnej oraz poziomu wskaźników publikowanych przez GUS: inflacji, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
b. zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych oraz stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski,
c. zmiany cen usług i operacji, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych,
d. zmiany zakresu lub formy świadczonych przez Bank usług (w tym zmiany lub dodania nowej funkcjonalności w zakresie obsługi danego produktu) w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na
koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem umowy,
e. zmiany przepisów prawa regulujących produkty lub usługi oferowane przez Bank lub mających wpływ na wykonywanie umowy, w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone
przez Bank w związku z wykonywaniem umowy,
f. zmiany przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości stosowanych przez Bank, w zakresie w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem
umowy,
g. zmiany lub wydania nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie mającym
wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem umowy.
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30.

Zmiany wysokości opłat i prowizji będą odbywały się wg następujących zasad:
a. zmiana opłat i prowizji przewidzianych w Taryfie Opłat i Prowizji dla jednego produktu może być dokonywana nie częściej niż 4 razy w roku,
b. opłaty i prowizje zawarte w Taryfie Opłat i Prowizji nie mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o więcej niż 200% wysokości dotychczasowej opłaty lub prowizji, z zastrzeżeniem ust. 31,
c. zmiana wysokości danej opłaty lub prowizji następuje w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy od wystąpienia przesłanki do wprowadzenia tej zmiany,
d. ustalenie stawek opłat lub prowizji za czynności, za które dotychczas Bank nie pobierał opłat/prowizji oraz określenie wysokości opłat/prowizji dla nowych produktów lub usług, odbywa się z
uwzględnieniem stopnia pracochłonności wykonywanych w związku z tym czynności oraz poziomu kosztów ponoszonych przez Bank.

31.

Ograniczenie, o którym mowa w ust. 30 lit. b nie dotyczy sytuacji, w której do Taryfy Opłat i Prowizji wprowadzane są nowe opłaty lub prowizje lub gdy ich dotychczasowa wysokość wynosiła 0 zł.

32.

Taryfa Opłat i Prowizji nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie Opłat i Prowizji nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.

33.

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

34.

Powyższe postanowienia mają charakter ogólny, obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

35.

Nazwy usług podane w nawiasach kwadratowych [ ], są nazwami handlowymi usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
1437) w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.

1
2

Prowizje i opłaty Banku ponosi zleceniodawca polecenia przelewu (Klient), prowizje i opłaty innych banków, pośredniczących w realizacji polecenia przelewu, ponosi odbiorca (beneficjent).
SEPA (ang.: Single Euro Payment Area) – strefa jednolitego obszaru płatniczego w walucie Euro.
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Rachunki oszczędnościowe

VI.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI

A.

USŁUGI PODSTAWOWE

1.

Prowadzenie rachunku płatniczego

2.

Powiadamianie SMS [Opłata za komunikat SMS]:

2.1
2.2

- jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku1
- do autoryzacji zleceń

TRYB POBIERANIA

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM6
KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
W PLN

za każdy wysłany SMS
(pobierana zbiorczo raz na
miesiąc)
za każdy wysłany SMS

0,30 zł
0 zł

TRANSAKCJE PŁATNICZE KRAJOWE

1.

3.

Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach Banku] w PLN i walutach obcych na własny ROR7:
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) –
od każdego przelewu
0 zł
dyspozycja ustna6
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
od każdego przelewu
0 zł
mobilnej6
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej –
od każdego przelewu
0 zł
konsultant6
Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach Banku] w PLN i walutach obcych na rachunki inne niż własny ROR8:
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) –
od każdego przelewu
0 zł
dyspozycja ustna6
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
od każdego przelewu
0 zł
mobilnej6
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej –
od każdego przelewu
0 zł
konsultant6
8,
9
Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku krajowego :

3.1

- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir6

3.2

- Sorbnet < 1 mln PLN:

3.2.1

- w Oddziale
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
mobilnej
- w Oddziale – Sorbnet >= 1 mln PLN

1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3

3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1

KONTO MOCNO
OSZCZĘDNOŚCIOWE

0 zł

B.
1.1

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
W PLN

KONTO MOCNO
OSZCZĘDNOŚCIOWE

miesięcznie od każdego
rachunku

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I
KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU
KALENDARZOWYM6

0 zł

5 zł3

5 zł

0 zł

5 zł3

0 zł

0 zł

5 zł3

5 zł

0 zł

5 zł3

5 zł

0 zł

5 zł3

5 zł

0 zł

5 zł3

5 zł

od każdego przelewu

0 zł

0 zł

10 zł3

10 zł

od każdego przelewu

32 zł

32 zł

32 zł

32 zł

od każdego przelewu

32 zł

32 zł

32 zł

32 zł

od każdego przelewu

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

10 zł3

10 zł

- w Oddziale – Express Elixir
od każdego przelewu
8 zł
8 zł
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
od każdego przelewu
0 zł
0 zł
mobilnej6
- opłata dodatkowa w przypadku realizacji polecenia przelewu natychmiastowego za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej:

