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A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Alior Banku Spółka Akcyjna (zwanego dalej 
„Bankiem”) pobierają opłaty i prowizje za zlecone usługi w oparciu o stawki określone  
w Taryfie. 

2. Za czynności wykonywane przez Bank na podstawie umów z Klientem, w tym z czynności 
nieujęte w Taryfie, mogą być pobierane opłaty i prowizje inne niż określone w Taryfie, na 
zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach, z zastrzeżeniem, że 
opłaty i prowizje za czynności wykonywane przez Placówki Partnerskie (ujęte w Taryfie), 
pobierane są w wysokości nie niższej niż wskazana w Taryfie. 

3. Na życzenie klienta Alior Bank SA (zwany dalej „Bankiem” lub „Alior Bankiem”) może wy-
konać inne czynności niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania 
prowizji lub opłaty bankowej. 

4. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera należne prowizje i 
opłaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienial-
nych dokonując przeliczania stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu kursów 
kupna / sprzedaży walut obowiązujących Alior Banku. Wobec Klientów innych banków za-
granicznych dopuszcza się możliwość ustalania opłat w walutach obcych. 

5. Należne opłaty i prowizje pobiera się od zleceniodawcy, chyba, że strony uzgodnią inaczej. 
Opłaty i prowizje niezapłacone przez drugą stronę w ciągu trzech miesięcy, obciążają zle-
ceniodawcę operacji bankowej. 

6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na ogólnych 
zasadach. 

7. W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy z winy Klienta konsekwencje opóźnień 
i zmiany kursu walut obciążają Klienta. 

8. Wszystkie prowizje i opłaty określone w Taryfie pobierane są „z góry” bezpośrednio przy 
wykonywaniu danej usługi (chyba, że tryb pobierania danej opłaty/prowizji został zdefi-
niowany inaczej), za wyjątkiem opłat miesięcznych, które są pobierane za pełny okres 
obliczeniowy bezpośrednio po jego zakończeniu. W przypadku opłat miesięcznych (np. za 
prowadzenie rachunku, abonamentu za korzystanie z Bankowości Internetowej, Bankowo-
ści Telefonicznej) na wniosek Klienta Bank pobierze 50% należnej opłaty, jeżeli umowa na 
usługę z Klientem została zawarta po 15-tym dniu okresu obliczeniowego, lub w przypadku 
wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa zakończyła się w pierwszej połowie okresu oblicze-
niowego.  

9. Opłat nie pobiera się za prowadzenie rachunków lokat terminowych.  

10. W przypadku, gdy bankomat w siedzibie Oddziału Banku jest uszkodzony lub nieczynny 
lub w bankomacie wystąpił brak gotówki, od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych 
pobiera się prowizję w analogicznej wysokości i na analogicznych zasadach jak za wypłatę 
gotówki w bankomatach Euronetu, dokonaną kartą debetową Mastercard Business. 

11. Obsługa gotówkowa w Placówkach Partnerskich możliwa jest tylko w walucie PLN i tylko 
dla podmiotów z jednoosobową reprezentacją (Osoby fizyczne prowadzące działalność go-
spodarczą, Spółki Cywilne, Spółki Jawne). Brak możliwości realizacji automatycznych wy-
płat gotówkowych w Placówkach Partnerskich. 

12. Wypłaty gotówkowe w Oddziałach Banku w kwocie przekraczającej 25 000 PLN bądź 3 000 
EUR lub 2 000 USD / GBP, a także wypłaty gotówkowe w Placówkach Partnerskich prze-
kraczające 10 000 PLN wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki. Wypłaty gotów-
kowe w Oddziałach Banku w walutach: CHF, NOK, SEK w każdej kwocie wymagają wcze-
śniejszego zamówienia gotówki. 

13. Zastosowany w tabelach znak „X” oznacza, że dana czynność/operacja nie jest realizowana 
w ramach danego produktu, rachunku/pakietu lub go nie dotyczy. 

14. Wymienione w Taryfie opłaty i prowizje stanowią stawki standardowe dla wszystkich Klien-
tów Biznesowych z segmentów Firm Mikro, Małych, Średnich i Korporacji. 

15. Klientowi posiadającemu rachunek bieżący Biznes Symetria Direct oraz rachunki pomoc-
nicze otwierane, jako rachunki dodatkowe do rachunku Biznes Symetria Direct nie są ofe-
rowane przez Bank produkty kredytowe do tych rachunków.  

16. Klientowi posiadającemu rachunek bieżący Biznes Symetria oraz rachunki pomocnicze 
otwierane, jako rachunki dodatkowe do rachunku Biznes Symetria, mogą być oferowane 
tylko produkty kredytowe dostępne dla Klientów z segmentu Małych Firm, zgodnie z przy-
pisaniem tych produktów do tego segmentu w Taryfie opłat i prowizji Alior Banku SA dla 
Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i Małych Firm chyba, że Umowa stanowi inaczej.  

17. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej dla produktu kredytowego, który 
nie jest oferowany przez Bank, Klientom posiadającym rachunki Biznes Symetria lub Biz-
nes Symetria Direct lub rachunki pomocnicze otwarte, jako rachunki dodatkowe do tych 
rachunków, aby móc korzystać z kredytu, którego dotyczy ta decyzja, Klient zobowiązany 
jest przekształcić dotychczasowy rachunek na rachunek bieżący, do którego Bank umożli-
wia udzielenie kredytu zgodnie z zastrzeżeniami zawartymi w pkt. 14 i 15 powyżej. 

18. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Taryfie pobiera się, w przypadku ich wy-
stąpienia, również opłaty i prowizje na rzecz banków (krajowych i zagranicznych) pośred-
niczących w wykonywaniu zlecenia wg odrębnych taryf lub wg faktycznie poniesionych 
kosztów oraz koszty przesyłek kurierskich. 

19. W przypadku udzielenia kredytu w ramach konsorcjum, w którym Alior Bank jest organi-
zatorem lub uczestnikiem – wszystkie rodzaje i stawki prowizji lub opłat ustalane są  
w wyniku negocjacji. 

20. W przypadku udzielenia kredytu dewizowego ze środków odpożyczonych – mogą wystąpić 
dodatkowe opłaty wynikające z kosztów innych banków. 

21. Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunki i dokonywania wy-
płat waluty wymienialnej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na bank-
noty (i odwrotnie). 

22. Bank pobiera opłaty i prowizje wyrażone w walutach w wysokości obowiązującej w dniu 
dokonania określonej czynności bankowej, chyba, że umowa stanowi inaczej. 

23. W przypadku produktów i usług realizowanych na rzecz Klientów nieposiadających ra-
chunku w Banku i równocześnie niebędących rezydentami, zastosowanie mają stawki pro-
wizji i opłat określone w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku dla banków. 

24. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany Taryfy opłat i prowizji. Zmiana ta może 
nastąpić w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek: 

a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogącej mieć wpływ na 
wysokość opłat i prowizji, 

b. zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności, 

c. zmiany stawek opłat i prowizji za czynności bankowe i niebankowe stosowanych przez 
banki konkurencyjne, 

d. zmiany cen usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych 
czynności bankowych lub niebankowych, 

e. zmiany cen energii, taryf telekomunikacyjnych, pocztowych, rozliczeń 
międzybankowych oraz innych czynników wpływających na poziom kosztów stałych 

Banku, 

f. zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych określonego przez GUS, 

g. zmiany kursu walut NBP. 

25. W przypadku zmiany opłat / prowizji w odniesieniu do usług realizowanych w ramach 
umowy już zawartej z Klientem, Bank zobowiązany jest doręczyć Klientowi wprowadzone 
zmiany do Taryfy lub Taryfę uwzględniającą wprowadzone zmiany wraz z określeniem ter-
minu wejścia w życie zmian, nie krótszego niż 14 dni od momentu doręczenia. Bank może 
powiadomić o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym: 
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a. jeśli Klient zawarł z Bankiem umowę o rachunek bankowy, poprzez zamieszczenie 
zmian w wyciągu bankowym z rachunku doręczanym Klientowi w sposób ustalony  
w umowie rachunku, lub 

b. poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres e-mail - w przypadku 
oferowania usługi przez Bank oraz podania przez Klienta rachunku/pakietu adresu  
e-mail do komunikacji z Bankiem, lub 

c. poprzez dostarczenie wiadomości Klientowi w formie elektronicznej, za pośrednictwem 
systemu bankowości internetowej w przypadku aktywowania przez Klienta dostępu do 
tego systemu, lub 

d. listownie na wskazany adres do korespondencji. 

Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian, Klient nie dokona 
wypowiedzenia umowy, której dotyczą zmiany, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte 
i obowiązują strony po upływie tego terminu. 

26. Niniejsza Taryfa zastępuje: 

a. Tabelę opłat i prowizji pobieranych przez Alior Bank SA za czynności związane z 
obsługą Klienta Korporacyjnego. 

b. Taryfę opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Biznesowych z segmentu Średnich 
Firm. 

c. Taryfę opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Biznesowych z segmentu Mikro i 
Małych Firm. 

d. Taryfę opłat i prowizji Alior Banku SA dla Klientów Biznesowych. 

27. Bank może pobrać w terminie późniejszym należne mu prowizje lub opłaty, brak niezwłocz-
nego pobrania opłat i prowizji przez Bank nie oznacza zrzeczenia się przez Bank takich 
opłat i prowizji 

28. Taryfa opłat i prowizji jest dostępna w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej 
Banku pod adresem: www.aliorbank.pl 

29. Opłaty dla których wskazano, iż doliczony zostanie VAT, będą obciążone  23% VAT zgodnie 
z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

30. Rachunek VAT prowadzony jest bezpłatnie. Bank nie pobiera opłat za przelewy wykony-
wane z/na rachunek VAT. Przelewy wykonywane w metodzie podzielonej płatności (split 
payment) wykonywane są z wykorzystaniem rachunku bieżącego, z którym Rachunek VAT 
jest połączony. 

 

 
 
 

www.aliorbank.pl 
Obowiązuje: 

1. od 30 czerwca  2022 r. – dla umów zawartych od 30 czerwca  2022 r.  

2. od 15 lipca 2022 r. – dla umów zawartych do 29 czerwca 2022 r. 

http://www.aliorbank.pl/
http://www.aliorbank.pl/
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I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH 

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI 

/ OPŁAT 

1.  Rachunki bankowe w PLN i w walutach wymienialnych  

1.1.  Otwarcie rachunku bankowego  0 zł od czynności 

1.2.  Prowadzenie rachunku bankowego (bieżącego w PLN i w walutach wymienialnych) 
 

150 zł   
 

miesięcznie od każdego rachunku 

1.3.  Prowadzenie rachunku pomocniczego  
 

36 zł 
miesięcznie od każdego rachunku 

1.4.  Otwarcie oraz prowadzenie    

a. Rachunku powierniczego do negocjacji - 

b. Rachunku zastrzeżonego do negocjacji - 

1.5.  Zmiany w umowie rachunku bankowego na wniosek Klienta  30 zł od każdej zmiany 

1.6.  Blokada środków na rachunku bankowym na zlecenie Klienta  50 zł od każdej blokady 

1.7.  Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym, jako zabezpieczenie należności innego banku 50 zł od czynności 

1.8.  Zmiana warunków prowadzenia rachunku, w tym ustanowienie i przedłużenie Indywidualnych Warunków Cenowych 30 zł od czynności 

1.9.  Zamknięcie rachunku podstawowego wcześniej niż 12 miesięcy od daty otwarcia 0 zł – jeżeli Klient nie korzy-
sta z pakietu sprzętowego 
podpisu elektronicznego,  
10 zł – za każdy pakiet x 

liczba miesięcy brakujących 
do 12 

od czynności 

1.10.  Zamknięcie rachunku podstawowego, na którym w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed datą zamknięcia były ustawione warunki 
promocyjne, w tym Indywidualne Warunki Cenowe 

100 zł 
od czynności 

1.11.  Wyciąg z rachunku bankowego Uwaga: Nie pobiera się opłat za wyciąg z rachunku generowany raz w miesiącu lub rzadziej i wysłany do Klienta za pośred-
nictwem poczty listem zwykłym 

od wygenerowanego wyciągu po-
bierana każdorazowo lub zbiorczo 
raz w miesiącu 

a. Odebrany elektronicznie  0 zł 

b. Wysłany pocztą listem zwykłym 15 zł 

c. Odebrany w Oddziale Banku  20 zł 

1.12.  Odpisy i potwierdzenia wyciągu z rachunku bankowego (w tym wyciąg na żądanie) lub dowodu do wyciągu / wykonania przelewu / obrotów / historii na 
jednym rachunku bankowym  

od jednego wyciągu / dowodu / 
potwierdzenia przelewu / strony 
wydruku obrotów / historii 

Zlecone w Oddziale Banku 

a. Wyciąg obejmujący okres do 3 miesięcy 20 zł 

b. Powyżej 3 miesięcy 40 zł 

Zlecone przez Infolinię 

a. Wyciąg obejmujący okres do 3 miesięcy 20 zł 

a. Powyżej 3 miesięcy Uwaga: Opłata nie dotyczy wyciągów dostarczanych Klientowi cyklicznie zgodnie z umową. 20 zł 

Pobranie wyciągu poprzez System Bankowości Internetowej   

a. Wyciąg obejmujący okres do 12 miesięcy 0 zł 

b. Powyżej 12 miesięcy 0 zł 

1.13.  Realizacja zlecenia stałego (opłata za realizację Zlecenia stałego zarejestrowanego w systemie BusinessPro jest tożsama z 
opłatą za przelew krajowy Elixir) 
 

6 zł od pojedynczego zlecenia  
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LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI 
/ OPŁAT 

1.14.  Automatyczne inwestowanie środków z rachunku 
100 zł 

miesięcznie od każdego rachunku 
automatycznych inwestycji 

1.15.  Opłata z tytułu wycofania lokaty dwuwalutowej przed terminem zapadalności  negocjowana 
w zależności od warunków 

rynkowych z dnia wycofania lo-
katy 

od czynności 

1.16.  Obsługa w Serwisie Klienta Korporacyjnego – Infolinia  X - 

2. System BusinessPro 

2.1 Wdrożenie przez Klienta ze wsparciem telefonicznym Banku 0 zł od czynności 

2.2 Pakiet Abonamentowy  

Pakiet Basic: 6 użytkowników w Pakiecie Abonamentowym 200 zł miesięcznie 

Dodatkowe moduły do Pakietu Basic:  

• Moduł Cash Management  

• Moduł Trade Finance  

• Moduł Powiernictwo 

50 zł miesięcznie za każdy moduł 

Abonament za każdego następnego użytkownika ponad limit określony w Pakiecie Basic.  
Bank może pobrać niższe kwoty opłat za dodatkowych użytkowników. 

30 zł miesięcznie 

Moduł AutoDealing  0 zł miesięcznie 

Pakiet Professional: 9 użytkowników w Pakiecie Abonamentowym   300 zł miesięcznie 

Abonament za każdego następnego użytkownika ponad limit określony w Pakiecie Professional.  
Bank może pobrać niższe kwoty opłat za dodatkowych użytkowników.  

30 zł miesięcznie 

2.4 Moduł eFX Trader (z usługi eFX Trader mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwa, których roczny przychód ze sprzedaży 
przekracza 5 milionów PLN)  

0 zł miesięcznie 

2.5 Opłaty związane z użyciem podpisu elektronicznego (oferta aktywna): 

a. Certyfikat kwalifikowany  (Klient nabywa certyfikat lub komplet certyfikat i czytnik w odpowiednim urzędzie certyfikacji 
we własnym zakresie) 

0 zł 
miesięcznie 

Opłaty związane z użyciem podpisu elektronicznego (oferta wycofana ze sprzedaży od 1 sierpnia 2021 roku):   

a. Używanie podpisu elektronicznego na kompatybilnej karcie procesorowej. (Klient nabywa kartę i czytnik we własnym 
zakresie.) 

0 zł 
miesięcznie 

2.6 Opłaty związane z nośnikami podpisu elektronicznego (oferta wycofana ze sprzedaży od 1 sierpnia 2021 roku): 

a. karta procesorowa podpisu elektronicznego 80 zł +VAT jednorazowo za kartę 

b. czytnik kart procesorowych na USB 80 zł +VAT  jednorazowo za czytnik 

c. Wysłanie kart i czytników do lokalizacji Klienta – poczta 25 zł +VAT za przesyłkę 

d. Wysłanie kart i czytników do lokalizacji Klienta – kurier 35 zł +VAT za przesyłkę 

e. Niezwrócenie użyczonej karty podpisu / czytnika wg opłat za użyczenie karty 
/ czytnika  +VAT 

za sztukę 

2.7 Powiadomienia 

a. email 0 zł od powiadomienia 

b. komunikat SMS  0,30 zł od każdego wysyłanego SMS 

c.    kod autoryzujący SMS 
 

0,30 zł 
od każdego wysyłanego SMS 
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2.8 Za przesłanie pakietów startowych poza terytorium Polski za pośrednictwem kuriera wg cennika kuriera  
(kwota netto + VAT) 

od każdej przesyłki 

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI 
/ OPŁAT 

3. Usługa Wyciągi SWIFT MT940 – wychodzące  

3.1 Aktywacja do 3 rachunków 100 zł od czynności 

- za każdy następny rachunek 50 zł od czynności 

3.2 Abonament do 3 rachunków 100 zł miesięcznie 

- za każdy następny rachunek 50 zł miesięcznie 

3.3 Opłata za każdy wysłany komunikat MT940 lub MT942 10 zł za każdy wysłany komunikat 

4. Usługa Płace 

4.1 Aktywacja: Dla aktywowania usługi niezbędne jest posiadanie systemu BusinessPro w pakiecie Basic wraz z modułem Cash 
Management lub Professional. Opłaty za serwis identyczne jak dla systemu BusinessPro 

0 zł 
od czynności 

4.2 Abonament: Nie pobiera się dodatkowych opłat za prowadzenie rachunku płacowego i konsolidację sald. Opłaty za zlecenia 
identyczne z opłatami za odpowiednie typy przelewów. 

50 zł 
miesięcznie 

5. System BankConnect 

5.1. Wdrożenie samodzielne przez Klienta ze wsparciem telefonicznym i aktywacja połączenia 0 zł  od czynności 

5.1.1 Wsparcie w zakresie dostosowania oprogramowania Klienta do wdrożenia Systemu BankConnect  do negocjacji  każdorazowo 

5.2 Abonament z tytułu dostępu do usług finansowych za pośrednictwem BankConnect: (wycofana oferta) 

a. Pakiet Silver Liczba odpytań w ramach abonamentu miesięcznie: 100 50 zł miesięcznie 

a1. Za każde następne odpytanie ponad ilość określoną w pakiecie 0,20 zł za każde następne ponad limit 

b. Pakiet Gold Liczba odpytań w ramach abonamentu miesięcznie: 500 100 zł miesięcznie 

b1. Za każde następne odpytanie ponad ilość określoną w pakiecie 0,15 zł za każde następne ponad limit 

c. Pakiet Platinum Liczba odpytań w ramach abonamentu miesięcznie: 1000 150 zł miesięcznie 

c1. Za każde następne odpytanie ponad ilość określoną w pakiecie 0,10 zł za każde następne ponad limit 

5.3 Abonament z tytułu dostępu do usług finansowych za pośrednictwem BankConnect (aktywna oferta)   

 a. Pakiet Abonamentowy:  
Minimalna cena Pakietu wynosi 300 zł. Cena uzależniona jest od liczby odpytań miesięcznie. 

Do negocjacji 
miesięcznie 

 
 
 

II. OPERACJE GOTÓWKOWE 

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI 

/ OPŁAT 

1. Wpłaty gotówkowe  

1.1 Wpłaty gotówkowe w formie otwartej (wpłaty własne) 
Uwaga: Wpłaty gotówkowe w bilonie w PLN przyjmuje się według indywidualnych umów zawieranych z Klientem. 

0,6% min. 25 zł (w złotych) 

1,2% min. 30 zł (w walutach 
obcych) 

od kwoty wpłaty 

1.2. Wpłaty gotówkowe w formie otwartej (wpłaty obce) 0,7% min. 25 zł (w złotych) 

1,5% min. 30 zł (w walutach 
obcych) 

od kwoty wpłaty 

1.3 Wpłaty gotówkowe w bilonie lub z udziałem bilonu powyżej 5% wartości wpłaty 4% min. 20 zł (w złotych) od kwoty wpłaty 

1.4. Wpłaty gotówkowe we wpłatomatach Euronet  0,5% min. 6 zł od kwoty wpłaty 
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1.5. Wpłaty gotówkowe we wpłatomatach Planet Cash  0,5% min. 6 zł od kwoty wpłaty 

1.6. Wpłaty gotówkowe we wpłatomatach zlokalizowanych w Oddziałach Banku 0,2% min. 3 zł  od kwoty wpłaty 

1.7 Opłata dodatkowa od wpłaty nieposegregowanej - bilon wymieszany z banknotami - (dotyczy wpłat w formie otwartej i za-
mkniętej) 

1% min. 20 zł od wartości 

2. Wypłaty gotówkowe  

2.1 Wypłaty gotówkowe w formie otwartej  
 

0,6% min. 25 zł (w złotych) 

1,2% min. 30 zł (w walutach 
obcych) 

od kwoty wypłaty 

2.2 Wypłaty gotówkowe z rachunków powyżej kwoty określonej w komunikacie: 

a. Nienotyfikowane wypłaty gotówki (w przypadku możliwości ich wykonania) – realizowane bez wcześniejszego zgłoszenia 
zapotrzebowania na gotówkę 

0,5% min. 20 zł od kwoty stanowiącej różnicę 
między kwotą wypłaty a kwotą 
określoną przez placówkę w Ko-
munikacie 

 b. Niepodjęcie gotówki / podjęcie w kwocie niższej niż wskazana w zgłoszeniu zapotrzebowania.  0,7% min. 200 zł od kwoty niepodjętej w uzgodnio-
nym terminie 

 
 

III. OPERACJE BEZGOTÓWKOWE W OBROCIE KRAJOWYM 

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI 

/ OPŁAT 

1. Operacje bezgotówkowe  

1.1 Polecenie przelewu złożone w formie dokumentu papierowego  

od każdego przelewu 

a. Realizowane na rachunki tego samego Klienta prowadzone w Banku  0 zł 

b. Realizowane na rachunki innych Klientów prowadzone w Banku  30 zł 

c. Wychodzące do innego banku w kwocie poniżej 1 mln PLN 30 zł 

d. Wychodzące do innego banku systemem SORBNET dla kwot równych oraz powyżej 1 mln PLN 30 zł 

e. Wychodzące do innego banku systemem SORBNET dla kwot poniżej 1 mln PLN 50 zł 

1.2 Polecenie przelewu złożone za pośrednictwem Systemu BusinessPro 

od każdego przelewu 

a. Realizowane na rachunki tego samego Klienta prowadzone w Alior Banku  0 zł 

b. Realizowane na rachunki innych Klientów Alior Banku 2,5 zł 

c. Realizowane na rachunki w innym banku – w kwocie poniżej 1 mln PLN w systemie ELIXIR 2,5 zł 

d. Wychodzące do innego banku w kwocie poniżej 1 mln PLN przesyłane systemem SORBNET 30 zł 

e. Wychodzące do innego banku w kwocie równej lub wyższej niż 1 mln PLN przesyłane systemem SORBNET 20 zł 

1.3 Polecenie przelewu złożone za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej 

od każdego przelewu 

a. Realizowane na rachunki tego samego Klienta prowadzone w Banku  X 

b. Realizowane na rachunki innych Klientów prowadzone w Banku  X 

c. Wychodzące do innego banku w kwocie poniżej 1 mln PLN X 

d. Wychodzące do innego banku systemem SORBNET dla kwot równych oraz powyżej 1 mln PLN X 

e. Wychodzące do innego banku systemem SORBNET dla kwot poniżej 1 mln PLN X 

1.4 Przelew Natychmiastowy Blue Media w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach na terytorium Polski, realizowany w 
BusinessPro Uwaga: Dotyczy rachunków prowadzonych w PLN 

15 zł 
od każdego przelewu 
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1.5. Przelew Natychmiastowy Express Elixir w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach na terytorium Polski, realizowany 
za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej BusinessPro  Uwaga: Dotyczy rachunków prowadzonych w PLN 

15 zł  
od każdego przelewu 

1.6 Anulowanie zleceń z przyszłą datą wykonania lub oczekujące na płynność: 

a. Poprzez System bankowości internetowej  0 zł od każdego wycofanego przelewu 

b. Poprzez dyspozycje telefoniczną w Infolinii, wniosek u Doradcy lub w placówce Banku  20 zł od każdego wycofanego przelewu 

c. Awaryjne odwołanie zlecenia niewysłanego do rozliczenia (wyłącznie poprzez dyspozycje Wsparcia Technicznego Plat-
formy Internetowej / Doradcę / w placówce Banku) 

45 zł od każdego wycofanego przelewu 

2. POS Acquiring – przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych  

2.1 Stawka prowizji pobierana od Klienta za rozliczanie płatności dokonanych za pośrednictwem terminali płatniczych  do negocjacji od każdej transakcji 

  
 
 
 
 

  

IV. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM 

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI 

/ OPŁAT 

1. Realizacja Poleceń Wypłaty  

1.1 Polecenie Wypłaty otrzymane 40 zł każdorazowo 

1.2 Polecenie Wypłaty EOG otrzymane X każdorazowo 

1.3 Polecenie Wypłaty wysłane za pośrednictwem Systemu BusinessPro : 

a. Na rachunki innych Klientów Banku 2,5 zł każdorazowo 

b. Na rachunki w innych bankach w trybie zwykłym 60 zł każdorazowo 

c. Na rachunki w innych bankach w trybie pilnym 100 zł każdorazowo 

d. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym 0,1% min. 130 zł, max. 
3000 zł 

każdorazowo 

1.4 Polecenie Wypłaty wysłane w Oddziale Banku: 

a. Na rachunki innych Klientów Banku 2,5 zł każdorazowo 

b. Na rachunki w innych bankach w trybie zwykłym 70 zł każdorazowo 

c. Na rachunki w innych bankach w trybie pilnym 110 zł każdorazowo 

d. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym 0,1% min. 150 zł, max. 
3000 zł 

każdorazowo 

1.5 Polecenie Wypłaty wysłane za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej: 

a. Na rachunki innych Klientów Banku X każdorazowo 

b. Na rachunki w innych bankach w trybie zwykłym X każdorazowo 

c. Na rachunki w innych bankach w trybie pilnym X każdorazowo 

d. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym X każdorazowo 

1.6 Polecenie Wypłaty EOG wysłane za pośrednictwem Systemu BusinessPro: 

a. Na rachunki w innych bankach w trybie zwykłym 2,5 zł każdorazowo 

b. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym do kwoty 1 mln PLN 30 zł każdorazowo 

c. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym na kwotę równą i powyżej 1 mln PLN 20 zł każdorazowo 
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LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI 

/ OPŁAT 

1.7 Polecenie Wypłaty EOG wysłane w Oddziale Banku: 

a. Na rachunki w innych bankach w trybie zwykłym 30 zł każdorazowo 

b. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym do kwoty 1 mln PLN 50 zł każdorazowo 

c. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym na kwotę równą i powyżej 1 mln PLN 30 zł każdorazowo 

1.8 Polecenie Wypłaty EOG wysłane za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej: 

 a. Na rachunki w innych bankach w trybie zwykłym X każdorazowo 

 b. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym X każdorazowo 

1.9 Oplata dodatkowa za Polecenie Wypłaty wysłane z opcją kosztową OUR 100 zł dopłata do prowizji za Polecenie 
Wypłaty wysłane niezależnie od 
trybu  

1.10 Opłata dodatkowa za Polecenia Wypłaty niespełniające wymogów automatycznego przetwarzania1 30 zł dopłata do prowizji za Polecenie 
Wypłaty wysłane  

1.11 Anulowanie poprzez system BusinessPro  Polecenia Wypłaty wysłanego za pośrednictwem systemu BusinessPro, jeżeli Pole-
cenie Wypłaty nie zostało jeszcze zrealizowane1 

0 zł 
każdorazowo 

1.12 Anulowanie/zmiana Polecenia Wypłaty, jeżeli Polecenie Wypłaty nie zostało jeszcze zrealizowane1 40 zł każdorazowo 

1.13 Wystąpienie o anulowanie/zmianę/weryfikację Polecenia Wypłaty, jeżeli Polecenie Wypłaty  nie zostało zrealizowane1 70 zł + koszty rzeczywiste  
banków pośredniczących 

każdorazowo 

1.14 Zwrot otrzymanego Polecenia Wypłaty na wniosek Beneficjenta1 zgodnie ze stawkami obo-
wiązującymi dla Polecenia 

Wypłaty wysłanego  

każdorazowo 

1.15 Wydanie na wniosek Klienta kopii potwierdzenia wykonania zleconego Polecenia Wypłaty zlecone w Oddziale Banku: 
a. Do 3 miesięcy od daty realizacji transferu 
b. Powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy od daty realizacji transferu 
c. Powyżej roku od daty realizacji transferu1 

 
15 zł 
30 zł 
100 zł 

 
każdorazowo 

1.16 Wydanie na wniosek Klienta kopii potwierdzenia wykonania zleconego Polecenia Wypłaty zlecone Przez Infolinię: 
a. Do 3 miesięcy od daty realizacji transferu 
b. Powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy od daty realizacji transferu 
c. Powyżej roku od daty realizacji transferu1 

 
15 zł 
30 zł 
100 zł 

każdorazowo 

1.17 Postępowanie wyjaśniające na zlecenie Klienta w sprawie realizacji przez inne banki Polecenia Wypłaty: 
a. Zlecone w Oddziale Banku 

 
b. Zlecone przez Infolinię1 

 
70 zł + koszty innych ban-

ków 
50 zł + koszty innych ban-

ków 

 
każdorazowo 

1.18 Poszukiwanie na podstawie dyspozycji Klienta Polecenia Wypłaty: 
a. Zlecone w Oddziale Banku 
 
b. Zlecone przez Infolinię1 

 
70 zł + koszty innych ban-

ków 
50 zł + koszty innych ban-

ków 

każdorazowo 

1.19 Wykonanie dyspozycji przekazania kopii potwierdzenia zrealizowania polecenia wypłaty (na pisemne zlecenie Klienta): 

a. Zlecone w Oddziale Banku  35 zł każdorazowo 

b. Zlecone przez Infolinię 35 zł każdorazowo 

  

 
1 Opłata nie dotyczy przelewu transgranicznego EOG/SEPA. Klient ponosi koszty rzeczywiste banków pośredniczących. 
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V. KARTY PŁATNICZE  

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI 

/ OPŁAT 

1. Karta VISA Business (Uwaga: wznowienie karty nastąpi na produkt Mastercard Corporate, przy zachowaniu poniższych stawek) 

1.1 Użytkowanie karty 150 zł roczna 

1.2 Prowizja od transakcji bezgotówkowych 1,3% od wartości transakcji 

1.3 Prowizja od transakcji gotówkowych 4,5% min. 5 zł od wartości transakcji 

1.4 Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej 150 zł każdorazowo 

1.5 Ekspresowe wydanie karty 200 zł każdorazowo 

1.6 Przewalutowanie transakcji europejskiej – opłata nakładana przez organizację płatniczą VISA2 2% od wartości transakcji 

1.7 Przewalutowanie transakcji zagranicznej – opłata nakładana przez organizację płatniczą VISA3 2% od wartości transakcji 

1.8 Wyciąg na żądanie: bieżący / historyczny drukowany / odbierany w Placówce Banku/ wysyłany korespondencyjnie 15 zł każdorazowo 

2. Karta Mastercard Corporate  

2.1 Użytkowanie karty 150 zł rocznie 

2.2 Prowizja od transakcji bezgotówkowych 1,3% od wartości transakcji 

2.3 Prowizja od transakcji gotówkowych 4,5% min. 5 zł od wartości transakcji 

2.4 Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej 150 zł każdorazowo 

2.5 Ekspresowe wydanie karty 200 zł każdorazowo 

2.6 Wyciąg na żądanie: bieżący / historyczny drukowany / odbierany w Placówce Banku/ wysyłany korespondencyjnie  15 zł każdorazowo 

3. Karta VISA Business Gold (Uwaga: wznowienie karty nastąpi na produkt Mastercard Corporate Executive, przy zachowaniu poniższych stawek) 

3.1 Użytkowanie karty 250 zł rocznie 

3.2 Prowizja od transakcji bezgotówkowych 1,3% od wartości transakcji 

3.3 Prowizja od transakcji gotówkowych 4,5% min. 5 zł od wartości transakcji 

3.4 Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej 250 zł każdorazowo 

3.5 Ekspresowego wydania karty 200 zł Każdorazowo 

3.6 Przewalutowanie transakcji europejskiej – opłata nakładana przez organizację płatniczą VISA 2 2% od wartości transakcji 

3.7 Przewalutowanie transakcji zagranicznej – opłata nakładana przez organizację płatniczą VISA 3 2% od wartości transakcji 

3.8 Wyciąg na żądanie: bieżący / historyczny drukowany / odbierany w Placówce Banku/ wysyłany korespondencyjnie  15 zł każdorazowo 

4. Karta VISA Business Electron (Uwaga: a) wznowienie karty VISA Business Electron nastąpi na produkt Mastercard Debit , przy zachowaniu poniższych stawek, b) w ramach rachunku funkcjonującego na 

zasadach opisanych w niniejszej Taryfie, na wznowionych oraz nowo wydanych kartach obowiązują poniższe stawki) 

4.1 Użytkowanie karty VISA Business Electron 30 zł rocznie 

4.2 Prowizja od transakcji bezgotówkowych bez prowizji od wartości transakcji 

4.3 Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków krajowych 4% min. 5 zł od wartości transakcji 

4.2 Wypłat gotówki w bankomatach i kasach banków europejskich2 4% min. 5 zł od wartości transakcji 

4.5 Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków zagranicznych3 5% min. 1 zł każdorazowo 

4.6 Wypłata gotówki w bankomatach krajowej sieci Euronet  1,5% min. 4 zł od wartości transakcji 

4.7 Wypłata gotówki w bankomatach zlokalizowanych w Oddziałach Alior Banku 1 zł każdorazowo  

4.8 Wypłata gotówki w kasach Alior Banku 4% min. 5 zł każdorazowo 

4.9 Wydanie karty (w tym wydanie karty w miejsce zastrzeżonej/wznowienie karty) 30 zł każdorazowo 

4.10 Przewalutowanie transakcji zagranicznej 2% od wartości transakcji 

 
2 Obejmuje transakcje wykonane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie EUR. 
3 Obejmuje transakcje zagraniczne poza transakcjami wymienionymi w przypisie 2. 
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4.11 Ekspresowe wydanie karty 200 zł każdorazowo 

 

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWI-

ZJI / OPŁAT 

5. Karta debetowa Mastercard (Uwaga: a) wznowienie karty Mastercard Corporate Debit nastąpi na produkt Mastercard Debit, przy zachowaniu poniższych stawek, b) w ramach ra-
chunku funkcjonującego na zasadach opisanych w niniejszej Taryfie, na wznowionych oraz nowo wydanych kartach obowiązują poniższe stawki) 

5.1 Wydanie karty (w tym wydanie karty w miejsce zastrzeżonej/wznowienie karty) 30 zł każdorazowo 

5.2 Opłata za korzystanie z usługi Cash Back dla posiadaczy karty Mastercard Business Travel miesięcznie do negocjacji, w zależności od 
wolumenu transakcji wykona-
nych kartami 

5.3 Opłata za użytkowanie karty 30 zł rocznie 

5.4 Opłata za użytkowanie karty Mastercard Debit Commercial Wirtualna 30 zł miesięcznie 

5.5 Prowizja od transakcji bezgotówkowych bez prowizji od wartości transakcji 

5.6 Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków krajowych 4% min. 5 zł od wartości transakcji 

5.7 Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków europejskich2 4% min. 5 zł od wartości transakcji 

5.8 Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków zagranicznych3 5% min. 12 zł każdorazowo 