10 zł

3

8 zł

3.5.1.1

- przelew w wysokości 0,01 zł – 1 000 zł

od każdego przelewu

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

3.5.1.2

- przelew w wysokości 1 000,01 zł – 2 000 zł

od każdego przelewu

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

3.5.1.3

- przelew w wysokości 2 000,01 zł – 3 000 zł

od każdego przelewu

3 zł

3 zł

3 zł

3 zł

3.5.1.4

- przelew w wysokości 3 000,01 zł – 4 000 zł

od każdego przelewu

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

3.5.1.5

- przelew w wysokości 4 000,01 zł – 5 000 zł

od każdego przelewu

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł
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VI.

3.5.1.6
3.5.1.7
3.6
3.7
C.
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1

4.2

4.3

4.4

5.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI

- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł2

TRYB POBIERANIA

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM6

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I
KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU
KALENDARZOWYM6

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
W PLN

KONTO MOCNO
OSZCZĘDNOŚCIOWE

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
W PLN

KONTO MOCNO
OSZCZĘDNOŚCIOWE

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł2
od każdego przelewu
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej –
od każdego przelewu
konsultant6
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej –
od każdego przelewu
konsultant - Express Elixir
TRANSAKCJE PŁATNICZE TRANSGRANICZNE I KRAJOWE W WALUTACH OBCYCH
Polecenie przelewu SEPA [Przelew europejski] za
od każdego przelewu
pośrednictwem bankowości internetowej4
Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego [Przelew zagraniczny/walutowy]4:

od każdego przelewu

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł

0 zł

10 zł3

8 zł

0 zł

0 zł

10 zł3

8 zł

5 zł

-

5 zł

-

- w Oddziale
od każdego przelewu
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
od każdego przelewu
bankowości telefonicznej – konsultant
Polecenie przelewu w walucie obcej [Przelew zagraniczny/walutowy]4:

50 zł

-

50 zł

-

30 zł

-

30 zł

-

- w Oddziale
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
bankowości telefonicznej – konsultant
Opłaty dodatkowe:
- za realizację Polecenia przelewu zagranicznego/
walutowego lub Polecenia przelewu w walucie obcej
[Przelewu zagranicznego/walutowego] w trybie
pilnym
- za realizację Polecenia przelewu zagranicznego/
walutowego lub Polecenia przelewu w walucie obcej
[Przelewu zagranicznego/walutowego] w trybie
ekspresowym
- ryczałt na pokrycie kosztów banków
pośredniczących w przypadku opcji kosztowej OUR
(całkowite koszty polecenia przelewu pokrywa
zleceniodawca)
- za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta
IBAN dla Polecenia przelewu zagranicznego/
walutowego i Polecenia przelewu w walucie obcej
[Przelewu zagranicznego/walutowego] lub Polecenia
przelewu SEPA [Przelewu europejskiego] do krajów,
gdzie jest on stosowany lub brak kodu BIC banku
beneficjenta i za poinformowanie o odmowie
wykonania zlecenia
Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego i
Polecenie przelewu w walucie obcej [Przelew
zagraniczny/walutowy] lub Polecenie przelewu SEPA
[Przelew europejski] otrzymane z banku krajowego
lub zagranicznego

od każdego przelewu

50 zł

-

50 zł

-

od każdego przelewu

30 zł

-

30 zł

-

od każdego przelewu

15 zł

-

15 zł

-

od każdego przelewu

20 zł

-

20 zł

-

od każdego przelewu

70 zł

-

70 zł

-

od każdego przelewu

20 zł

-

20 zł

-

od każdego przelewu

0 zł

-

0 zł

-
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VI.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI

TRYB POBIERANIA

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM6
KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
W PLN

3.

Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego
[Przelew zagraniczny/walutowy lub Polecenie
od każdego przelewu
35 zł
przelewu SEPA [Przelew europejski] otrzymane z
tytułu renty/emerytury zagranicznej
WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA I ZESTAWIENIA TRANSAKCJI/ZAŚWIADCZENIA
Wyciąg dostępny w bankowości internetowej/
mobilnej za dowolny okres – dotyczy Klientów, którzy za każdy miesiąc wyciągu
0 zł
zawarli Umowę ramową
Wyciąg miesięczny (1 raz w miesiącu):
- w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)
za każdy wyciąg
5 zł
– dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę ramową5
- w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)
za każdy wyciąg
0 zł
– dotyczy Klientów, którzy nie zawarli Umowy
ramowej
Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za dowolny
okres, w formie papierowej, odbierany w
za każdy miesiąc wyciągu
5 zł
Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)
Potwierdzenie wykonania transakcji płatniczej:
- w formie papierowej odbierane w Oddziale/
Placówce Partnerskiej (Agencji), z wyjątkiem
za każdą dyspozycję Klienta
5 zł
potwierdzeń wydawanych w momencie dokonania
transakcji
- wysyłane listem zwykłym
za każdą dyspozycję Klienta
5 zł
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
[Wydruk historii rachunku] w Oddziale/Placówce
za każdą dyspozycję Klienta
5 zł
Partnerskiej (Agencji) za dowolny okres
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym [Opłata związana z prowadzeniem
rachunku – wydanie opinii bankowej/pism o
za każdą dyspozycję Klienta
50 zł
charakterze zaświadczeń dotyczących posiadanego w
Banku produktu]
WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKI
Wpłata gotówki na rachunek własny w
od każdej wpłaty
0 zł
Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)
Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w
od każdej wpłaty
0 zł
Banku w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)
6
Wypłata gotówki z rachunku w kasie Banku
od każdej wypłaty
0 zł

4.

Zamówienie gotówki

5.

Niepodjęcie zamówionej gotówki:

5.1

- dla wypłaty w PLN

5.2

- dla wypłaty w walucie obcej

6.
D.
1.
2.
2.1

2.2

3.
4.
4.1
4.2
5.

6.

E.
1.
2.

za każde zamówienie
za każde niepodjęcie,
od niepodjętej kwoty
za każde niepodjęcie
od niepodjętej kwoty

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I
KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU
KALENDARZOWYM6

KONTO MOCNO
OSZCZĘDNOŚCIOWE

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
W PLN

KONTO MOCNO
OSZCZĘDNOŚCIOWE

-

35 zł

-

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

50 zł

50 zł

50 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0,3% kwoty, min. 100 zł

0,3% kwoty, min. 100 zł

0,3% kwoty, min. 100 zł

0,3% kwoty, min. 100 zł

0,3% kwoty, min. 140 zł

0,3% kwoty, min. 140 zł

0,3% kwoty, min. 140 zł

0,3% kwoty, min. 140 zł

3

10 zł
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Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie za wszystkie przesłane powiadomienia, z rachunku wskazanego przez Klienta w systemie bankowości internetowej lub, w
przypadku jego zamknięcia, z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN o najwcześniejszej dacie otwarcia lub z ROR walutowego o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy Klient nie
posiada ROR, opłata pobierana jest z rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli Klient posiada więcej niż jeden rachunek – z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia.
2
Polecenia przelewu natychmiastowego powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR.
3 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.
4 Opłata nie dotyczy opłacania zleceń nabycia jednostek uczestnictwa przyjmowanych w Alior Banku S.A., pod warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor rejestru.
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.
6 Opłata za realizację pierwszej dowolnej transakcji w miesiącu, z grupy transakcji oznaczonych niniejszym przypisem oraz przypisem 4 w Rozdziale „Karty płatnicze debetowe do rachunków oszczędnościowych
wycofane z oferty”, wynosi 0 zł. Za drugą i kolejną transakcję w miesiącu, z grupy transakcji oznaczonych w ten sposób, jest pobierana opłata w wysokości określonej dla danej transakcji.
7 W przypadku Konta Mocno Oszczędnościowego dotyczy poleceń przelewu na własny ROR prowadzony w PLN.
8 Jeżeli Klient jest posiadaczem/współposiadaczem ROR w PLN w Banku, Bank nie realizuje poleceń przelewu z Konta Mocno Oszczędnościowego Klienta na inne rachunki prowadzone w Banku oraz do innych
banków krajowych.
9 Bank nie realizuje poleceń przelewu do ZUS i US z Konta Mocno Oszczędnościowego.
1

Rachunki oszczędnościowe wycofane z oferty
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I
KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU
KALENDARZOWYM10

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
XXI.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI

A.

USŁUGI PODSTAWOWE

1.

Prowadzenie rachunku płatniczego

2.

Powiadamianie SMS [Opłata za komunikat SMS]:

2.1
2.2

- jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku2
- do autoryzacji zleceń

TRYB POBIERANIA

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
PRIMO11 (HAIZ)/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
MERITUM/KONTO
LOKACYJNE

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
WALUTOWE1

miesięcznie od każdego
rachunku

TRANSAKCJE PŁATNICZE KRAJOWE

1.

Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach Banku] w PLN i walutach obcych na własny ROR:
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) –
od każdego przelewu
0 zł
dyspozycja ustna10
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
od każdego przelewu
0 zł
mobilnej10, 12
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej –
od każdego przelewu
0 zł
konsultant10
Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach Banku] w PLN i walutach obcych na rachunki inne niż własny ROR:
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) –
od każdego przelewu
0 zł
dyspozycja ustna10
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
od każdego przelewu
0 zł
mobilnej10
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej –
od każdego przelewu
0 zł
konsultant10

1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
WALUTOWE1

0 zł

za każdy wysłany SMS
(pobierana zbiorczo raz na
miesiąc)
za każdy wysłany SMS

B.

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
PRIMO11 (HAIZ)/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
MERITUM/KONTO
LOKACYJNE

0,30 zł
0 zł

0 zł

5 zł5

2 zł

0 zł

5 zł5

1 zł

0 zł

5 zł5

1 zł

0 zł

5 zł5

2 zł

0 zł

5 zł5

1 zł

0 zł

5 zł5

1 zł
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PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
XXI.

3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
11
PRIMO (HAIZ)/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
MERITUM/KONTO
LOKACYJNE

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
WALUTOWE1

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
11
PRIMO (HAIZ)/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
MERITUM/KONTO
LOKACYJNE

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
WALUTOWE1

0 zł

0 zł

10 zł5

7 zł

od każdego przelewu

32 zł

32 zł

32 zł

32 zł

od każdego przelewu

32 zł

32 zł

32 zł

32 zł

od każdego przelewu

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

10 zł5

-

TRYB POBIERANIA

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku krajowego:
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) –
od każdego przelewu
Elixir10
- Sorbnet < 1 mln PLN:
- w Oddziale
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
mobilnej
- w Oddziale – Sorbnet >= 1 mln PLN

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I
KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU
KALENDARZOWYM10

- w Oddziale – Express Elixir
od każdego przelewu
8 zł
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
od każdego przelewu
0 zł
0 zł
mobilnej10
- opłata dodatkowa w przypadku realizacji polecenia przelewu natychmiastowego za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej:

10

zł5

5 zł

3.5.1.1

- przelew w wysokości 0,01 zł – 1 000 zł

od każdego przelewu

1 zł

-

1 zł

-

3.5.1.2

- przelew w wysokości 1 000,01 zł – 2 000 zł

od każdego przelewu

2 zł

-

2 zł

-

3.5.1.3

- przelew w wysokości 2 000,01 zł – 3 000 zł

od każdego przelewu

3 zł

-

3 zł

-

3.5.1.4

- przelew w wysokości 3 000,01 zł – 4 000 zł

od każdego przelewu

4 zł

-

4 zł

-

3.5.1.5

- przelew w wysokości 4 000,01 zł – 5 000 zł

od każdego przelewu

5 zł

-

5 zł

-

3.5.1.6

- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł3

od każdego przelewu

5 zł

-

5 zł

-

- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł3
od każdego przelewu
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej –
od każdego przelewu
konsultant10
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej –
od każdego przelewu
konsultant - Express Elixir
TRANSAKCJE PŁATNICZE TRANSGRANICZNE I KRAJOWE W WALUTACH OBCYCH8
Polecenie przelewu SEPA [Przelew europejski] za
od każdego przelewu
pośrednictwem bankowości internetowej6
Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego [Przelew zagraniczny/walutowy]6:

5 zł

-

5 zł

-

0 zł

0 zł

10 zł5

5 zł

0 zł

0 zł

10 zł5

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

- w Oddziale
od każdego przelewu
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
od każdego przelewu
bankowości telefonicznej – konsultant
Polecenie przelewu w walucie obcej [Przelew zagraniczny/walutowy]6:

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

- w Oddziale
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
bankowości telefonicznej – konsultant
Polecenie przelewu w walucie obcej [Przelew
zagraniczny/walutowy] w ramach promocji Kantor7

od każdego przelewu

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

od każdego przelewu

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

od każdego przelewu

-

5 zł

-

5 zł

3.5.1.7
3.6
3.7
C.
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
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PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
XXI.

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

6.

7.
D.
1.
2.
2.1

2.2
2.3

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI

TRYB POBIERANIA

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
11
PRIMO (HAIZ)/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
MERITUM/KONTO
LOKACYJNE