5.9 Wypłata gotówki w bankomatach krajowej sieci Euronet 1,5% min. 4 zł każdorazowo 

5.10 Wypłata gotówki w bankomatach zlokalizowanych w Oddziałach Alior Banku  1 zł każdorazowo 

5.11 Wypłata gotówki w kasach Alior Banku 4% min. 5 zł od wartości transakcji 

5.12 Ekspresowe wydanie karty 200 zł każdorazowo 

6. Karta Mastercard Corporate Executive  

6.1 Opłata za użytkowanie karty 250 zł rocznie 

6.2 Prowizja od transakcji bezgotówkowych 1,3% od wartości transakcji 

6.3 Prowizja od transakcji gotówkowych 4,5% min. 5 zł od wartości transakcji 

6.4 Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej 250 zł każdorazowo 

6.5 Ekspresowego wydania karty 200 zł każdorazowo 

6.6 Wyciąg na żądanie: bieżący / historyczny drukowany / odbierany w Oddziale Banku / wysyłany korespondencyjnie  15 zł każdorazowo 

7. Usługa Smart Data  

7.1 Uruchomienie Usługi Smart Data  do negocjacji 
max. 10 000 zł 

każdorazowo 

7.2 Usługa Smart Data  150 zł miesięcznie 
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VI.  KREDYTY 

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI 

/ OPŁAT 

1. Kredyty  

1.1 Prowizja przygotowawcza od przyznanego kredytu  
Uwaga: W przypadku udzielania kredytów o charakterze linii (linia kredytowa, linia wielocelowa, linia wielocelowa – wielowalutowa) 
prowizja pobierana jest od kwoty przyznanego limitu linii pomniejszonego o wartość limitu transakcyjnego, natomiast nie pobiera się 
prowizji przygotowawczych od poszczególnych form wykorzystania tej linii (za wyjątkiem gwarancji i akredytyw, do których mają za-
stosowanie prowizje przewidziane w niniejszej Tabeli). Prowizja pobierana jest w dniu udostępnienia kredytobiorcy środków pienięż-
nych, po spełnieniu przez niego warunków uruchomienia określonych w umowie kredytu lub nie później niż 30. dnia po dniu zawarcia 
umowy, w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej. 

min. 1%, 
min. 300 zł 

jednorazowo od kwoty  
przyznanego kredytu / limitu kre-
dytowego 

1.2 Prowizja od niewykorzystanego kredytu: 

a. Od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego odnawialnego min. 0,2% w skali 
miesiąca 

miesięcznie od kwoty niewykorzy-
stania stanowiącej różnicę pomię-
dzy kwotą przyznanego kredytu 
i średniomiesięcznym wykorzysta-
niem, płatna w ostatnim dniu każ-
dego miesiąca kalendarzowego 

b. Od linii kredytowej, linii wielocelowej, linii wielocelowej - wielowalutowej min. 2,0% 
w skali roku 

prowizja naliczana codziennie od 
kwoty niewykorzystania stano-
wiącej różnicę pomiędzy kwotą 
przyznanego kredytu i dziennym 
wykorzystaniem, płatna miesięcz-
nie w ostatnim dniu każdego mie-
siąca kalendarzowego 

1.3 Prowizja od wypłaty kredytu Ekspres Kapitał przed dostarczeniem przez klienta prawomocnego odpisu KW  
potwierdzającego ustanowienie hipoteki na rzecz Banku 

0,5% jednorazowo w dniu wypłaty kre-
dytu od kwoty przyznanego kre-
dytu 

1.4 Prowizja rekompensacyjna  
Uwaga: Prowizja pobierana jest od kredytów o charakterze nieodnawialnym (kredyt obrotowy nieodnawialny, kredyt inwestycyjny). 
Nie pobiera się prowizji rekompensacyjnej w przypadku kredytów nieodnawialnych funkcjonujących w ramach linii kredytowych. 

5% w skali roku, 
min. 30 zł 

prowizja pobierana od niewyko-
rzystanej kwoty, począwszy od 3 
dnia roboczego od postawienia 
środków do dyspozycji do dnia 
poprzedzającego pełne wykorzy-
stanie włącznie, płatna na koniec 
najbliższego okresu odsetkowego 

1.5 Prowizja kredytowa -wcześniejsza spłata całości lub części kredytu przed terminem umownym  

naliczana jednorazowo od kwoty 
wcześniejszej spłaty / kwoty obni-
żenia kredytu; płatna najpóźniej 
w dniu spłaty / obniżenia kwoty 
kredytu 

–w pierwszym roku kredytowania 3,00 % 
min. 1500 zł 

–w kolejnych latach kredytowania 3,00 %  
min 1500 zł 

Uwaga: Prowizja pobierana jest również w przypadku obniżenia kwoty kredytu lub wypowiedzenia przez kredytobiorcę umowy kredy-
towej przed ustalonym terminem umownym. Nie pobiera się prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów realizowanych z 
udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej(np. SAPARD, ISPA, fundusze strukturalne, itp.). W przypadku kredytów udzielonych z 
wykorzystaniem indywidualnego kwotowania Stawek Transferowych Funduszy przy użyciu Kalkulatora STF (zgodnie z odrębnymi ure-
gulowaniami) wysokość kosztów wcześniejszej spłaty kredytu wyznaczona jest z wykorzystaniem Kalkulatora STF, jednak nie może to 
być wartość niższa niż odpowiednie stawki określone ryczałtowo dla prowizji od wcześniejszej spłaty. 

 

1.6 Prowizja kredytowa -zmiana formy finansowania od kwoty pozostałej do spłaty; Uwaga: Dotyczy Kredytu w Rachunku Bieżącym, oraz 
Kredytu Odnawialnego na Finansowanie Bieżącej Działalności. Od kwoty pozostałej do spłaty. 
 

3% 
naliczana od kwoty pozostałej do 
spłaty 
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LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI 

/ OPŁAT 

1.7 Opłata za Raport Globalny 1000 zł +VAT od czynności przygotowania ra-
portu 

1.8 Zmiana warunków umowy na wniosek kredytobiorcy   

a. W zakresie podwyższenia kwoty kredytu / limitu lub prolongaty terminu 
    Uwaga: W przypadku, gdy zmiana dotyczy obniżenia kwoty kredytu pobierana jest wyłącznie prowizja za wcześniejszą spłatę, nie 

pobiera się natomiast dodatkowej prowizji za zmianę warunków umowy. W przypadku prolongat terminu spłat na okres do 30 dni 
dokonywanych z uwagi na brak stosownych decyzji kredytowych, prowizja za prolongatę terminu spłaty może być pobrana w wyso-
kości 1/12 stawki standardowej. Po podjęciu decyzji kredytowej koszt tej prowizji może być zaliczony na poczet całkowitej prowizji 
za przedłużenie okresu funkcjonowania kredytu. 

min. 1% od kwoty zmiany 

b. W zakresie zmiany waluty kredytu / limitu (przewalutowanie) Uwaga: Podstawę naliczenia prowizji stanowi kwota aktualnego 
zadłużenia wraz z pozostałą do wykorzystania kwotą kredytu. W przypadku kredytów w postaci odnawialnych linii kredytowych pro-
wizję nalicza się od kwoty udzielonego kredytu. Nie pobiera się prowizji w przypadku, gdy zmiana waluty następuje w dacie odno-
wienia kredytu. 

min. 1% od kwoty przewalutowania 

c. Inne zmiany np. zmiana ustalonego harmonogramu spłat, itp. min. 50 zł, 

max. 1 000 zł 

jednorazowo 

1.9 Prowizja za aneks związany ze zmianą zabezpieczenia4 0,5% od kwoty 
zadłużenia min. 

500 zł 

od czynności 

1.10 Wydanie promesy udzielenia kredytu Uwaga: „Opłata za wydanie promesy udzielenia kredytu w ramach kredytów realizowanych z 
udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej (np. SAPARD, ISPA, fundusze strukturalne, itp.) zaliczana jest na poczet prowizji 
przygotowawczej od tego kredytu”. 

min. 0,1% 
min. 150 zł 

jednorazowo 

1.11 Prowizja za udzielenie finansowania - administrowanie zabezpieczeniem pobierana kwartalnie niezależnie od ilości Zabezpieczeń przy 
Kredycie     

100 zł kwartalnie 

1.12 Prowizja kredytowa- inspekcja przedmiotu zabezpieczenia 250 zł od czynności 

1.13 Prowizja kredytowa – inspekcja przedsiębiorstwa kredytobiorcy 350 zł od czynności 

1.14 Prowizja kredytowa – inspekcja nieruchomości 250 zł od czynności 

1.15 Prowizja za administrowanie kredytem(dotyczy kredytów odnawialnych z okresem kredytowania dłuższym niż 1 rok)  1,5%  
min. 1000 zł 

pobierana w 12 miesiącu od daty 
udzielenia 

 

VII. FAKTORING  
Opłaty i prowizje odnoszące się do Umów Faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności Kontrahentów pobierane są na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli 
opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe w Alior Bank SA. 
 

VIII. GWARANCJE WŁASNE [W TYM REGWARANCJE], GWARANCJE OBCE  
Opłaty i prowizje związane z gwarancją własną oraz gwarancją obcą pobierane są na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Klientów 
Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe w Alior Bank SA. 

 

IX. AKREDYTYWA IMPORTOWA [WŁASNA], AKREDYTYWA EKSPORTOWA [OBCA] 
Opłaty i prowizje związane z akredytywą importową oraz akredytywą eksportową pobierane są na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli opłat i prowizji bankowych 
dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe w Alior Bank SA. 

 

 
4 W przypadku, gdy w umowie dokonuje się kilku jednoczesnych zmian pobierana jest jedna prowizja – wyższa. 
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X. INKASO EKSPORTOWE, INKASO IMPORTOWE  
Opłaty i prowizje związane z inkasem eksportowym oraz inkasem importowym pobierane są na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli opłat i prowizji bankowych 
dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe w Alior Bank SA. 

 

XI.  RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I USŁUGI POWIERNICZE  

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI 

/ OPŁAT 

1. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych – rezydenci i nierezydenci  

1.1 Otwarcie rachunku papierów wartościowych  0 zł  

1.2 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych  25 zł miesięcznie 

1.3 Blokada papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych  30 zł jednorazowo 

1.4 Uznanie lub obciążenie rachunku papierów wartościowych 
z tytułu rozliczenia transakcji kupna / sprzedaży lub transferu papierów wartościowych ewidencjonowanych na rachunku pa-
pierów wartościowych  
z tym, że transakcje zawierane z Bankiem na rynku międzybankowym 

 
30 zł 

 
0 zł 

jednorazowo 

1.5 Raporty  

za sztukę a. Standardowy zestaw raportów 0 zł 

b. Raporty dodatkowe 20 zł  

1.6 Wydanie potwierdzenia sald dla biegłego rewidenta (rachunki papierów wartościowych) 250 zł   

1.7 Inne usługi  do negocjacji  

2. Świadczenie usług powierniczych5 – rezydenci i nierezydenci  

2.1 Otwarcie i prowadzenie rachunku papierów wartościowych do negocjacji jednorazowo / miesięcznie 

2.2 Blokada papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych  do negocjacji jednorazowo 

2.3 Uznanie lub obciążenie rachunku papierów wartościowych 
z tytułu rozrachunku transakcji kupna / sprzedaży lub transferu instrumentów finansowych ewidencjonowanych na rachunku 
papierów wartościowych  

do negocjacji - 

2.4 Przechowywanie papierów wartościowych w formie zdematerializowanej  

a. Akcje do negocjacji - 

b. Obligacje Skarbowe do negocjacji - 

c. Bony skarbowe do negocjacji - 

 

d. Inne papiery wartościowe 
– Udziałowych papierów wartościowych wg formuły: wartość rynkowa z ostatniego dnia miesiąca x stawka prowizji / 12 
* średni kurs NBP z ostatniego dnia miesiąca (w przypadku papierów denominowanych  
w walutach obcych)  
– Dłużnych papierów wartościowych wg formuły: wartość nominalna x stawka prowizji / 12 * średni kurs NBP z ostat-
niego dnia miesiąca (w przypadku papierów denominowanych w walutach obcych). 

Minimalna opłata miesięczna za przechowywanie papierów wartościowych pobierana jest w przypadku, gdy opłata wyliczona 
na podstawie stanu portfela papierów wartościowych zaewidencjonowanych na wszystkich rachunkach papierów wartościo-
wych Klienta na koniec miesiąca jest niższa od opłaty minimalnej, co oznacza, że przy zerowym stanie rachunków w danym 
miesiącu zostanie również pobrana. 

do negocjacji - 

2.5 Raporty    

a. Standardowy zestaw raportów ustalony z Klientem 0 zł - 

 
5 Dotyczy usług świadczonych na rzecz Klientów obsługiwanych bezpośrednio przez Biuro Powiernicze Alior Banku 
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b. Raporty dodatkowe do negocjacji jednorazowo 

2.6 Wykonywanie funkcji depozytariusza    

a. Opłata za pełnienie funkcji depozytariusza, w tym za prowadzenie rejestru aktywów obliczana na podstawie wartości 
aktywów netto Klienta 

do negocjacji - 

b. Opłata za kontrolę poprawności obliczania wartości aktywów netto oraz wartości jednostki rozrachunkowej / uczestnic-
twa 

do negocjacji - 

c.    Opłata za inne czynności związane z regulacyjnymi obowiązkami depozytariusza do negocjacji - 

2.7 Wydanie potwierdzenia sald (rachunki papierów wartościowych) oraz opinii dla biegłego rewidenta związanej z pełnioną 
funkcję depozytariusza 

250 zł każdorazowo za opinię 

2.8 Reprezentowanie Klienta na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy  450 zł  każdorazowo za udział w WZA 

2.9 Usługi rozliczeniowe dla zdalnych członków GPW w Warszawie  do negocjacji - 

2.10 Inne usługi  do negocjacji - 

Uwaga: Opłaty i prowizje określone w pkt XI niniejszej Taryfy pobierane są miesięcznie, poprzez obciążenie rachunku pieniężnego Klienta, w terminie uzgodnionym z Klientem. Istnieje możliwość 
indywidualnego ustalenia sposobu oraz częstotliwości pobierania opłat i prowizji.  
Opłaty są kwotami netto.  
O ile umowa nie stanowi inaczej niezależnie od opłat określonych w pkt XI niniejszej Taryfy, pobiera się opłaty depozytowe i transakcyjne, poniesione przez Bank z tytułu przechowywania i rozli-
czania papierów wartościowych Klienta w Instytucjach innych niż Alior Bank (np. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA), w terminach i w wysokościach zgodnych z tabelami opłat tych 

Instytucji oraz inne opłaty zewnętrzne poniesione przez Alior Bank w wyniku realizacji dyspozycji Klienta. 
5 dotyczy usług świadczonych na rzecz Klientów obsługiwanych bezpośrednio przez Biuro Powiernicze Alior Banku. 
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XII.  INNE CZYNNOŚCI  

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI / 

OPŁAT 

1.1. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu, Opłatę pobiera się z rachunku dłuż-

nika. Niezależnie pobierane są opłaty za dokonanie przelewu środków do innego banku. 

150 zł każdorazowo od kwoty przekazywa-

nej na rzecz egzekutora  

1.2. Potwierdzenia / zaświadczenia (z wyjątkiem pozycji 1.9  Obsługa Rachunków Bankowych)  

a. Zlecone w Oddziale Banku  25 zł +VAT każdorazowo 

b. Zlecone przez Infolinię 20 zł +VAT każdorazowo 

1.3. Sporządzenie opinii na życzenie Klienta: 

a. Prowizja kredytowa - wydanie opinii bankowej / pismo o charakterze zaświadczeń historii rachunku kredytowego 300 zł każdorazowo 

b. Prowizja za prowadzenie rachunku - opinia bankowa 300 zł każdorazowo 

c.    Prowizja za prowadzenie rachunku – potwierdzenie/ opinia dla audytora 500 zł każdorazowo 

1.4. Potwierdzenie autentyczności podpisów Klientów Alior Banku zgodnie z kartą wzorów podpisów 15 zł każdorazowo 

1.5. Codzienne przekazywanie tabel kursowych na zlecenie  Klientów posiadających rachunki w Alior Banku: 

a. Zlecone w Oddziale Banku  50 zł miesięcznie 

b. Zlecone przez Infolinię 40 zł miesięcznie 

1.6. Dystrybucja oryginałów Zgód do polecenia zapłaty  
6 zł 

opłata pobierana z rachunku odbiorcy 
od każdej zgody 

1.7. Generowanie raportów transakcyjnych w formie elektronicznej na żądanie, dotyczy produktów: Konsolidacja Sald, Auto-
matyczne Inwestowanie Środków, jak również wyciągów elektronicznych 

50 zł 
za każdy raport 

1.8. Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową – osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego oraz 
innych przepisów prawa, z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie: 
1. Sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe 
2. Prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego 
3. Osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego 
4. Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego w zakresie uregu-

lowanym w odrębnych ustawach 
5. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników składek oraz danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków 
6. Służb ochrony państwa, Agencji Wywiadu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej w związku z postępowaniami sprawdzającymi prowadzonymi na podsta-
wie przepisów o ochronie informacji niejawnych 

 a. Zlecone w Oddziale Banku  50 zł +koszty przesyłki +VAT każdorazowo 

b. Zlecone przez Infolinię 40 zł +koszty przesyłki +VAT każdorazowo 

1.9. Przygotowanie audytu bankowego za okres 1 roku  

a. Zlecone w Oddziale Banku  400 zł +VAT każdorazowo 

b. Zlecone przez Infolinię 400 zł +VAT każdorazowo 

1.10. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeń kart  0 zł każdorazowo 

1.11 Opłata od nadwyżki sumy sald zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych i lokatach termino-
wych. Opłata jest pobierana w przypadku gdy: 
a) suma salda w przeliczeniu na PLN na koniec roku na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych i lokatach ter-
minowych  przekroczy wartość 20 mln oraz 
b) suma salda w przeliczeniu na PLN na koniec roku przekroczy 110% średniego łącznego salda na wszystkich rachun-
kach bieżących, pomocniczych i lokatach terminowych wyliczonego za okres od 1 stycznia do 30 listopada danego roku. 

1% rocznie 
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Opłata nie jest pobierana od Przedsiębiorców IDG, czyli osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospo-
darczą, w tym w ramach spółki cywilnej. Opłata podlega negocjacji. 
Opłata pobierana na koniec roku. 

1.12 Opłata miesięczna od sald zgromadzonych na rachunkach bieżących, pomocniczych oraz lokatach terminowych prowa-
dzonych w EUR. Opłata naliczana jest od nadwyżki łącznego średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach w 
EUR przekraczającego 100 000 EUR. Opłata nie jest pobierana od Przedsiębiorców IDG, czyli osób fizycznych prowadzą-
cych indywidualną działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej. Opłata podlega negocjacji. 

1/12 aktualnej bezwzględnej 
wartości stawki EURIBOR 1M 
na ostatni dzień miesiąca po-
przedzającego miesiąc pobra-

nia prowizji 

miesięcznie 

 

 
 

XIII. USŁUGI BANKOWOŚCI TRANSAKCYJNEJ  

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI 

/ OPŁAT 

1. Usługa Masowego Przetwarzania Transakcji  

1.1. Usługa Masowego Przetwarzania Transakcji  

a. Wdrożenie usługi MPT  
- wersja Standard  
- rachunek MRP (wersja Light usługi) 
- wersja light 
- rachunek dla Wspólnot Mieszkaniowych 

 
700 zł 
do negocjacji  
500 zł 
300 zł 

jednorazowo przy wdrożeniu 
umowy 
 

b. Przetworzenie płatności masowej: 
- wersja Standard, rachunki MRP 
- wersja Light 
- rachunki Wspólnot Mieszkaniowych 

 
1,50 zł 
1,00 zł 
0,70 zł 

za każdą pojedynczą płatność 

c. Abonament za usługę: 
- wersja Standard, rachunki MRP 
- wersja Light 
- rachunek dla Wspólnot Mieszkaniowych 

 
250 zł 
100 zł 
50 zł 

miesięcznie 
 

d. Zmiana wersji usługi MPT (z wersji Light na Standardową) 100 zł każdorazowo 

e. Otwarcie kolejnego identyfikatora MPT 50 zł każdorazowo 

f. Opłata za raporty w ramach usługi masowego przetwarzania transakcji: 
- raport standardowy 
- raport niestandardowy 

 
20 zł 
50 zł 

miesięcznie 

g. Zmiana typu raportu  50 zł każdorazowo 

h. Dostosowanie raportu MPT do systemu księgowego Klienta - raport sporządzony na życzenie, ale nie wynikający z 
winy banku 

150 zł każdorazowo 

i. Sporządzenie jednorazowego niestandardowego raportu dla Klienta 150 zł każdorazowo 

1.2. Usługa Masowego Przetwarzania Transakcji – dotyczy umów zawartych do 14 czerwca 2017 r.  

a. Abonament za usługę 100 zł miesięcznie 

b. Przetworzenie płatności masowej w ramach usługi  0,75 zł za każdą pojedynczą płatność 

2.  Obsługa gotówkowa w formie zamkniętej (w tym z wykorzystaniem rachunków wirtualnych) 

2.1 Uruchomienia obsługi gotówkowej w formie zamkniętej max. 10 000 zł jednorazowo 

2.2 Modyfikacja usługi wpłat i wypłat w formie zamkniętej (dodanie/usunięcie jednostki organizacyjnej Klienta; doda-
nie/usunięcie rachunku) 

30 zł każdorazowo 

2.3 Wystawienie Protokołu Różnic, Przesłanie na żądanie klienta dodatkowych dokumentów do Protokołu Różnic, brak 
dokumentu potwierdzającego strukturę nominałową wpłaty, brak lub błędny numer rachunku bankowego na Ban-
kowym Dowodzie Wpłaty (BDW) 

15 zł każdorazowo 

2.4 Wystawienie faktury w formie papierowej za konwój środków pieniężnych 20 zł każdorazowo 
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LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI STAWKA 
TRYB POBIERANIA 

PROWIZJI / OPŁAT 

2.4.  Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej  

a. - w Oddziale 0,5% min. 15 zł  (w złotych) 

0,8% min. 20 zł (w walutach 
obcych) 

od każdej wpłaty 

b. - do wrzutni nocnej i w obsłudze bezpośredniej 0,4% min. 15 zł (w złotych) 

0,7% min. 20 zł (w walutach 
obcych) 

od każdej wpłaty 

c. - w urzędach pocztowych 0,4% min. 25 zł (w złotych) od każdej wpłaty 

d. Opłata za rozpoznanie pojedynczej wpłaty na rachunki wirtualne  0,75 zł od każdej wpłaty 

e. Generowanie raportów transakcyjnych w formie elektronicznej   
 - raport standardowy 

- raport niestandardowy 
10 zł 
25 zł 

miesięcznie 
miesięcznie  

f. Opłata za przygotowanie dodatkowego raportu w formacie uzgodnionym z Klientem 50 zł za każdy raport 

g. Opłata dodatkowa do prowizji od wpłaty gotówkowej zamkniętej dokonywanej w bilonie lub z udziałem bilonu 1% min. 20 zł  od wartości 

2.5. Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej  

a. - w obsłudze bezpośredniej Klienta  
Uwaga: Nie dotyczy wypłat w bilonie - stawka z tytułu wypłat w bilonie w PLN jest negocjowana indywidualnie z 

Klientem. 

0,4% min 15 zł (w złotych) 
0,7% min 20 zł  (w walutach 

obcych) 

 od kwoty wypłaty 

2.6. Konwój środków pieniężnych 
Uwaga: usługa opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23% 

stawka negocjowana indywi-
dualnie 

 - 

 

3. Usługa automatycznej wypłaty gotówkowej 

3.1. Opłata stała (abonament) 100 zł miesięcznie 

3.2. Realizacja przez beneficjenta zlecenia wypłaty w PLN, EUR i USD 0,55% min. 15 zł od kwoty wypłaty 

3.3. Generowanie raportów transakcyjnych w formie elektronicznej   

a. Opłata za przygotowanie dodatkowego raportu w formacie uzgodnionym z Klientem 50 zł każdorazowo 

b. Raport standardowy 10 zł miesięcznie 

c. Raport niestandardowy 25 zł za każdy raport 

4. Usługa Płace 

4.1. Rachunek płacowy 

 a. Opłata za otwarcie rachunku płacowego  0 zł każdorazowo 

 b. Opłata za prowadzenie rachunku płacowego  20 zł miesięcznie 

4.2. Przelew płacowy 

 a. Realizacja przelewu płacowego  
(Wykonywanie przelewów płacowych jest możliwe tylko w sposób elektroniczny za pośrednictwem systemu Busi-
nessPro) 

stawka jak za przelew reali-
zowany przez BusinessPro 

od każdego przelewu 

4.3. Obsługa przez Infolinię / Wsparciu Technicznym Platformy Internetowej 

 a. Opłata za telefoniczną obsługę Infolinii (w tym Wsparcie Techniczne Platformy Internetowej) w zakresie Płac miesięcznie X 

5. Usługa polecenia zapłaty (opłaty obciążające Odbiorcę płatności/wierzyciela) 

5.1. Za wdrożenie usługi polecenia zapłaty 500 zł jednorazowo przy wdrożeniu 
umowy 

5.2. Za realizację pojedynczego polecenia zapłaty zleconego przez odbiorcę za pośrednictwem systemu bankowości in-
ternetowej dla Klientów Biznesowych 

1,5zł opłata pobierana z rachunku od-
biorcy 

5.3. Abonament za świadczenie usługi polecenia zapłaty 100 zł miesięcznie 

5.4. Dystrybucja oryginałów Zgód do polecenia zapłaty  
- papierowe Zgody wysyłane go do Banku 
- skan Zgody wysyłany do Banku poprzez System Bankowości Internetowej 
 

6 zł 
4 zł 

opłata pobierana z rachunku od-
biorcy od każdej zgody 
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5.5. Generowanie raportów transakcyjnych w formie elektronicznej   

   

a. Raport na żądanie (w tym raport niestandardowy) 50 zł każdorazowo  

b. Raport standardowy 10 zł miesięcznie 

c. Raport niestandardowy 25 zł miesięcznie 

6. Usługa Saldo Netto Grupy  

6.1. Wdrożenie usługi Saldo Netto Grupy max. 5000 zł jednorazowo 

6.2. Abonament za usługę Saldo Netto Grupy min. 50 zł miesięcznie 

6.3 Podłączenie rachunku bankowego pod usługę Saldo Netto Grupy 500 zł jednorazowo od każdego ra-

chunku 

7. Usługa Skonsolidowany Transfer Zewnętrzny  

7.1. Abonament za usługę Skonsolidowany Transfer Zewnętrzny (w przypadku korzystania równocześnie ze standardo-
wej konsolidacji, opłata sumuje się z abonamentem pobieranym za Konsolidację Sald) 

do negocjacji miesięcznie 

8.  Konsolidacja Sald 

8.1 Uruchomienie usługi Konsolidacji Sald 150 zł każdorazowo 

8.2 Korzystanie z usługi Konsolidacji Sald 20 zł  miesięcznie od każdego rachunku 
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C. OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA Z SEGMENTU MIKRO, MAŁYCH I 

ŚREDNICH FIRM   
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a. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH TYPU BIZNES SYMETRIA  

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania pro-

wizji/ opłat 

Rachunki bieżące i usługi  
z nimi związane 

Biznes Symetria (dawniej: Biz-

nes Symetria Direct, Biznes Sy-
metria, Biznes Symetria PRO, 

Symetria Active) 

1. Otwarcie, prowadzenie rachunków, udostępnianie usług  

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego  każdorazowo X 

1.2 Prowadzenie rachunku bieżącego  
 

miesięcznie 25 zł 
 

1.3 a) Otwarcie rachunku pomocniczego z wyjątkiem Płace6 każdorazowo 20 zł  
1.4 Prowadzenie rachunku pomocniczego z wyjątkiem rachunków Symetria Profit oraz Płace6 miesięcznie od każdego 

rachunku 
20 zł 

1.5 a) Pomocniczego Symetria Profit7 miesięcznie 0 zł 

2. Pakiet Abonamentowy - BusinessPro8  

2.1. a) Pakiet Basic: 6 użytkowników w Pakiecie Abonamentowym miesięcznie 200 zł 

 Dodatkowe moduły do Pakietu Basic:  

• Moduł Cash Management  

• Moduł Trade Finance 

• Moduł Powiernictwo 

miesięcznie za każdy 
moduł 

50 zł 

 b) Abonament za każdego następnego użytkownika ponad limit określony w Pakiecie Basic.                                             
Bank może pobrać niższe kwoty opłat za dodatkowych użytkowników. 

miesięcznie 30 zł 

 c) Moduł AutoDealing  miesięcznie 0 zł 

 d) Pakiet Professional: 9 użytkowników w Pakiecie Abonamentowym  miesięcznie 300 zł 

 e) Abonament za każdego następnego użytkownika ponad limit określony w Pakiecie Professional.                                
Bank może pobrać niższe kwoty opłat za dodatkowych użytkowników. 

miesięcznie 30 zł 

 f) Moduł eFX Trader (z usługi eFX Trader mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwa, których roczny przychód ze sprze-
daży przekracza 5 milionów PLN)  

miesięcznie 0 zł 

 g) Udostępnienie systemu każdorazowo 0 zł 

 h) Wdrożenie wykonane samodzielnie przez Klienta od każdej lokalizacji 0 zł 

 i) Szkolenie telefoniczne od każdej lokalizacji 0 zł 

 j) Szkolenie w czasie wdrożenia wykonywanego przez pracownika Banku od każdej lokalizacji 0 zł 

 k) Wsparcie telefoniczne  miesięcznie 0 zł 

2.2 Użyczenie dedykowanej karty procesorowej podpisu elektronicznego od każdej karty 50 zł +VAT 

2.3 Użytkowanie karty podpisu elektronicznego miesięcznie za użytko-
wanie każdej karty 

0 zł 

2.4 Użyczenie czytnika kart procesorowych na USB od każdego czytnika 100 zł +VAT 

2.5 Użytkowanie czytnika kart podpisu elektronicznego miesięcznie za użytko-
wanie każdego czytnika 

0 zł 

2.6. Powiadomienia przesłane SMS-em*) (dotyczy haseł do autoryzacji zleceń jak i subskrybowanych powiadomień) od powiadomienia nie-
zależnie od sieci opera-
tora 

0,30 zł 

2.7. Pwiadomienia przesłane e-mail  od powiadomienia  0 zł 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania pro-
wizji/ opłat 

Rachunki bieżące i usługi  
z nimi związane 

 
6 Bank  prowadzi również rachunki pomocnicze (nie dotyczy rachunku pomocniczego Symetria Profit oraz rachunku Płace) w wersji bez rachunku bieżącego typu Symetria. W takim 

wypadku  prowadzenie rachunku kosztuje miesięcznie 100 zł. W pozostałym zakresie stosuje się opłaty obowiązujące dla rachunku bieżącego Biznes Symetria. 
7 Dotyczy również rachunku pomocniczego Symetria Profit oferowanego w wersji bez innego rachunku płatnego na żądanie. 
8 Do rachunku pomocniczego Symetria Profit oferowanego w wersji bez innego rachunku płatnego na żądanie Bankowość Internetowa BusinessPro oferowana jest bez opłaty za 

samodzielne wdrożenie przez Klienta oraz opłaty abonamentowej. W pozostałym zakresie do tego rachunku stosuje się opłaty obowiązujące dla rachunku bieżącego Biznes Symetria. 
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Biznes Symetria (dawniej: Biz-
nes Symetria Direct, Biznes Sy-
metria, Biznes Symetria PRO, 

Symetria Active) 

3.  System BankConnect: 

3.1.   Serwis wdrożeniowy systemu: 

3.2.  
Wdrożenie samodzielne przez Klienta ze wsparciem telefonicznym jednostki: Wsparcia Technicznego Platformy Interneto-
wej i aktywacja połączenia 

każdorazowo 0 zł 

3.3.  Wsparcie w zakresie dostosowania oprogramowania Klienta do wdrożenia Systemu BankConnect od czynności do negocjacji 

3.4.   Dostęp do usług finansowych za pośrednictwem systemu BankConnect - abonament z tytułu użytkowania systemu: 

3.5.  - Dostęp do systemu - pakiet funkcjonalności Silver (liczba odpytań w ramach abonamentu wynosi 100 miesięcznie) miesięcznie 20 zł  

3.6.  
o Za każde następne odpytanie ponad liczbę określoną w pakiecie za każde odpytanie po-

nad limit 
0,20 zł 

3.7.  - Dostęp do Systemu -pakiet funkcjonalności Gold (liczba odpytań w ramach abonamentu wynosi 500 miesięcznie) miesięcznie 40 zł  

3.8.  
o Za każde następne odpytanie ponad liczbę określoną w pakiecie za każde odpytanie po-

nad limit 
0,15 zł 

3.9.  - Dostęp do Systemu - pakiet funkcjonalności Platinum (liczba odpytań w ramach abonamentu wynosi 1000 miesięcznie) miesięcznie 60 zł 

3.10.  
o Za każde następne odpytanie ponad liczbę określoną w pakiecie za każde odpytanie po-

nad limit 
0,10 zł 

3.11.  
Pakiet Abonamentowy (aktywna oferta).  
Minimalna cena Pakietu wynosi 300 zł. Cena uzależniona jest od liczby odpytań miesięcznie. 

miesięcznie do negocjacji 

4.  Automatyczne inwestowanie środków z rachunku objętego autoinwestowaniem. Uwaga: Bank nie dokonuje automatycz-
nego inwestowania środków z rachunku pomocniczego Symetria Profit. 

miesięcznie od każdego 
rachunku 

12 zł W ramach rachunku Biznes Sy-

metria dostępna jest usługa automa-

tycznego inwestowania środków wy-

łącznie z oprocentowaniem standardo-

wym. 

5.  Polecenie zapłaty dla Płatnika: Opłata za obciążenie rachunku płatnika kwotą otrzymanego pojedynczego polecenia zapłaty 
i przekazanie środków: 
- Na rachunek odbiorcy prowadzony w Alior Banku  
 
 
- Na rachunek odbiorcy prowadzony w innym banku 

 
 
opłata pobierana z ra-
chunku płatnika 
 
opłata pobierana z ra-
chunku płatnika 

 
 

1 zł 
 
 

3 zł 
 

 
  



 

 24 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania pro-

wizji/ opłat 

Rachunki bieżące i usługi z nimi związane 

Biznes Symetria dawnej: Biznes Symetria Direct, Biz-
nes Symetria, Biznes Symetria PRO, Biznes Symetria 
Active) 

6. Polecenia przelewu Uwaga: Opłaty dotyczą rachunków bieżących i rachunków z nimi powiązanych, chyba, że przy danej opłacie wyraźnie wskazano inaczej 

6.1. Przelewy wewnętrzne w PLN i walutach obcych na rachunki własne Klienta realizowane: 

 a) Przez Bankowość Internetową BusinessPro  
- Z rachunków Klienta z wyłączeniem przelewów z rachunku Symetria Profit 
- Z rachunku Symetria Profit7 
Uwaga: Pierwszy przelew wewnętrzny na rachunek Klienta prowadzony w Alior 
Banku z rachunku Symetria Profit w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny 

od każdego przelewu  
(opłata pobierana zbior-
czo na koniec miesiąca) 

 
bez opłat 

8 zł  

 b) Przez Oddział Banku w formie dokumentu papierowego 
- Z rachunków Klienta z wyłączeniem przelewów z rachunku Symetria Profit 
- Z rachunku Symetria Profit7 

od każdego przelewu 30 zł 
 
 

c) Przez Bankowość Telefoniczną (tylko w walucie PLN): 
- Z rachunków Klienta z wyłączeniem przelewów z rachunku Symetria Profit 
- Z rachunku Symetria Profit7 

od każdego przelewu X 

6.2 Przelewy wewnętrzne w PLN na rachunki obce realizowane: 

 a) Przez Bankowość Internetową BusinessPro  
- Zdefiniowane i niezdefiniowane z rachunków Klienta z wyłączeniem przelewów 
z rachunku Symetria Profit 

- Z rachunku Symetria Profit7 

od każdego przelewu 
(opłata pobierana zbior-
czo na koniec miesiąca) 

 
Zawarte w cenie wskazanej w pkt. 6.3 lit. a 

8 zł 
 

 b) Przez Oddział Banku w formie dokumentu papierowego 
- Z rachunków Klienta z wyłączeniem przelewów z rachunku Symetria Profit 
- Z rachunku Symetria Profit7 

od każdego przelewu  
30 zł 

 

c) Przez Bankowość Telefoniczną (tylko w walucie PLN): 
- Z rachunków Klienta z wyłączeniem przelewów z rachunku Symetria Profit 
- Z rachunku Symetria Profit7 

od każdego przelewu  
X 

6.3 Przelewy w PLN wychodzące do innego banku w Polsce realizowane: 

 a) Przez Bankowość Internetową BusinessPro  (z wyjątkiem przelewów realizowanych w systemie SORBNET): 

- Z rachunków Klienta z wyłączeniem przelewów z rachunku Symetria Profit9 
· Od 1 do 25 przelewów miesięcznie 
· Od 26 do 50 przelewów miesięcznie 
· Od 51 do 100 przelewów miesięcznie 
· Powyżej 100 przelewów miesięcznie 
· Przelewy do ZUS / US 

- Z rachunku Symetria Profit7 

 
od każdego przelewu 
(opłata pobierana zbior-
czo na koniec miesiąca) 

 
2,5 zł 
2 zł 

1,50 zł 
1 zł 

zawarte w cenie powyżej (pkt. 6.3 lit a) 
8 zł 

 b) Przez Oddział Banku w formie dokumentu papierowego (z wyjątkiem przele-
wów realizowanych w systemie SORBNET): 

- Z rachunków Klienta z wyłączeniem przelewów z rachunku Symetria Profit 
- Z rachunku Symetria Profit7 

od każdego przelewu  
 

30 zł 
30 zł 

 c) Przez Bankowość Telefoniczną (tylko w walucie PLN): 
- Z rachunków Klienta z wyłączeniem przelewów z rachunku Symetria Profit 
- Z rachunku Symetria Profit7 

od każdego przelewu  
X 
X 

 d) Przez system SORBNET za pośrednictwem Bankowości Internetowej Busi-
nessPro 

Uwaga: Dotyczy również przelewów z rachunku pomocniczego Symetria Profit. 