Opłaty dodatkowe:
- za realizację Polecenia przelewu zagranicznego/
walutowego lub Polecenia przelewu w walucie obcej
od każdego przelewu
15 zł
[Przelewu zagranicznego/walutowego] w trybie
pilnym
- za realizację Polecenia przelewu zagranicznego/
walutowego lub Polecenia przelewu w walucie obcej
od każdego przelewu
20 zł
[Przelewu zagranicznego/walutowego] w trybie
ekspresowym
- ryczałt na pokrycie kosztów banków
pośredniczących w przypadku opcji kosztowej OUR
od każdego przelewu
70 zł
(całkowite koszty polecenia przelewu pokrywa
zleceniodawca)
- za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta
IBAN dla Polecenia przelewu zagranicznego/
walutowego i Polecenia przelewu w walucie obcej
[Przelewu zagranicznego/walutowego] lub Polecenia
od każdego przelewu
20 zł
przelewu SEPA [Przelewu europejskiego] do krajów,
gdzie jest on stosowany lub brak kodu BIC banku
beneficjenta i za poinformowanie o odmowie
wykonania zlecenia
Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego i
Polecenie przelewu w walucie obcej [Przelew
zagraniczny/walutowy] lub Polecenie przelewu SEPA
od każdego przelewu
0 zł
[Przelew europejski] otrzymane z banku krajowego
lub zagranicznego
Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego
[Przelew zagraniczny/walutowy lub Polecenie
od każdego przelewu
35 zł
przelewu SEPA [Przelew europejski] otrzymane z
tytułu renty/emerytury zagranicznej
WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA I ZESTAWIENIA TRANSAKCJI/ZAŚWIADCZENIA
Wyciąg dostępny w bankowości internetowej/
mobilnej za dowolny okres – dotyczy Klientów, którzy za każdy miesiąc wyciągu
0 zł
zawarli Umowę ramową
Wyciąg miesięczny (1 raz w miesiącu):
- w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)
za każdy wyciąg
5 zł
– dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę ramową9
- w formie papierowej wysyłany listem zwykłym lub
odbierany w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)
za każdy wyciąg
0 zł
– dotyczy Klientów, którzy nie zawarli Umowy
ramowej
- wysyłany pocztą elektroniczną4
za każdy wyciąg
0 zł

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I
KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU
KALENDARZOWYM10

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
WALUTOWE1

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
11
PRIMO (HAIZ)/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
MERITUM/KONTO
LOKACYJNE

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
WALUTOWE1

15 zł

15 zł

15 zł

20 zł

20 zł

20 zł

70 zł

70 zł

70 zł

20 zł

20 zł

20 zł

0 zł

0 zł

0 zł

35 zł

35 zł

35 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł

5 zł

5 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł
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PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
XXI.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI

3.

Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za dowolny
okres, w formie papierowej, odbierany w
Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)
Potwierdzenie wykonania transakcji płatniczej:
- w formie papierowej odbierane w Oddziale/
Placówce Partnerskiej (Agencji), z wyjątkiem
potwierdzeń wydawanych w momencie dokonania
transakcji
- wysyłane listem zwykłym
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
[Wydruk historii rachunku] w Oddziale/Placówce
Partnerskiej (Agencji) za dowolny okres
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym [Opłata związana z prowadzeniem
rachunku – wydanie opinii bankowej/pism o
charakterze zaświadczeń dotyczących posiadanego w
Banku produktu]
WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKI
Wpłata gotówki na rachunek własny w
Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)
Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w
Banku w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)
Wypłata gotówki z rachunku w kasie Banku10

4.

Zamówienie gotówki

5.

Niepodjęcie zamówionej gotówki:

3.
4.
4.1
4.2
5.

6.

E.
1.
2.

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I
KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU
KALENDARZOWYM10

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
11
PRIMO (HAIZ)/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
MERITUM/KONTO
LOKACYJNE

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
WALUTOWE1

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
11
PRIMO (HAIZ)/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
MERITUM/KONTO
LOKACYJNE

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
WALUTOWE1

za każdy miesiąc wyciągu

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

za każdą dyspozycję Klienta

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

za każdą dyspozycję Klienta

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

za każdą dyspozycję Klienta

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

za każdą dyspozycję Klienta

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

od każdej wpłaty

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

od każdej wpłaty

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

TRYB POBIERANIA

od każdej wypłaty

0 zł

0 zł

za każde zamówienie

0 zł

0 zł

10

zł5

0 zł

5 zł
0 zł

za każde niepodjęcie,
0,3% kwoty, min. 100 zł 0,3% kwoty, min. 100 zł
0,3% kwoty, min. 100 zł
0,3% kwoty, min. 100 zł
od niepodjętej kwoty
za każde niepodjęcie
5.2
- dla wypłaty w walucie obcej
0,3% kwoty, min. 140 zł 0,3% kwoty, min. 140 zł
0,3% kwoty, min. 140 zł
0,3% kwoty, min. 140 zł
od niepodjętej kwoty
1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, gdy dany Oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie.
2 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie za wszystkie przesłane powiadomienia, z rachunku wskazanego przez Klienta w systemie bankowości internetowej lub, w
przypadku jego zamknięcia, z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN o najwcześniejszej dacie otwarcia lub z ROR walutowego o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy Klient nie
posiada ROR, opłata pobierana jest z rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli Klient posiada więcej niż jeden rachunek – z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia.
3
Polecenia przelewu natychmiastowego powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR.
4 Możliwość wysyłki na adres poczty elektronicznej dotyczy wyłącznie Klientów, których umowa została zawarta z byłym Meritum Bank.
5 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.
6
Opłata nie dotyczy opłacania zleceń nabycia jednostek uczestnictwa przyjmowanych w Alior Banku S.A., pod warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor rejestru.
7 Dotyczy przelewów za pośrednictwem bankowości internetowej, z konta oszczędnościowego w CHF, o maksymalnej wysokości 5 000 CHF, w trybie zwykłym, do innych banków krajowych, przy zaznaczonej
opcji kosztowej SHA.
8 W ramach Konta Oszczędnościowego PRIMO nie ma możliwości dokonywania płatności zagranicznych.
9 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.
5.1