- Dla kwot równych oraz powyżej 1 mln PLN 
- Dla kwot poniżej 1 mln PLN 

od każdego przelewu 
(opłata pobierana zbiorczo 

na koniec miesiąca w przy-

padku realizacji przelewu 

przez Bankowość Interne-

tową) 

 
 
 

20 zł 
40 zł 

 
9 Do puli transakcji wliczane są również przelewy transgraniczne EOG/SEPA. 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi 

Tryb pobierania pro-
wizji/ opłat 

Rachunki bieżące i usługi z nimi związane 

Biznes Symetria dawnej: Biznes Symetria Direct, Biz-
nes Symetria, Biznes Symetria PRO, Biznes Symetria 
Active) 

 e) Przez system SORBNET za pośrednictwem Oddziału Banku: 

 - Dla kwot równych oraz powyżej 1 mln PLN 

- Dla kwot poniżej 1 mln PLN 

od każdego przelewu 30 zł 

50 zł 

 f) Przez system SORBNET za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej: 

 - Dla kwot równych oraz powyżej 1 mln PLN 
- Dla kwot poniżej 1 mln PLN 
Uwaga: Dotyczy również przelewów z rachunku pomocniczego Symetria Profit 

od każdego przelewu X 
X 
 

6.4 Przelew Natychmiastowy Blue Media w PLN na rachunki prowadzone w innych 
bankach na terytorium Polski, realizowany za pośrednictwem systemu Bankowo-
ści Internetowej BusinessPro  
Uwaga: Dotyczy rachunków prowadzonych w PLN. 

od każdego przelewu 

15 zł 

6.5 Przelew Natychmiastowy Express-Elixir w PLN na rachunki prowadzone w innych 
bankach na terytorium Polski, realizowany za pośrednictwem systemu Bankowo-
ści Internetowej BusinessPro; Uwaga: Dotyczy rachunków prowadzonych w PLN. 

od każdego przelewu 
15 zł 

7. Stałe zlecenia  

1. Nie pobiera się opłat za realizację stałych zleceń na rachunki kredytowe prowadzone przez Alior Bank  
2. Nie ma możliwości zakładania i modyfikacji zleceń stałych na rachunku pomocniczym Symetria Profit. 

7.1 Za wykonanie zleceń stałych na podstawie dyspozycji posiadacza rachunku (bez względu na system realizacji zleceń): 

 a) Realizacja zlecenia stałego (opłata za realizację Zlecenia stałego zarejestro-
wanego w systemie BusinessPro jest tożsama z opłatą za przelew krajowy Elixir) 

od każdego zlecenia 1,50 zł  

 b) Za każdą modyfikację dyspozycji (terminu, kwoty, numeru rachunku itd.) 
Uwaga: Nie pobiera się opłaty za zlecenia modyfikacji przyjmowane przez Ban-
kowość Internetową BusinessPro oraz za zlecenie zmiany kwoty spłaty kredytu 
zaciągniętego w Alior Banku  

za każdą zmianę 10 zł 

 c) Odwołanie zlecenia stałego  od pojedynczego zlece-
nia 

10 zł 

8. Odpisy, potwierdzenia, wyciągi z rachunku, zmiany w umowie  

8.1 Dodatkowe wyciągi: 
Uwaga: Opłata nie dotyczy wyciągów standardowo dostarczanych Klientowi zgodnie z umową. 
Uwaga: O wyborze spośród opcji a), b) lub c) decyduje Klient. 

 a) Wyciąg z rachunku bankowego od jednego wyciągu 20 zł 

 b) Wyciąg obrotów/historii na jednym rachunku bankowym od strony wydruku obro-
tów/ historii 

20 zł 

 c) Potwierdzenie wykonania Polecenia przelewu od jednego potwierdzenia 20 zł 

8.2 Potwierdzenia/ zaświadczenia (dotyczy również ponownego potwierdzenia za-
mknięcia rachunku), z wyjątkiem pkt 4.1 

od każdego potwierdzenia 
/ zaświadczenia 

30 zł + VAT 

8.3 Potwierdzenie autentyczności podpisów Klientów Alior Banku zgodnie z kartą 
wzorów podpisów 

od potwierdzenia 50 zł 

8.4 Zmiany w umowie rachunku bankowego na wniosek Klienta  
Uwaga: Nie dotyczy zmiany umowy z przyczyn zależnych od Banku. 

opłata od każdorazowej 
zmiany 

30 zł 

8.5 Zmiana warunków prowadzenia rachunku, w tym ustanowienie i przedłużenie Indywi-
dualnych Warunków Cenowych 

od czynności 30 zł 

8.6 Zamknięcie rachunku podstawowego, na którym w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
przed datą zamknięcia były ustawione warunki promocyjne w tym Indywidualne 
Warunki Cenowe  

od czynności 100 zł 

8.7 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym, jako zabezpieczenie należności innego banku: 

 a) Przyjęcie zlecenia oraz wydanie na tą okoliczność zaświadczenia każdorazowo 100 zł 
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 b) Inne czynności wykonywane w ramach pełnomocnictwa  zgodnie z taryfą 

8.8 Wyciąg z rachunku bankowego wysłany pocztą listem zwykłym: 

 a) Raz w miesiącu opłata za każdą przesyłkę bez opłat 

 b) Więcej niż raz w miesiącu  opłata za każdą przesyłkę 15 zł 

8.9 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na zlecenie Klienta  opłata od każdej blokady 50 zł 

9.  Wyciąg elektroniczny z rachunku bankowego odbierany za pośrednic-

twem systemu Bankowości Internetowej BusinessPro 

od każdego wygenero-

wanego wyciągu 

bez opłat 

9.1 Wyciąg papierowy z rachunku bankowego odbierany w placówce Banku opłata za każdy wyciąg  
20 zł 

9.2 Zamiana rachunku bieżącego  każdorazowo 50 zł 
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b. KARTY PŁATNICZE  

Lp. Rodzaj czynności/ usługi 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Karta debetowa Mastercard (z wyłączeniem 

karty Mastercard Debit Commercial Wielowa-

lutowej i Mastercard Debit Commercial Wielo-

walutowej Wirtualnej) 

•  

Karta obciążeniowa 

• Mastercard Business 

• Mastercard Business Gold 

Karta obciążeniowa 

• Visa Business Gold 

1. Nie wydaje się kart płatniczych do rachunku pomocniczego Symetria Profit. 
2. Wznowienie karty debetowej Mastercard Business i Mastercard Business Access nastąpi na produkt Mastercard Business, przy zachowaniu poniższych stawek. 
3. W ramach rachunku funkcjonującego na zasadach opisanych w niniejszej Taryfie, na wznowionych oraz nowo wydanych kartach debetowych obowiązują poniższe stawki. 
4. Wznowienie karty obciążeniowej Visa Business Gold nastąpi na produkt Mastercard Business Gold przy zachowaniu poniższych stawek. 
5. Nie wydaje się różnych typów kart debetowych do jednego pakietu/rachunku. 

1. Wydanie karty (w tym wydanie karty w 
miejsce zastrzeżonej/wznowienie karty) 

każdorazowo 
0 zł – pierwsza karta; 

30 zł – kolejne karty 
bez opłat bez opłat 

2. Usługa Cash Back dla posiadaczy karty 
Mastercard Business Travel 

miesięcznie do negocjacji, w zależności od wolumenu 
transakcji wykonanych kartami X X 

3 Korzystanie z karty debetowej10  miesięcznie od 
każdej karty 3 zł / 9 zł  bez opłat bez opłat 

4. Opłata za kartę  miesięcznie od 
każdej karty 3 zł11 bez opłat bez opłat 

5.  Za użytkowanie karty   miesięcznie - w 
przypadku kart de-
betowych / rocznie 
– w przypadku 
kart obciążenio-
wych 

6 zł12 100 zł / 150 zł13 150 zł 

6. Użytkowanie karty Mastercard Debit Com-
mercial Wirtualna 

miesięcznie 
30 zł X X 

7. Usługa ekspresowego wydania karty każdorazowo  
70 zł 50 zł 50 zł 

8. Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej; 
Opłaty za wydanie karty w miejsce za-
strzeżonej nie pobiera się w przypadku, 
gdy przyczyna zastrzeżenia nie jest za-
leżna od Klienta. 

każdorazowo 

X 70 zł 70 zł 

9. Zastrzeżenie karty w przypadku użytkowania 
jej niezgodnie z umową o kartę  

każdorazowo 
50 zł 50 zł 50 zł 

10. Prowizja od bezgotówkowych transakcji 
krajowych 

kwoty transakcji 
bez opłat 1,3% 1,3% 

 
10 Opłata 3 zł jest pobierana w przypadku wykonania minimum 4 transakcji bezgotówkowych posiadaną do danego rachunku kartą w danym miesiącu (do godz. 21.00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego), 

liczone od każdej wydanej karty indywidualnie. Opłata 9 zł jest pobierana w przypadku niewykonania  minimum 4 transakcji bezgotówkowych posiadaną do danego rachunku kartą w danym miesiącu (do 

godz. 21.00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego), liczone od każdej wydanej karty indywidualnie. Opłata jest pobierana od kart ze statusem „Do Aktywacji” (z wykluczeniem miesiąca, w którym karta 

została wysłana) lub ze statusem „Aktywna”. 
11 Opłata jest pobierana od kart ze statusem „Do Aktywacji” (z wykluczeniem miesiąca w którym karta została wysłana) lub ze statusem „Aktywna”. Nie dotyczy karty Mastercard Debit Commercial Wirtualna.  
Opłata nie będzie pobierana od momentu rozpoczęcia pobierania opłaty: Korzystanie z karty debetowej. 

12 Opłata niepobierana w przypadku wykonania przez Klienta minimum 4 transakcji bezgotówkowych posiadaną do danego rachunku kartą w danym miesiącu (do godz. 21.00 ostatniego dnia miesiąca kalenda-

rzowego), liczone od każdej wydanej karty indywidualnie. Opłata jest pobierana od kart ze statusem „Aktywna”. Nie dotyczy karty Mastercard Debit Commercial Wirtualna. Opłata nie będzie pobierana od 

momentu rozpoczęcia pobierania opłaty: Korzystanie z karty debetowej. 
13 Opłata 100 zł dotyczy karty obciążeniowej Mastercard Business. Opłata 150 zł dotyczy karty obciążeniowej MasterCard Business Gold. 
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Lp. Rodzaj czynności/ usługi 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Karta debetowa Mastercard (z wyłączeniem 

karty Mastercard Debit Commercial Wielowa-

lutowej i Mastercard Debit Commercial Wielo-

walutowej Wirtualnej) 

 

Karta obciążeniowa 

• Mastercard Business 

• Mastercard Business Gold 

Karta obciążeniowa 

• Visa Business Gold 

11. Prowizja od bezgotówkowych transakcji 
europejskich14 

kwoty transakcji 
bez opłat 1,3% 1,3% 

12. Prowizja od bezgotówkowych transakcji 
zagranicznych15 

kwoty transakcji 
4% 1,3% 1,3% 

13. Wypłata gotówki w bankomatach zlokali-
zowanych w Oddziałach Alior Banku 

każdorazowo / 
kwoty transakcji 

0 zł 4,5% min. 5 zł 4,5% min. 5 zł 

14. Wypłata gotówki w bankomatach krajowej 
sieci Euronet 

każdorazowo / 
kwoty transakcji 

0,5% min.5 zł 4,5% min. 5 zł 4,5% min. 5 zł 

15. Wypłata gotówki w krajowych bankoma-
tach sieci Planet Cash  

każdorazowo / 
kwoty transakcji 

0,5% min. 5 zł 4,5% min. 5 zł 4,5% min. 5 zł 

16. Wypłata gotówki w pozostałych bankoma-
tach i bankowych kasach16 

kwoty transakcji 
4% min. 5 zł 4,5% min. 5 zł 4,5% min. 5 zł 

17. Wypłata gotówki w bankomatach i banko-
wych kasach europejskich14,16 

kwoty transakcji 
4% min. 5 zł 4,5% min. 5 zł 4,5% min. 5 zł 

18. Wypłata gotówki w bankomatach i banko-
wych kasach zagranicznych16,17   

kwoty transakcji 
5% min. 12 zł 5% min. 12 zł 5% min. 12 zł 

19. Przelew z rachunku karty na rachunki pro-
wadzone w Alior Banku realizowany przez 
Bankowość Internetową  

od każdego prze-
lewu X 4% 4% 

20. Przelew z rachunku karty na rachunki pro-
wadzone w innym banku realizowany 
przez Bankowość Internetową  

od każdego prze-
lewu X 4% 4% 

21. Zmiana limitu wydatków w trakcie ważno-
ści karty na wniosek Klienta w Placówce 
Banku 

każdorazowo 
10 zł 10 zł 10 zł 

22. Zmiana limitu wydatków w trakcie ważno-
ści karty poprzez kanały elektroniczne 

każdorazowo 
bez opłat bez opłat bez opłat 

23. Zmiana kodu PIN karty w bankomatach 
krajowej sieci Euronet, w tym bankoma-
tach partnerskich 

każdorazowo przy 
zmianie kodu PIN bez opłat bez opłat bez opłat 

24. Sprawdzenie salda w bankomacie  każdorazowo 3 zł bez opłat bez opłat 

25. Opłata rekompensująca koszty wydania 
karty w przypadku odstąpienia od umowy 
o kartę przez Klienta/Posiadacza w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej 

karty  

każdorazowo 

bez opłat 100 zł 100 zł 

26. Przewalutowanie transakcji europejskich – 
opłata nakładana przez organizację płatni-
czą VISA14 

od kwoty transak-
cji bez opłat bez opłat 2% 

 
14 Obejmuje transakcje wykonane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie EUR. 
15 Obejmuje transakcje zagraniczne poza transakcjami wymienionymi w przypisie 14. Prowizja nie dotyczy karty Mastercard Business Travel. Bank naliczy prowizję od każdej transakcji bezgotówkowej 

dokonanej w walucie polskiej lub walucie obcej u akceptanta posiadającego siedzibę poza granicami terytorium Polski. 
16  O ile dany bank oferuje możliwość wypłaty gotówki w kasie. Transakcja wypłaty gotówki w kasie innego banku może wiązać się z dodatkową opłatą pobieraną przez ten bank. 
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Lp. Rodzaj czynności/ usługi 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Karta debetowa Mastercard (z wyłączeniem 

karty Mastercard Debit Commercial Wielowa-

lutowej i Mastercard Debit Commercial Wielo-

walutowej Wirtualnej) 

 

Karta obciążeniowa 

• Mastercard Business 

• Mastercard Business Gold 

Karta obciążeniowa 

• Visa Business Gold 

27. Przewalutowanie transakcji zagranicznych 
– opłata nakładana przez organizację płat-
niczą VISA17 

od kwoty transak-
cji bez opłat bez opłat 2% 

28. Wyciąg na żądanie: bieżący / historyczny 
drukowany / odbierany w Placówce 
Banku/ wysyłany korespondencyjnie  

za każdy wyciąg 
20 zł 15 zł 15 zł 

29. Uruchomienie Usługi Smart Data  od czynności do negocjacji max. 10 000 zł X X 

30. Usługa Smart Data  miesięcznie 150 zł X X 

 

c.  OBRÓT GOTÓWKOWY W OBROCIE KRAJOWYM  

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI 
TRYB POBIERANIA PROWI-

ZJI/ OPŁAT 
STAWKA 

1. Wpłaty gotówkowe: 

1.1 Wpłaty gotówkowe w formie otwartej (wpłaty własne) 
Uwaga: Wpłaty gotówkowe w bilonie w PLN przyjmuje się według indywidualnych umów zawieranych z 
Klientem 

od kwoty wpłaty 0,6% min. 25 zł (w złotych) 
1,2% min. 30 zł (w walutach obcych) 

1.2 Wpłaty gotówkowe w formie otwartej (wpłaty obce) od kwoty wpłaty 0,7% min. 25 zł (w złotych) 

1,5% min. 30 zł (w walutach obcych) 