- dla wypłaty w PLN
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Opłata za realizację pierwszej dowolnej transakcji w miesiącu, z grupy transakcji oznaczonych niniejszym przypisem oraz przypisem 4 w Rozdziale „Karty płatnicze debetowe do rachunków
oszczędnościowych wycofane z oferty”, wynosi 0 zł. Za drugą i kolejną transakcję w miesiącu, z grupy transakcji oznaczonych w ten sposób, jest pobierana opłata w wysokości określonej dla danej transakcji.
11 Nazwa Konto Oszczędnościowe PRIMO obowiązuje od 1 października 2018 r. dla umów zawartych o rachunek Konto Oszczędnościowe HAIZ.
12
W tym w kanale HAIZ (dotyczy aplikacji mobilnej HAIZ dostępnej do 30 września 2018 r.).
10

Karty płatnicze debetowe do rachunków oszczędnościowych wycofane z oferty
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM4
XXII.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
WALUTOWE1

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE W
PLN/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
MERITUM1/KONTO
LOKACYJNE1

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
WALUTOWE1

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

3 zł

3 zł

3 zł

3 zł

od każdej dyspozycji

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

od każdej dyspozycji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

TRYB POBIERANIA

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE W
PLN/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
MERITUM1/KONTO
LOKACYJNE1

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I
KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU
KALENDARZOWYM4

A.

USŁUGI PODSTAWOWE

1.

2.

Wznowienie karty płatniczej (dla posiadacza, współposiadacza lub użytkownika):
w momencie wznowienia
Karta Mastercard Debit (karta płaska)5
karty
w momencie wznowienia
Karta Debit Mastercard zbliżeniowa6
karty
Obsługa karty debetowej [Opłata za kartę]
miesięcznie

3.

Zmiana PIN:

3.1

B.

- w bankomacie
- za pośrednictwem bankowości internetowej/
telefonicznej
TRANSAKCJE KARTĄ

1.

Wypłata gotówki:

1.1

- w bankomatach własnych4

od każdej transakcji

0 zł

0 zł

10 zł

5 zł

1.2

- w bankomatach Euronet lub Planet Cash4

od każdej transakcji

0 zł

0 zł

10 zł

5 zł

1.3

- w bankomatach innych banków krajowych
- w bankomatach za granicą, w tym transgraniczna
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych dokonywana w bankomatach2
- w kasie innego banku, innej instytucji w kraju
- w kasie banku, innej instytucji za granicą, w tym
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych dokonywana w
kasie banku, innej instytucji2
Wypłata gotówki – realizacja transakcji "Płać kartą i
wypłacaj"
(wypłata gotówki przy okazji dokonywania transakcji
bezgotówkowej)3
Realizacja transakcji bezgotówkowych, w tym
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych4

od każdej transakcji

5 zł

5 zł

10 zł

5 zł

od każdej transakcji

9 zł

5 zł

10 zł

9 zł

od każdej transakcji

5 zł

5 zł

10 zł

5 zł

od każdej transakcji

9 zł

5 zł

10 zł

5 zł

od każdej transakcji

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

od każdej transakcji

0 zł

0 zł

5 zł

5 zł

1.1
1.2

3.2

1.4
1.5
1.6

2.

3.
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TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI

TRYB POBIERANIA

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE W
PLN/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
MERITUM1/KONTO
LOKACYJNE1

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
WALUTOWE1

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE W
PLN/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
MERITUM1/KONTO
LOKACYJNE1

KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
WALUTOWE1

4.

Wpłata gotówki we wpłatomacie:

4.1

- w Oddziałach Banku

od każdej transakcji

0,2% kwoty, min. 1 zł

0,2% kwoty, min. 1 zł

0,2% kwoty, min. 1 zł

0,2% kwoty, min. 1 zł

4.2

- sieci Planet Cash

od każdej transakcji

0,35% kwoty, min. 1 zł

0,35% kwoty, min. 1 zł

0,35% kwoty, min. 1 zł

0,35% kwoty, min. 1 zł

4.3

- pozostałe

od każdej transakcji

0,6% kwoty, min. 1 zł

0,6% kwoty, min. 1 zł

0,6% kwoty, min. 1 zł

0,6% kwoty, min. 1 zł

C.

INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH

1.

Wydruk zestawienia transakcji dokonanych kartą

od każdej dyspozycji

1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

2.

Sprawdzenie salda rachunku

od każdej dyspozycji

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

D.

INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH OBCYCH

1.

Sprawdzenie salda rachunku

od każdej dyspozycji

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

Rachunek wycofany z bieżącej sprzedaży.
2
Wypłata gotówki za granicą może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez podmiot świadczący taką usługę, inny niż Alior Bank.
3 Usługa dostępna posiadaczom kart wydanych po 19 maja 2009 r.
4 Opłata za realizację pierwszej dowolnej transakcji w miesiącu, z grupy transakcji oznaczonych niniejszym przypisem oraz przypisem 6 w Rozdziale „Rachunki oszczędnościowe” lub przypisem 10 w Rozdziale
„Rachunki oszczędnościowe wycofane z oferty”, 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.
5
Karta wycofana z oferty Banku od 1 września 2018 r.
6 Karta wznawiana dla posiadaczy/współposiadaczy/użytkowników Karty Mastercard Debit (karta płaska).
1

Inne opłaty i prowizje
XXVI.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI

TRYB POBIERANIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI DLA
KONTA WYŻSZEJ JAKOŚCI*

WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI

*) 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 polecenia przelewu otrzymane z rachunków dla Klienta Indywidualnego prowadzonych w ramach TMobile 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.
I
II
A.
1.
2.
B.
1.
2.

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI UPOMINAWCZE I WINDYKACYJNE7 - dla umów zawartych do 10.03.2016
Pisma wysyłane listem poleconym, w tym monity, wezwania do
jednorazowo
zapłaty, wypowiedzenie umowy
Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru, w tym monity, wezwania do zapłaty, wypowiedzenie
jednorazowo
umowy
OPŁATY ZA CZYNNOŚCI MONITORINGOWE11
Pisma wysyłane listem poleconym, w tym upomnienia, wezwania
Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru, w tym upomnienia, wezwania, wypowiedzenie umowy

0 zł

5,20 zł

0 zł

7,80 zł

jednorazowo

0 zł

5,20 zł

jednorazowo

0 zł

7,80 zł
12/14

XXVI.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI

TRYB POBIERANIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI DLA
KONTA WYŻSZEJ JAKOŚCI*

WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI

*) 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 polecenia przelewu otrzymane z rachunków dla Klienta Indywidualnego prowadzonych w ramach TMobile 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.
I
II
C.

POZOSTAŁE OPŁATY/PROWIZJE

1.

Porozumienie/Aneks do umowy kredytowej9

2.

Zmiana typu rachunku karty kredytowej1
jednorazowo
Opłata operacyjna dotycząca karty kredytowej i limitu
jednorazowo w cyklu
odnawialnego w rachunku, udzielonych w ofercie pakietowej z
rozliczeniowym
12
pożyczką od 10 kwietnia 2015 r.
Wpłata gotówki10:
a) na rachunek prowadzony w innym banku2 oraz
b) na rachunek prowadzony na podstawie umowy zawartej z T-Mobile Usługi Bankowe oraz
c) na rachunek w Banku przez osobę trzecią3
- w Oddziale
od kwoty wpłaty

3.

4.
4.1
4.2

10.

- w Placówce Partnerskiej (Agencji)
Zmiana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia Polecenia
przelewu zagranicznego/walutowego i Polecenia przelewu w
walucie obcej [Przelewu zagranicznego/walutowego] lub Polecenia
przelewu SEPA [Przelewu europejskiego] przed jego realizacją4
Zmiana warunków złożonego zlecenia Polecenia przelewu
zagranicznego/walutowego i Polecenia przelewu w walucie obcej
[Przelewu zagranicznego/walutowego] lub Polecenia przelewu
SEPA [Przelewu europejskiego] po jego realizacji przez Bank,
poszukiwanie polecenia przelewu, zapytanie o koszty realizacji
polecenia przelewu banków pośredniczących – do 1 miesiąca
wstecz8
Zmiana warunków złożonego zlecenia Polecenia przelewu
zagranicznego/walutowego i Polecenia przelewu w walucie obcej
[Przelewu zagranicznego/walutowego] lub Polecenia przelewu
SEPA [Przelewu europejskiego] po jego realizacji przez Bank,
poszukiwanie polecenia przelewu, zapytanie o koszty realizacji
polecenia przelewu banków pośredniczących – powyżej 1 do 3
miesięcy wstecz8
Anulowanie/zwrot wykonanego przez Bank zlecenia Polecenia
przelewu zagranicznego/walutowego i Polecenia przelewu w
walucie [Przelewu zagranicznego/walutowego] lub Polecenia
przelewu SEPA [Przelewu europejskiego] – do 1 miesiąca wstecz
Anulowanie/zwrot wykonanego przez Bank zlecenia Polecenia
przelewu zagranicznego/walutowego i Polecenia przelewu w
walucie obcej [Przelewu zagranicznego/walutowego] lub Polecenia
przelewu SEPA [Przelewu europejskiego] – powyżej 1 do 3
miesięcy wstecz
Aktywacja usługi Autodealing

11.