1.3 Wpłaty gotówkowe dokonywane w bilonie lub z udziałem bilonu powyżej 5% wartości wpłaty od kwoty wpłaty 4% min. 20 zł (w złotych) 

1.4 Wpłaty gotówkowe we wpłatomatach Euronet  od kwoty wpłaty 0,5% min. 5 zł 

1.5 Wpłaty gotówkowe we wpłatomatach Planet Cash od kwoty wpłaty 0,5% min. 5 zł 

1.6 Wpłaty gotówkowe we wpłatomatach zlokalizowanych w Oddziałach Banku od kwoty wpłaty 0,2% min. 3 zł  

2. Wypłaty gotówkowe: 
2.1 Wypłaty gotówkowe w formie otwartej  od kwoty wypłaty 0,6% min. 25 zł (w złotych) 

1,2% min. 30 zł (w walutach obcych 

2.2 Wypłaty gotówkowe z rachunków powyżej kwoty określonej przez placówkę w Komunikacie: 

 a) Nienotyfikowane wypłaty gotówki (w przypadku możliwości wypłaty) – realizowane bez wcześniejszego 
zgłoszenia zapotrzebowania na gotówkę 

od kwoty stanowiącej różnicę 
między kwotą wypłaty a kwotą 
określoną przez placówkę w Ko-
munikacie 

0,5% min. 20 zł 

 b) Niepodjęcie gotówki w terminie wskazanym w zgłoszeniu zapotrzebowania na gotówkę 

Uwaga: W przypadku realizacji wypłaty w kwocie niższej niż wskazana w zgłoszeniu, prowizję pobiera się od 
różnicy pomiędzy kwotą zamówioną, a wypłaconą. 

od kwoty niepodjętej 0,7% min. 200 zł 

 

 

d. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM  

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI / 

OPŁAT 
STAWKA  

1. Realizacja poleceń wypłaty  

1.1 Polecenie Wypłaty otrzymane każdorazowo 30 zł 

1.2 Polecenie Wypłaty EOG otrzymane 
 

każdorazowo 
X 

 
17 Obejmuje transakcje zagraniczne poza transakcjami wymienionymi w przypisie 14. 
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LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI 
TRYB POBIERANIA PROWIZJI / 

OPŁAT 
STAWKA  

1.3 Polecenie Wypłaty wysłane za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej BusinessPro: 
a. Na rachunki innych Klientów Alior Banku 
b. Na rachunki w innych Bankach w trybie zwykłym 
c. Na rachunki w innych bankach w trybie pilnym 
d. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym 

każdorazowo  
2,5 zł 
65 zł 
105 zł 
0,1% min. 140 zł max 3 000zł 

1.4 Polecenie Wypłaty wysłane w Oddziale Banku: 
a. Rachunki innych Klientów Alior Banku 
b. Na rachunki w innych Bankach w trybie zwykłym 
c. Na rachunki w innych bankach w trybie pilnym 
d. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym 

każdorazowo  
2,5 zł 
70 zł 
110 zł 
0,1% min. 150 zł max. 3000 zł 

1.5 Polecenie Wypłaty wysłane za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej: 
a. Na rachunki innych Klientów Alior Banku 
b. Na rachunki w innych bankach w trybie zwykłym 
c. Na rachunki w innych bankach w trybie pilnym 
d. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym 

każdorazowo  
X 
X 
X 
X  

1.6 Polecenie Wypłaty EOG wysłane za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej BusinessPro: 
a. Na rachunki w innych bankach w trybie zwykłym 
b. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym do kwoty 1 mln PLN 

c. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym na kwotę równą i powyżej 1 mln PLN 

każdorazowo  
2,5 zł 
40 zł 
20 zł 

1.7 Polecenie Wypłaty EOG wysłane w Oddziale Banku: 
a. Na rachunki w innych bankach w trybie zwykłym 
b. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym do kwoty 1 mln PLN 
c. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym na kwotę równą i powyżej 1 mln PLN 

każdorazowo  
30 zł 
50 zł 
30 zł 

1.8 Polecenie Wypłaty EOG wysłane za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej: 
a. Na rachunki w innych bankach w trybie zwykłym 
b. Na rachunki w innych bankach w trybie ekspresowym  

każdorazowo  
X 
X 

1.9 Oplata dodatkowa za Polecenie Wypłaty wysłane z opcją kosztową OUR dopłata do prowizji za Polecenie Wy-
płaty wysłane niezależnie od trybu 

100 zł 

1.10 Opłata dodatkowa za Polecenia Wypłaty niespełniające wymogów automatycznego przetwarzania1 
 

dopłata do prowizji za Polecenie Wy-
płaty wysłane 

30 zł 

1.11 Anulowanie poprzez system Bankowości Internetowej BusinessPro Polecenia Wypłaty wysłanego za pośrednic-
twem systemu Bankowości Internetowej BusinessPro, jeżeli Polecenie Wypłaty nie zostało jeszcze zrealizo-
wane1 

każdorazowo 0 zł 

1.12 Anulowanie/zmiana Polecenia Wypłaty, jeżeli Polecenie Wypłaty nie zostało jeszcze zrealizowane1 każdorazowo 40 zł 

1.13 Wystąpienie o anulowanie/zmianę/weryfikację Polecenia Wypłaty, jeżeli Polecenie Wypłaty nie zostało zreali-
zowane1 

każdorazowo 60 zł + koszty rzeczywiste 
banków pośredniczących 

1.14 Zwrot otrzymanego Polecenia Wypłaty na wniosek Beneficjenta1 każdorazowo zgodnie ze stawkami obowią-
zującymi dla Polecenia Wypłaty 
wysłanego  

1.15 Wydanie na wniosek Klienta kopii potwierdzenia wykonania zleconego Polecenia Wypłaty zlecone w Oddziale 
Banku: 
a. Do 3 miesięcy od daty realizacji transferu 
b. Powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy od daty realizacji transfer 
c. Powyżej roku od daty realizacji transferu1 

każdorazowo  
 
15 zł 
30 zł 
100 zł 

1.16 Postępowanie wyjaśniające na zlecenie Klienta w sprawie realizacji przez inne banki Polecenia Wypłaty zle-
cone w Oddziale Banku1 

każdorazowo  
60 zł + koszty innych banków 

1.17 Poszukiwanie na podstawie dyspozycji Klienta Polecenia Wypłaty zlecone w Oddziale Banku1 każdorazowo  
60 zł + koszty innych banków 
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e. KREDYTY 
 

V.A. OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA Z SEGMENTU ŚREDNICH FIRM 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania 
prowizji/opłat 

Linia Kredytowa/ 
Linia Wieloce-

lowa 
Wielowalutowa) 

Kredyt 
w rachunku 
bieżącym 

Kredyt Obro-
towy odna-

wialny 

Kredyt Obrotowy 
nieodnawialny 

Kredyty 
inwestycyjne 

Kredyt 
Ekspres Kapitał 

1.1 Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie 
wniosku: 

jednorazowo 
      

 a) W sprawie przyznania lub prze-
dłużenia kredytu1 

  
X X X X 150 zł - 1000 zł 150 zł - 1000 zł 

  b) W sprawie podwyższenia kre-
dytu1 

  
X X X X Bez opłat Bez opłat 

1.2 Prowizja przygotowawcza od 
przyznanego kredytu 

jednorazowo od kwoty 
przyznanego kre-

dytu/limitu kredyto-

wego 

2% - 4%, 
min. 700 zł2 

 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

1.3 Podwyższenie kwoty kredytu/li-
mitu lub prolongaty terminu osta-
tecznej spłaty kredytu  

jednorazowo od kwoty 

podwyższenia/ prolon-

gaty  

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 200 zł 

2% - 4%, 
min. 200 zł 

2% - 4%, 
min. 200 zł 

1.4 Przedłużenie terminu ostatecznej 
spłaty kredytu/odnowienie kre-
dytu  

jednorazowo od kwoty  
przedłużonego /odno-

wionego kredytu 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 200 zł 

2% - 4%, 
min. 200 zł 

1.5 Prolongata/odroczenie terminu 
spłaty raty kredytu  

jednorazowo od kwoty 

objętej prolongatą 
2% - 4%, 

min. 200 zł 
2% - 4%, 

min. 200 zł 
2% - 4%, 

min. 200 zł 
2% - 4%, 

min. 200 zł 
2% - 4%, 

min. 200 zł 
2% - 4%, 

min. 200 zł 
1.6 Zmiana waluty kredytu  jednorazowo od kwoty 

przewalutowania 
1% - 3%, 

min. 150 zł 
1% - 3%, 

min. 150 zł 
1% - 3%, 

min. 150 zł 
1% - 3%, 

min. 150 zł 
1% - 3%, 

min. 150 zł 
1% - 3%, 

min. 150 zł 
1.7 Inne zmiany (np.: harmono-

gramu, zmniejszenie kwoty kre-
dytu, wydłużenie okresu kredyto-
wania/ terminu spłaty max. o 30 
dni dla kredytów odnawialnych) 3 

jednorazowo (w zależ-

ności od zakresu/ilości 

zmian) od 200 zł 
do 500 zł 

od 200 zł 
do 500 zł 

od 200 zł 
do 500 zł 

od 200 zł 
do 500 zł 

od 200 zł 
do 500 zł 

od 200 zł 
do 500 zł 

1.8 Prowizja za aneks związany ze 
zmianą zabezpieczenia 

od czynności 

X X X X 
0,5% od kwoty 

zadłużenia 
min. 500 zł 

0,5% od kwoty za-
dłużenia 

min. 500 zł 
1.9 Prowizja rekompensacyjna prowizja pobierana od 

niewykorzystanej 
kwoty, począwszy od 3 

dnia roboczego od po-

stawienia środków do 

dyspozycji do dnia po-

przedzającego pełne 

wykorzystanie włącz-

nie, płatna z dołu, w 

dniach płatności odse-

tek 

X X X 
5% w skali roku, 

min. 30 zł 
5% w skali 

roku, min. 30 zł 
5% w skali roku, 

min. 30 zł 

 a) Dla kredytów uruchamianych w 
linii nieodnawialnej 

jednorazowo na koniec 

okresu wykorzystania 
od niewykorzystanej 

kwoty 

X X X X 
0,5%, min. 30 

zł 
X 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania 
prowizji/opłat 

Linia Kredytowa/ 
Linia Wieloce-

lowa 
Wielowalutowa) 

Kredyt 
w rachunku 
bieżącym 

Kredyt Obro-
towy odna-

wialny 

Kredyt Obro-
towy nieodna-

wialny 

Kredyty 
inwestycyjne 

Kredyt 
Ekspres Kapitał 

1.10 Prowizja od kwoty postawionego 
do dyspozycji niewykorzystanego 
kredytu (dotyczy przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej) 

  

X X X X 
0% - Euro Eks-

pres Kredyt 
X 

1.11 Prowizja od niewykorzystanej 
kwoty kredytu  
a) w rachunku bieżącym w oraz 
kredytu obrotowego odnawial-
nego  

miesięcznie od kwoty 
niewykorzystania sta-

nowiącej różnicę po-

między kwotą przyzna-

nego kredytu i średnio-

miesięcznym wykorzy-

staniem, płatna w 

ostatnim dniu każdego 

miesiąca kalendarzo-

wego 

X 
0,2% 

w skali miesiąca 
0,2% 

w skali miesiąca 
X X X 

 b) Od linii kredytowej, linii wielo-
celowej, (wielowalutowej) 
Uwaga: W przypadku kredytów o 
charakterze linii prowizja nali-
czana jest i pobierana od całego 
niewykorzystanego limitu linii, 
natomiast nie pobiera się prowizji 
od niewykorzystania poszczegól-
nych form kredytowania urucha-
mianych 
w ramach przyznanego limitu linii. 

prowizja naliczana co-

dziennie od kwoty nie-
wykorzystania stano-

wiącej różnicę pomię-

dzy kwotą przyznanego 

kredytu i dziennym wy-

korzystaniem, płatna 

miesięcznie w ostatnim 

dniu każdego miesiąca  

2,0% 
w skali roku 

X X X X X 

1.12 Prowizja od wcześniejszej spłaty 
całości lub części kredytu przed 
terminem umownym  

naliczana jednorazowo 

od kwoty wcześniejszej 

spłaty/kwoty obniżenia 

kredytu; płatna naj-

później w dniu 

spłaty/obniżenia kwoty 
kredytu 

      

 a) Do 1 mln zł   1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 b) Powyżej 1 mln zł   0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
1.13 Prowizja od wypłaty kredytu Eks-

pres Kapitał4: 
o ile sąd nie dokonał wpisu hipoteki na rzecz Banku przed uruchomieniem kredytu prowizja pobierana jest od kwoty przyznanego kredytu  
w dniu jego uruchomienia (za pierwszy 90-dniowy okres wykorzystania kredytu). Prowizja ta jest dodatkowo pobierana za każdy następny 90-
dniowy okres wykorzystania kredytu bez ustanowionego zabezpieczenia hipotecznego na rzecz Banku. 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania 
prowizji/opłat 

Linia Kredytowa/ 
Linia Wielocelowa 
Wielowalutowa) 

Kredyt 
w rachunku 
bieżącym 

Kredyt Obro-
towy odna-

wialny 

Kredyt Obro-
towy nieodna-

wialny 

Kredyty 
inwestycyjne 

Kredyt 
Ekspres Kapitał 

 a) w dniu uruchomienia / za pierwszy 
okres 90 dni kalendarzowych 

  
X X X X X 0,50% 

 b) za drugi okres 90 dni kalendarzo-
wych  

  
X X X X X 0,50% 

 c) za każdy kolejny okres 90 dni kalen-
darzowych  

  
X X X X X 2% 

1.14 Opłata za niedostarczenie w terminie 
dokumentów finansowych, dotyczących 
zabezpieczeń oraz innych przewidzia-
nych w umowie kredytowej  
i umowach zabezpieczeń 

za każdy miesiąc,  
w którym nie do-
starczono kom-
pletu wymaga-
nych dokumentów  

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

1.15 Zawarcie z dłużnikiem ugody w spra-
wie spłaty zadłużenia  

jednorazowo od 
kwoty objętej 
ugodą 

X X X X 0,5% 0,5% 

1.16 Wystawienie promesy udzielenia kre-
dytu 1 

jednorazowo od 
kwoty wnioskowa-
nego zaangażo-
wania 

0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% 

1.17 Prowizja za udzielenie finansowania - 
administrowanie zabezpieczaniem 

kwartalnie 
100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

1.18 Prowizja za administrowanie kredytem pobierana w 12 
m-cu od daty 
udzielenia  

1,5% 
min. 1000 zł 

1,5% 
min. 1000 zł 

1,5% 
min. 1000 zł 

X X X 

1.19 Prowizja kredytowa -inspekcja przed-
miotu zabezpieczenia 

od czynności 
250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 

1.20  Prowizja kredytowa- inspekcja przed-
siębiorstwa kredytobiorcy 

od czynności 
350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 

1.21 Prowizja kredytowa - inspekcja nieru-
chomości 

od czynności 
250 zł 250 zł 250 zł 250zł 250 zł 250 zł 

1  Opłata może być zaliczona na poczet prowizji przygotowawczej od kwoty przyznanego kredytu. 
2  W przypadku udzielenia kredytów o charakterze linii (Linia Kredytowej/Linia Wielocelowej(Wielowalutowej) prowizja pobierana jest od kwoty przyznanego limitu linii pomniejszo-

nego o wartość limitu transakcyjnego, natomiast nie pobiera się prowizji przygotowawczych od poszczególnych form wykorzystania linii (za wyjątkiem gwarancji i akredytyw, do 
których mają zastosowanie prowizje przewidziane w odrębnej Taryfie 

3  W przypadku, gdy w umowie dokonuje się kilku jednoczesnych zmian pobierana jest jedna prowizja – wyższa. 
4  Dotyczy umów kredytowych Ekspres Kapitał podpisanych od dnia 2 września 2013r.  
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V.B. OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA Z SEGMENTU MIKRO I MAŁYCH FIRM  

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania pro-

wizji/opłat 
Kredyt AS 

Prosty Kredyt 
Inwestycyjny 

Pożyczka 
Hipoteczna 

Limit  

Debetowy 

Kredyt 

Rewolwingowy 

1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego, 
podwyższonego lub odnowionego kredytu  

jednorazowo od kwoty 
przyznanego, odnowio-
nego lub podwyższonego 
kredytu 

2% min. 500 zł 2% min. 500 zł 2% min. 500 zł 2% min. 500 zł 2% min. 500 zł 

2 Przedłużenie okresu kredytowania lub terminu 
ostatecznej spłaty  

jednorazowo od kwoty 
przedłużonego kredytu 

1%, min. 100 zł 1% min. 100 zł 1% min. 100 zł X X 

3 Prolongata terminu spłaty raty kredytu  od kwoty objętej prolon-
gatą 

2%, min. 200 zł 2% min. 200 zł 2% min. 200 zł X X 

4 Inne zmiany (np.: harmonogramu, zmniejszenie 
kwoty kredytu)1 

jednorazowo 
300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 

5 Prowizja za aneks związany ze zmianą zabezpie-
czenia 

od czynności 
0,5% min. 500 zł 

0,5% min. 500 

zł 

0,5% min. 500 

zł 
 

0,5% od kwoty 
zadłużenia min. 