Abonament miesięczny5 w ramach usługi Autodealing

5.

6.

7.

8.

9.

jednorazowo

-

50 zł

-

0 zł

0 zł

5 zł

-

0,5%, min. 8 zł

od kwoty wpłaty

-

1%, min. 3 zł6

jednorazowo

0 zł

20 zł

jednorazowo

0 zł

50 zł + koszty rzeczywiste banku
zagranicznego

jednorazowo

0 zł

100 zł + koszty rzeczywiste banku
zagranicznego

jednorazowo

0 zł

150 zł + koszty rzeczywiste banku
zagranicznego

jednorazowo

0 zł

300 zł + koszty rzeczywiste banku
zagranicznego

jednorazowo
miesięcznie (pobierana raz
niezależnie od liczby
posiadanych rachunków)

0 zł

0 zł

7 zł

7 zł
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XXVI.

TYTUŁ OPŁATY/PROWIZJI

TRYB POBIERANIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI DLA
KONTA WYŻSZEJ JAKOŚCI*

WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI

*) 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 polecenia przelewu otrzymane z rachunków dla Klienta Indywidualnego prowadzonych w ramach TMobile 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.
I
II
Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach płatniczych i
bankowych prowadzonych w bankach lub spółdzielczych kasach
12.
oszczędnościowo-kredytowych na terytorium Polski osobom i
każdorazowo
30,75 zł (w tym należny podatek VAT)
30,75 zł (w tym należny podatek VAT)
podmiotom uprawnionym na podstawie art. 92 ba i art. 105 b
ustawy Prawo bankowe13
Wydanie opinii bankowej/pism o charakterze zaświadczeń
za każdą dyspozycję
13.
61,50 zł (w tym należny podatek VAT)
61,50 zł (w tym należny podatek VAT)
niedotyczących posiadanego w Banku produktu
Klienta
Zmiana możliwa jest dla wybranych typów rachunków karty kredytowej.
Dotyczy operacji kasowych dokonywanych w złotych polskich (Bank nie realizuje wpłat w walutach obcych).
3 Opłata nie jest pobierana:
- od posiadaczy/współposiadaczy, pełnomocników oraz przedstawicieli ustawowych posiadaczy rachunków 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.
4 Bank nie gwarantuje wykonania dyspozycji zmiany warunków/unieważnienia złożonego zlecenia przed jego realizacją nawet jeżeli w chwili otrzymania dyspozycji, polecenie przelewu znajduje się w blokadzie.
5 Opłata nie jest pobierana od posiadaczy/współposiadaczy konta Private Banking.
6
Podana stawka jest maksymalna. Poszczególne Placówki Partnerskie (Agencje) wyjątkowo mogą stosować indywidualne stawki opłat.
7 Naliczanie opłat za czynności upominawcze i windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości lub wypowiedzenia umowy. Opłaty naliczane są za każde z nadanych pism. Limit opłat za
podjęte przez Bank czynności upominawcze i windykacyjne wynosi 200 zł w cyklu miesięcznym, a w przypadku kart kredytowych, jeżeli umowa została zawarta przed 1 grudnia 2012 r. limit ten wynosi 95 zł.
8 Realizacja dyspozycji/zapytania wiąże się z koniecznością wszczęcia przez Bank postępowania wyjaśniającego z właściwym bankiem uczestniczącym w realizacji polecenia przelewu.
9 Nie dotyczy aneksów związanych ze zmianą typu rachunku karty kredytowej.
10
Opłata jest pobierana w kasie Banku od wpłacającego.
11 Opłaty pobierane niezależnie od daty zawarcia umowy, niezwiązane z wystąpieniem zaległości Klienta w spłacie zadłużenia. Bank nalicza opłaty monitoringowe na danym rachunku nie częściej niż raz na pięć
dni.
12 Opłata nie dotyczy kart kredytowych: Alior Bank Mastercard OK! (w zakresie umów zawieranych od 21 grudnia 2017 r.) oraz Alior Bank Mastercard TU i TAM.
13 Opłata nie jest pobierana w przypadkach określonych w art. 110 ustawy Prawo bankowe.
1
2
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