500 zł 

6 Prowizja kredytowa -wcześniejsza spłata (Prowizja 
pobierana jest również w przypadku obniżenia 
kwoty kredytu lub wypowiedzenia przez kredyto-
biorcę umowy kredytowej przed ustalonym termi-
nem umownym. Naliczana od spłacanej przed ter-
minem części bądź całości kapitału) 

jednorazowo od kwoty 
spłaty 

3% min. 1500 zł 3% min 1500 zł 3% min. 1500 zł 3% min. 1500 zł 3% min. 1500 zł 

7 Prowizja za brak wpisu hipotecznego  pobierana z góry pierw-
szego dnia po upływie każ-
dego okresu trzymiesięcz-
nego od dnia wypłaty kre-
dytu do dnia doręczenia do 
Banku dokumentu potwier-
dzającego prawomocne 
ustanowienie hipoteki na 
rzecz Banku od kwoty 
przyznanego kredytu 

X 0,5% 0,5% X X 

8 Opłata za niedostarczenie w terminie dokumentów 
finansowych, dotyczących zabezpieczeń oraz in-
nych przewidzianych w umowie kredytowej i umo-
wach zabezpieczeń  

za każdy miesiąc, w któ-
rym nie dostarczono 
kompletu wymaganych 
dokumentów 

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

9 Zawarcie z dłużnikiem ugody  
w sprawie spłaty zadłużenia  

jednorazowo od kwoty 
objętej ugodą 

2,5% min. 100 zł 
2,5% min. 100 

zł 
2,5% min. 100 

zł 
2,5%  

min. 100 zł 
2,5% min. 100 zł 

10 Wystawienie promesy udzielenia kredytu  jednorazowo od kwoty 
przyznanego kredytu 

0,5% 0,5% X X X 

11 Prowizja administracyjna za przejście kredytu od-
nawialnego  
w okres spłaty ratalnej (rozterminowanie) 

jednorazowo od kwoty 
przyznanego kredytu X X 

2,5% min. 600 
zł 

2,5%  
min. 600 zł 

2,5% min. 600 zł 

12 Prowizja za udzielenie finansowania - administro-
wanie zabezpieczeniem   

Kwartalnie 100 zł 100zł 100 zł 100 zł 100 zł 

13 Prowizja za administrowanie kredytem. Dotyczy 
kredytów odnawialnych z okresem kredytowania 
dłuższym niż 1 rok  

pobierana w 12 miesiącu 
od daty udzielenia 

  1,5% min. 1000 
zł 

1,5% min. 1000 
zł 

1,5% min. 1000 
zł 

14 Prowizja kredytowa- inspekcja przedmiotu zabez-
pieczenia 

od czynności 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania pro-

wizji/opłat 
Kredyt AS 

Prosty Kredyt 
Inwestycyjny 

Pożyczka 
Hipoteczna 

Limit  

Debetowy 

Kredyt 

Rewolwingowy 

 

15 Prowizja kredytowa- inspekcja przedsiębiorstwa 
kredytobiorcy 

od czynności 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 

16 Prowizja kredytowa- inspekcja nieruchomości od czynności 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 

17 Prowizja kredytowa- od kwoty kredytu na koniec 
każdego kwartału kalendarzowego 

pobierana w kalendarzo-
wych okresach kwartal-
nych. Dla kredytów od-
nawialnych od kwoty 
przyznanego kredytu/li-
mitu. Dla kredytów nie-
odnawialnych liczona od 
łącznej kwoty wykorzy-
stania kredytu.  

0,50% w skali roku 0,50% w skali 
roku 

0,50% w skali 
roku 

0,50% w skali 
roku 

0,50% w skali 
roku 

1 W przypadku, gdy w umowie dokonuje się kilku jednoczesnych zmian pobierana jest jedna prowizja – wyższa. 
 

 

VI. FAKTORING  
Opłaty i prowizje odnoszące się do Umów Faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności Kontrahentów pobierane są na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli opłat 
i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe w Alior Bank S.A. 

 

VII. GWARANCJE WŁASNE [W TYM REGWARANCJE], GWARANCJE OBCE  
Opłaty i prowizje związane z gwarancją własną oraz gwarancją obcą pobierane są na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Klientów 
Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe w Alior Bank S.A. 

 

VIII. AKREDYTYWA IMPORTOWA [WŁASNA], AKREDYTYWA EKSPORTOWA [OBCA] 
Opłaty i prowizje związane z akredytywą importową oraz akredytywą eksportową pobierane są na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli opłat i prowizji bankowych 
dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe w Alior Bank S.A. 

 

IX. INKASO EKSPORTOWE, INKASO IMPORTOWE  
Opłaty i prowizje związane z inkasem eksportowym oraz inkasem importowym pobierane są na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli opłat i prowizji bankowych dla 
Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe w Alior Bank S.A. 
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X.  RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I USŁUGI POWIERNICZE   

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI 
TRYB POBIERANIA PROWI-

ZJI/OPŁAT 
STAWKA 

1. Otwarcie rachunku papierów wartościowych   bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych  miesięcznie od 25 zł 

3. Blokada papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych  jednorazowo 30 zł 

4. 
 

Uznanie lub obciążenie rachunku papierów wartościowych z tytułu rozliczenia transakcji kupna/sprzedaży lub trans-
feru papierów wartościowych ewidencjonowanych na rachunku papierów wartościowych, z tym, że w przypadku 
transakcji zawieranych z Bankiem na rynku międzybankowym 

 
jednorazowo 
jednorazowo 

 
30 zł 

bez opłat 

5. Raporty: 
a) standardowy zestaw raportów 
b) raporty na żądanie 

 
 

 
bez opłat 

do negocjacji 

6. Wydanie potwierdzenia sald dla biegłego rewidenta (rachunki papierów wartościowych)  250 zł 

7. Inne  do negocjacji 

UWAGA: Opłaty i prowizje określone w pkt X niniejszej Taryfy pobierane są miesięcznie, poprzez obciążenie rachunku pieniężnego Klienta, w terminie uzgodnionym z Klientem. Istnieje 
możliwość indywidualnego ustalenia sposobu oraz częstotliwości pobierania opłat i prowizji. Opłaty są kwotami netto. 
O ile umowa nie stanowi inaczej niezależnie od opłat określonych w pkt X niniejszej Taryfy, pobiera się opłaty depozytowe i transakcyjne, poniesione przez Alior Bank z tytułu przechowywania 
i rozliczania papierów wartościowych Klienta w Instytucjach innych niż Alior Bank (np. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA), w terminach i w wysokościach zgodnych z tabelami 
opłat tych Instytucji oraz inne opłaty zewnętrzne poniesione przez Alior Bank w wyniku realizacji dyspozycji Klienta. 

 

XI. INNE CZYNNOŚCI  

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI 
TRYB POBIERANIA PRO-

WIZJI/OPŁAT 
STAWKA 

1. Prowizja za skup i sprzedaż walut obcych  
Uwaga: Prowizja dotyczy obrotu gotówkowego. Bank nie prowadzi obrotu bilonem w walutach obcych. 

 
a) Na rzecz klientów Alior Banku  

od kwoty skupionej lub 
sprzedanej 

0% 

b) Na rzecz klientów innych banków 0,5%, min. 10 zł 

2. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie Banku przedmiotów i dokumentów  miesięcznie do negocjacji min. 30 zł +VAT 

3. Kaucja za klucz do kasety lub skrytki sejfowej  każdorazowo 100 zł +VAT 

4. Wynajem kaset lub skrytek sejfowych  miesięcznie do negocjacji min. 30 zł +VAT 

5. Sporządzenie opinii na życzenie klienta  

 a. Prowizja kredytowa - wydanie opinii bankowej / pismo o charakterze zaświadczeń historii rachunku kredyto-
wego 

każdorazowo 300 zł 

 b. Prowizja za prowadzenie rachunku - opinia bankowa  każdorazowo 300 zł 

 c. Prowizja za prowadzenie rachunku - potwierdzenie/ opinia dla audytora każdorazowo 500 zł 

6. Codzienne przekazywanie tabel kursowych na zlecenie klientów posiadających rachunki w Alior Banku  od przekazywanej tabeli 20 zł 

7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu  
Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika. Niezależnie pobierane są opłaty za dokonanie przelewu środ-
ków do innego banku. 

każdorazowo od przekazywa-
nej kwoty 

150 zł 

8. Wezwanie do zapłaty, upomnienie, zawiadomienie posiadacza rachunku, kredytobiorcy i poręczycieli o wyma-
galności zadłużenia: 
– Wysłane listem zwykłym 
– Wysłane listem poleconym  
Uwaga: Opłatę pobiera się od posiadacza rachunku.  

od każdego wezwania  
 

30 zł 
50 zł 

 

9. Porozumienie się stron w zakresie kontynuacji umowy (odwołanie wypowiedzenia umowy) na wniosek klienta. 
Uwaga: Dotyczy umowy kredytu, umowy o limit debetowy. 

jednorazowo 50 zł 
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10. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową – osobom, organom i 
instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego oraz innych przepisów prawa, z wyłączeniem przy-
padków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie: 
a) Sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, 
b) Prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z 

przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
c) Osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego, 
d) Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora 

urzędu kontroli skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych 
ustawach, 

e) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników 
składek oraz danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków, 

f) Służb ochrony państwa, Agencji Wywiadu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Służby 
Więziennej w związku z postępowaniami sprawdzającymi prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie 
informacji niejawnych, 

g) Innego banku – na zasadzie wzajemności, tj. wykonywania przez inny bank na zlecenie Alior Banku usług w 

tym zakresie bez pobierania opłaty. W przypadku banków, które pobierają od innych banków opłatę z tytułu 
udzielenia informacji stosuje się opłaty w wysokości analogicznej do opłat przez nie stosowanych. 

Uwaga: Opłata pobierana jest od zleceniodawcy. 

jednorazowo 100 zł + koszty przesyłki +VAT 
 

11. Prowizja kredytowa- za zmianę formy finansowania od kwoty pozostałej do spłaty 
Uwaga: Dotyczy Kredytu w Rachunku Bieżącym, oraz Kredytu Odnawialnego na Finansowanie Bieżącej Działal-
ności. Od kwoty pozostałej do spłaty. 

Naliczana od kwoty pozosta-
łej do spłaty. 

3% 

12. Opłata za Raport Globalny  Dla Klientów o rocznych przychodach 
netto z prowadzonej działalności go-
spodarczej poniżej 5.000.000,00 zł-
opłata 500 zł + VAT 
Dla Klientów o rocznych przychodach 
netto z prowadzonej działalności go-
spodarczej powyżej  5.000.000,00 zł-
opłata 1000 zł + VAT 

13. Opłata od nadwyżki sumy sald zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych i lokatach 
terminowych. Opłata jest pobierana w przypadku gdy: 

a) suma salda w przeliczeniu na PLN na koniec roku na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych i loka-
tach terminowych  przekroczy wartość 20 mln oraz 

b) suma salda w przeliczeniu na PLN na koniec roku przekroczy 110% średniego łącznego salda na wszystkich 
rachunkach bieżących, pomocniczych i lokatach terminowych wyliczonego za okres od 1 stycznia do 30 listo-
pada danego roku. 
Opłata nie jest pobierana od Przedsiębiorców IDG, czyli osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność 
gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej. Opłata podlega negocjacji. 
Opłata pobierana na koniec roku. 

rocznie 1% 

14. Opłata miesięczna od sald zgromadzonych na rachunkach bieżących, pomocniczych oraz lokatach terminowych 
prowadzonych w EUR. Opłata naliczana jest od nadwyżki łącznego średniomiesięcznego salda na wszystkich 
rachunkach w EUR przekraczającego 100 000 EUR. Opłata pobierania w cyklach miesięcznych. Opłata nie jest po-

bierana od Przedsiębiorców IDG, czyli osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, w tym w 

ramach spółki cywilnej. Opłata podlega negocjacji. 

miesięcznie 

1/12 aktualnej bezwzględnej wartości 
stawki EURIBOR 1M na ostatni dzień 

miesiąca poprzedzającego miesiąc po-
brania prowizji 
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XII. USŁUGI BANKOWOŚCI TRANSAKCYJNEJ  

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI 
TRYB POBIERA-

NIA PROWI-
ZJI/OPŁAT 

STAWKA 

1. Usługa Masowego Przetwarzania Transakcji (MPT) 

1.1 Usługa Masowego Przetwarzania Transakcji  

 a. Wdrożenie usługi MPT  
- wersja Standard  
- rachunek MRP (wersja Light usługi) 
- wersja Light 
- rachunek dla Wspólnot Mieszkaniowych 

każdorazowo  
700 zł 

do negocjacji  
500 zł 
300 zł 

 b. Przetworzenie płatności masowej: 
- wersja Standard , rachunek MRP 
- wersja Light 
- rachunki Wspólnot Mieszkaniowych 

od każdej pojedyn-
czej płatności 

 
1,50 zł 
1,00 zł 
0,70 zł 

 c. Abonament za usługę:  
- wersja Standard, rachunek MRP 
- MPT Light 
- rachunek dla Wspólnot Mieszkaniowych 

miesięcznie  
250 zł 
100 zł 
50 zł 

1.1.1. Zmiana wersji usługi MPT (z wersji Light na Standard) każdorazowo 100 zł 

1.1.2 Otwarcie kolejnego identyfikatora MPT każdorazowo 50 zł 

1.1.3 Opłata za raporty w ramach usługi: 
- raport standardowy 
- raport niestandardowy 

miesięcznie 
 

 
20 zł 
50 zł 

1.1.4 Opłata za przygotowanie dodatkowego raportu w ramach MPT w formacie uzgodnionym z Klientem każdorazowo 50 zł 

1.1.5 Zmiana typu raportu każdorazowo 50 zł 

1.1.6 Dostosowanie raportu MPT do systemu księgowego Klienta – raport sporządzony na życzenie, ale nie wynikający z 
winy banku 

każdorazowo 150 zł 

1.1.7 Sporządzenie jednorazowego niestandardowego raportu dla Klienta każdorazowo 150 zł 

1.2 Usługa Masowego Przetwarzania Transakcji – dotyczy umów zawarty do 14 czerwca 2017  

1.2.1 Abonament za świadczenie usługi miesięcznie 100 zł 

1.2.2 Przetworzenie płatności w ramach usługi od każdej pojedyn-
czej płatności 

0,75 zł 

1.2.3 Opłata za raporty w ramach usługi: 
- raport standardowy 
- raport niestandardowy 

miesięcznie  
20 zł 
50 zł 

1.3 Opłata za raporty MPT w ramach usługi masowego przetwarzania transakcji: 

 - Raport dodatkowy w ramach MPT w formacie uzgodnionym z Klientem każdorazowo  50 zł 

2. Obsługa gotówkowa w formie zamkniętej (w tym z wykorzystaniem rachunków wirtualnych)  

2.1. Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej  

 - w Oddziale 

od każdej wpłaty 

0,5% min. 15 zł  
(w złotych) 

0,8% min. 20 zł  
(w walutach obcych) 

 - do wrzutni nocnej i w obsłudze bezpośredniej 

od każdej wpłaty 

0,4% min. 15 zł  
(w złotych) 

0,7% min. 20 zł  
(w walutach obcych) 
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LP. RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI 
TRYB POBIERA-
NIA PROWI-
ZJI/OPŁAT 

STAWKA 

 - w urzędach pocztowych 
od każdej wpłaty 

 0,4% min. 25 zł  
(w złotych) 

 c. Opłata za rozpoznanie pojedynczej wpłaty na rachunki wirtualne  od każdej wpłaty 0,75 zł 

 e. Opłata dodatkowa do prowizji od wpłaty gotówkowej zamkniętej dokonywanej w bilonie lub z udziałem bilonu od wartości 1% min. 20 zł 

2.2. Generowanie raportów transakcyjnych w formie elektronicznej 

 a. Raport standardowy miesięcznie 10 zł 

 b. Raport niestandardowy miesięcznie  25 zł 

 c. Opłata za przygotowanie dodatkowego raportu w formacie uzgodnionym z Klientem od każdego raportu 50 zł 

2.3. Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej  

 a. Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej w PLN i w walutach wymienialnych; Uwaga: Nie dotyczy wypłat w bilonie - 
stawka z tytułu wypłat w bilonie w PLN jest negocjowana indywidualnie z Klientem. 

od kwoty wypłaty 0,4% min. 15 zł  
(w złotych) 

0,7% min. 20 zł  
(w walutach obcych) 

2.4. Konwój środków pieniężnych; Uwaga: usługa opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23% - do negocjacji 

3. Usługa automatycznej wypłaty gotówkowej 

3.1. Opłata stała (abonament) 
- Biznes Symetria Direct 
- Biznes Symetria 
- Biznes Symetria Pro 

 
miesięcznie  
miesięcznie 
miesięcznie 

 
20 zł 
10 zł 
5 zł 

3.2. Realizacja przez beneficjenta zlecenia wypłaty w PLN, EUR i USD 0,55% min. 15 zł od kwoty wypłaty 

3.3. Generowanie raportów transakcyjnych w formie elektronicznej   

 a. Opłata za przygotowanie dodatkowego raportu w formacie uzgodnionym z Klientem od każdego ra-
portu 

50 zł 

 b. Raport niestandardowy każdorazowo  20 zł 

 c. Raport standardowy miesięcznie 10 zł 

4. Usługa Płace 

4.1. Rachunek płacowy 

 a. Opłata za otwarcie rachunku płacowego  każdorazowo bez opłat 

 b. Opłata za prowadzenie rachunku płacowego  miesięcznie 20 zł 

4.2. Przelew płacowy 

 a. Realizacja przelewu płacowego (Wykonywanie przelewów płacowych jest możliwe tylko w sposób elektroniczny 
za pośrednictwem systemu bankowości internetowej BusinessPro) 

od każdego prze-
lewu 

stawka jak za przelew 
realizowany przez Bu-
sienssPro  

4.3. Obsługa przez Infolinię / Wsparciu Technicznym Platformy Internetowej 

 a.  Opłata za telefoniczną obsługę Infolinii (w tym Wsparcie Techniczne Platformy Internetowej) w zakresie Płac.  miesięcznie bez opłat 

5. Usługa polecenia zapłaty (od strony Odbiorcy) 

5.1. Za wdrożenie usługi polecenia zapłaty jednorazowo przy 
wdrożeniu umowy 

500 zł 

5.2. Za realizację pojedynczego polecenia zapłaty zleconego przez odbiorcę za pośrednictwem systemu bankowości interne-
towej dla Klientów Biznesowych 

opłata pobierana z 
rachunku odbiorcy 

1,5 zł 

5.3. Abonament za świadczenie usługi polecenia zapłaty miesięcznie 100 zł 

5.4. Dystrybucja oryginałów Zgód do polecenia zapłaty  
- papierowe Zgody wysyłane go Banku 
- skan Zgody wysyłany do Banku poprzez System Bankowości Internetowej 

opłata pobierana z 
rachunku odbiorcy 
od każdej zgody 

 
6 zł 
4 zł 

5.5. Generowanie raportów transakcyjnych w formie elektronicznej 

 a. Raport na żądanie (w tym raport niestandardowy) każdorazowo 50 zł 

 b. Raport standardowy miesięcznie 10 zł 

 c. Raport niestandardowy miesięcznie 25 zł 
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LP. RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI 
TRYB POBIERA-
NIA PROWI-
ZJI/OPŁAT 

STAWKA 

6. Usługa Saldo Netto Grupy  

6.1. Wdrożenie usługi Saldo Netto Grupy każdorazowo max. 5000 zł 

6.2. Abonament za usługę Saldo Netto Grupy miesięcznie min. 50 zł 

6.3. Podłączenie rachunku bankowego pod usługę Saldo Netto Grupy  jednorazowo od 
każdego rachunku 

500 zł 

7. Usługa Skonsolidowany Transfer Zewnętrzny  

7.1. Abonament za usługę Skonsolidowany Transfer Zewnętrzny (w przypadku korzystania równocześnie ze standardowej 
konsolidacji, opłata sumuje się z abonamentem pobieranym za Konsolidację Sald) 

miesięcznie do negocjacji 

8.  Konsolidacja Sald 

8.1 Uruchomienie usługi Konsolidacji Sald 150 zł jednorazowo 

8.2 Korzystanie z usługi Konsolidacji Sald 20 zł  miesięcznie od każdego 
rachunku 
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D. OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA Z SEGMENTU MIKRO, MAŁYCH I 

ŚREDNICH FIRM (dotyczy umów zawartych do dn. 6 maja 2012 r.)  
 

Produkty wycofane z oferty. 

 

Uwaga: Wszelkie opłaty i prowizje nieujęte w niniejszej Taryfie pobierane są zgodnie z Taryfą: C. OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZA CZYNNOŚCI 

ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA Z SEGMENTU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM (DOTYCZY UMÓW ZAWARTYCH OD DN. 7 MAJA 2012 R.) 

 

Spis treści: 

I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH I PAKIETÓW…………………………………………………………………..………………………………. 42 

II. PAKIETY BRANŻOWE…………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………. 50 

III. KREDYTY, PRODUKTY KREDYTOWO - ROZLICZENIOWE …………………………………………….………………………………..……………. 51 

IV. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KREDYTÓW NA ZAKUP POJAZDU "AUTO KOMERCJA" OFEROWANYCH ZA POŚREDNICTWEM 

PARTNERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ALIOR BANKIEM - PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY……………………………………........... 57 

V. INNE CZYNNOŚCI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   58
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I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH I PAKIETÓW  

Lp. 
Rodzaj czynno-

ści/usługi 

Tryb 

pobiera-
nia pro-

wizji/ 

opłat 

Rachunki bankowe Pakiety bazowe 

bieżący/ 
pomocni-

czy 

Rachu-
nek Me-

nedżer 

Firmowy Firmowy 
Active 

Firmowy FX Firmowy 
Plus 

Firmowy 
Plus Ac-

tive 

Firmowy 
Plus FX 

Firmowy 
Pro  

Firmowy 
Pro Active 

Firmowy  
Pro FX  

e-Fir-
mowy 

Firmowy 
Rolnik  

1. Otwarcie, prowadzenie rachunku, obsługa pakietu, udostępnianie usług 

1.1 Otwarcie kolejnego 

rachunku  

jednora-

zowo 

20 zł 

 

1.2 Prowadzenie ra-

chunku/pakietu  

W cenie wszystkich 

pakietów zawarta 

jest opłata za pro-

wadzenie rachunku 

bieżącego lub Ra-

chunek Menedżer. 
W cenie pakietu 

Firmowy Pro FX, 

Firmowy FX, Fir-

mowy Plus FX oraz 

Rolnik zawarta jest 

dodatkowo opłata 

za otwarcie i pro-

wadzenie jednego 

rachunku pomoc-
niczego. 

miesięcz-

nie 

60 zł 40 zł 39,95 zł 

15 zł 3 

15 zł 5 

 

69 zł 229 zł 59,95 zł 

25 zł 3 

 

89 zł 249 zł 129 zł 4 199 zł 4 445 zł 4 5 zł 15 zł 

1.3 Prowadzenie pakietu miesięcznie X X 24,95 zł 49 zł 155 zł 39,95 zł 65 zł 169 zł 105 zł 4 149 zł 4 315 zł 4 X X 

1.4 Prowadzenie każdego kolejnego rachunku, z zastrzeżeniem lit. a) oraz ppkt. 1.6 i 1.7 i rozdz. V p. 1.2 i 3 

 - Dla umów zawar-

tych do dnia 

03.01.2010 r. 

miesięcznie od 20 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł od 15 zł 

 - Dla umów zawar-

tych od dnia 

04.01.2010 r. 

miesięcznie 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 a) Prowadzenie ra-

chunku pomocniczego 

Symetria Profit7 

miesięcznie 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł X 

1.5 Prowadzenie ra-

chunku  

w formie ryczałtu. 

Opłata pobierana z 

tytułu ryczałtu ma za-

stosowanie tylko w 
stosunku do dotych-

czasowych umów ra-

chunku bankowego 

oraz do dotychczaso-

wych klientów, któ-

rych umowy o prowa-

dzenie rachunku są 

zawierane na dalsze 

okresy. 

miesięcznie min. 120 

zł 

min 120 

zł 

min. 120 zł X X min. 150 zł X X min. 250 zł min. 250 zł min. 250 zł X X 
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Lp. 
Rodzaj czynno-

ści/usługi 

Tryb 

pobierania 

prowi-

zji/opłat 

Rachunki bankowe Pakiety bazowe 

bieżący/ 

pomocni-

czy 

Rachu-

nek Me-

nedżer 

Firmowy3 Firmowy 

Active3 

Firmowy 

FX3 

Firmowy 

Plus3 

Firmowy 

Plus Ac-

tive3 

Firmowy 

Plus FX3 

Firmowy 

Pro4 

Firmowy 

Pro Active4 

Firmowy  

Pro FX4 

e-Fir-

mowy3 

Firmowy 

Rolnik6 

1.6 Prowadzenie ra-

chunku pomocniczego 

służącego rozliczaniu 

transakcji wykonywa-

nych wyłącznie za po-

mocą powiązanej z 

nim karty Firmowy 

Mastercard Business/ 
karty Maestro Busi-

ness 

Uwaga: Nie pobiera 

się opłaty za otwarcie 

rachunku. 

miesięcznie 20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  

1.7 Prowadzenie ra-

chunku pomocniczego 

przeznaczonego do 

ewidencjonowania 

środków pochodzą-

cych z dotacji SA-
PARD: 

a) Dla rolnika indywi-

dualnego 

b) Dla innych klientów 

segmentu Klientów Biz-

nesowych 

miesięcznie  

 

 

 

 

 
 

5 zł 

 

10 zł 

X X X X X X X X X X X X 

1.8 Dostęp do usług finansowych za pośrednictwem BusinessPro4: 

 a) Wdrożenie wyko-

nane przez Klienta 

od każdej 

lokalizacji 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 b) Dostęp do Sys-

temu - Abonament – 

Pakiet Basic – 6 użyt-

kowników w Pakiecie 

Abonamentowych 

miesięcz-

nie 

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł  200 zł  200 zł  200 zł 200 zł 200 zł 

 Każdy następny użyt-

kownik ponad limit 
określony w pakiecie 

Basic12 

miesięcz-

nie 
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

 Dodatkowe moduły 

do Pakietu Basic:  

• Moduł Cash Ma-

nagement  

• Moduł Trade Fi-

nance  

Moduł Powiernictwo 

miesięcz-
nie 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 
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Lp. Rodzaj czynno-

ści/usługi 

Tryb  

pobiera-

nia pro-

wizji/ 

opłat 

Rachunki ban-

kowe 

Pakiety bazowe 

bieżący/ 

pomoc-

niczy 

Rachu-

nek Me-

nedżer 

Firmowy Firmowy 

Active 

Firmowy FX Firmowy 

Plus 

Firmowy 

Plus Active 

Firmowy 

Plus FX 

Firmowy Pro  Firmowy 

Pro Active 

Firmowy  

Pro FX  

e-Fir-

mowy 

Firmowy 

Rolnik  

 c) Dostęp do Sys-

temu– Abonament 

Pakiet Professional – 

9 użytkowników 

miesięcz-

nie 
300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 

 Każdy następny użyt-

kownik ponad limit 

określony w pakiecie 

Professional12 

 

miesięcz-

nie 

30  zł 30  zł 30  zł 30  zł 30  zł 30  zł 30  zł 30  zł 30  zł 30  zł 30  zł 30  zł 30  zł 

 d) Wsparcie telefo-

niczne  

miesięcz-

nie 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 e) Użyczenie dedyko-

wanej karty proceso-
rowej podpisu elek-

tronicznego 

od każdej 

karty 50 zł 
+VAT 

50 zł 
+VAT 

50 zł 
+VAT 

50 zł +VAT 50 zł +VAT 50 zł +VAT 50 zł +VAT 
50 zł 
+VAT 

50 zł +VAT 50 zł +VAT 50 zł +VAT 
50 zł 
+VAT 

50 zł +VAT 

 f) Użytkowanie karty 

podpisu elektronicz-

nego 

miesięcz-

nie od 

każdej 

karty 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 g) Użyczenie czytnika 

kart procesorowych 

na USB 

od każ-

dego czyt-

nika 

100 zł 
+VAT 

100 zł 
+VAT 

100 zł 
+VAT 

100 zł 
+VAT 

100 zł +VAT 100 zł +VAT 
100 zł 
+VAT 

100 zł 
+VAT 

100 zł 
+VAT 

100 zł 
+VAT 

100 zł 
+VAT 

100 zł 
+VAT 

100 zł 
+VAT 

 h) Użytkowanie czyt-

nika kart podpisu 

elektronicznego 

miesięcz-

nie za 

użytkowa-

nie każ-

dego czyt-
nika 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 i) Kod autoryzacyjny 
SMS 

od każ-
dego wy-

słanego 

SMS 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

 j) Komunikat SMS od każ-

dego wy-

słanego 

SMS 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

 k) Powiadomienia 

przesłane e-mail 

od powia-

domienia 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.9 Dostęp do usług finansowych za pośrednictwem Systemu BankConnect: 

 Serwis wdrożeniowy systemu: 

 - Wdrożenie samo-

dzielne przez Klienta 

ze wsparciem telefo-

nicznym aktywacja 

połączenia 

jednora-

zowo 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. 
Rodzaj czynno-

ści/usługi 

Tryb 

pobierania 

prowi-

zji/opłat 

Rachunki bankowe 
Pakiety bazowe 

 

bieżący/ 

pomocni-

czy 

Rachu-

nek Me-

nedżer 

Firmowy3 Firmowy 

Active3 

Firmowy 

FX3 

Firmowy 

Plus3 

Firmowy Plus 

Active3 

Firmowy 

Plus FX3 

Firmowy 

Pro4 

Firmowy 

Pro Ac-

tive4 

Firmowy  

Pro FX4 

e-Fir-

mowy3 

Firmowy 

Rolnik6 

 Abonament z tytułu użytkowania Dostęp do systemu (wycofany ze sprzedaży): 

 - Dostęp do sys-

temu- Pakiet funk-

cjonalności Silver 

(liczba odpytań w 
ramach abonamentu 

wynosi 100 mie-

sięcznie) 

 

miesięcznie 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 Za każde następne 

odpytanie ponad 

ilość określoną w 

pakiecie 

za każde od-

pytanie ponad 

limit 
0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

 - Dostęp do systemu 

-Pakiet funkcjonal-

ności Gold (liczba 

odpytań w ramach 

abonamentu wynosi 
500 miesięcznie) 

miesięcznie 

40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

  Za każde następne 

odpytanie ponad 

ilość określoną w 

pakiecie 

za każde od-

pytanie ponad 

limit 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 

 - Dostęp do systemu 

- pakiet funkcjonal-

ności Platinum 

(liczba odpytań w 

ramach abona-
mentu wynosi 1000 

miesięcznie) 

miesięcznie 

60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 

  Za każde następne 

odpytanie ponad 

ilość określoną w 

pakiecie 

za każde od-

pytanie ponad 

limit 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 

1.10 Pakiet Abonamentowy (aktywna oferta)  

  Pakiet Abonamen-

towy. Minimalna 

cena Pakietu wy-

nosi 300 zł. Cena 

uzależniona jest od 

liczby odpytań mie-

sięcznie. 

miesięcznie 

do negocjacji 

1.11 Korzystanie z Dostępu do Bankowości Telefonicznej 

 - Serwis automa-

tyczny 

miesięcznie X X X X X X X X X X X X X 

 - Serwis automa-

tyczny + konsultant 

miesięcznie 
X X X X X X X X X X X X X 
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Lp. 
Rodzaj czynno-

ści/usługi 

Tryb 

pobierania 

prowi-

zji/opłat 

Rachunki bankowe 
Pakiety bazowe 

 

bieżący/ 

pomocni-

czy 

Rachu-

nek Me-

nedżer 

Firmowy3 Firmowy 

Active3 

Firmowy 

FX3 

Firmowy 

Plus3 

Firmowy 

Plus Active3 

Firmowy 

Plus FX3 

Firmowy 

Pro4 

Firmowy 

Pro Active4 

Firmowy  

Pro FX4 

e-Fir-

mowy3 

Firmowy 

Rolnik6 

1.12 Dodatkowe usługi w ramach pakietów: 

 - Realizacja 50 prze-

lewów krajowych 

miesięcznie za po-

średnictwem systemu 
BusinessPro  

 

X X X X X X X X X 
w cenie pa-

kietu 

w cenie 

pakietu 
X X 

 - Realizacja 20 prze-
lewów krajowych 

miesięcznie za po-

średnictwem Banko-

wości Internetowej  

 

X X X 
w cenie pa-

kietu 

w cenie 

pakietu 
X 

w cenie pa-

kietu 

w cenie pa-

kietu 
X X X X X 

1.13 Automatyczne inwe-

stowanie środków z 

rachunku objętego 

autoinwestowaniem 

Uwaga: Bank nie do-

konuje automatycz-

nego inwestowania 
środków z rachunku 

pomocniczego Syme-

tria Profit. 

miesięcznie 

od każdego 

rachunku  

 

od 40 zł 

 

 

 

od 20 zł 

 

 

od 12 zł 

 

od 12 zł 

 

od 12 zł 

 

od 12 zł 

 

od 12 zł 

 

od 12 zł 

 

od 12 zł 

 

od 12 zł 

 

od 12 zł 

 
od 12 zł 

od 12 zł 

 

1.14 Za rezygnację z 

umowy o „pakiet” na 

rzecz przejścia na 

umowę rachunku bie-

żącego/ pomocni-

czego lub Rachunek 

Menadżer z jednocze-

snym pozostawieniem 
możliwości korzysta-

nia z poszczególnych 

usług  

jednorazowo 

  bez opłat 

1.15 Automatyczne wy-

płaty gotówkowe 

opłata abonamentowa 

(Usługa dostępna wy-

łącznie z Systemem 

Bankowości Interne-

towej BusinessPro) 

miesięcznie 

15zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

2. Polecenia przelewu 

2.1 Przelewy wewnętrzne w PLN i walutach obcych na rachunki własne Klientów realizowane: 

 a) Przez Bankowość 

Internetową Busi-

nessPro  

od każdego 

przelewu 

(opłata pobie-

rana jest 

zbiorczo na 

koniec mie-
siąca) 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 b) Przez Bankowość 
Telefoniczną - konsul-

tant 9 

od każdego 
przelewu X X X X X X X X X X X X X 
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Lp. 
Rodzaj czynno-

ści/usługi 

Tryb 

pobierania 

prowi-

zji/opłat 

Rachunki bankowe 
Pakiety bazowe 

 

bieżący/ 

pomocni-

czy 

Rachu-

nek Me-

nedżer 

Firmowy3 Firmowy 

Active3 

Firmowy 

FX3 

Firmowy 

Plus3 

Firmowy 

Plus Active3 

Firmowy 

Plus FX3 

Firmowy 

Pro4 

Firmowy 

Pro Active4 

Firmowy  

Pro FX4 

e-Fir-

mowy3 

Firmowy 

Rolnik6 

 c) Przez Oddział 

Banku 

w formie dokumentu 

papierowego 

od każdego 

przelewu 
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

 d) Z rachunku po-

mocniczego Symetria 

Profit7 

od każdego przelewu (opłata pobierana jest zbiorczo na koniec miesiąca w przypadku realizacji przelewu przez Bankowość Internetową) 

 - Przez Bankowość 

Internetową Pierwszy 

przelew wewnętrzny 
w miesiącu kalenda-

rzowym jest bez-

płatny. 

 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł X 

 

 

- Przez Oddział Banku 

w formie dokumentu 

papierowego 

 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

2.2 Przelewy wewnętrzne w PLN na rachunki obce realizowane: 

 a) Przez Bankowość 

Internetową Busiens-

sPro(zdefiniowane 

oraz niezdefiniowane) 

od każdego 

przelewu (po-

bierana zbior-

czo na koniec 
m-ca) 

Zawarte w 

cenie 

wskazanej 

w pkt. 2.3 
lit a. 

Zawarte w 

cenie 

wskazanej 

w pkt. 2.3 
lit a. 

Zawarte 

w cenie 

wskaza-

nej w pkt. 
2.3 lit a. 

Zawarte w 

cenie wska-

zanej w pkt. 

2.3 lit a. 

Zawarte w 

cenie 

wskazanej 

w pkt. 2.3 
lit a. 

Zawarte 

w cenie 

wskazanej 

w pkt. 2.3 
lit a. 

Zawarte w 

cenie wska-

zanej w pkt. 

2.3 lit a. 

Zawarte w 

cenie wska-

zanej w 

pkt. 2.3 lit 
a. 

Zawarte w 

cenie wska-

zanej w pkt. 

2.3 lit a. 

Zawarte w 

cenie wska-

zanej w pkt. 

2.3 lit a. 

Zawarte 

w cenie 

wskaza-

nej w pkt. 
2.3 lit a. 

Zawarte w 

cenie wska-

zanej w 

pkt. 2.3 lit 
a. 

Zawarte w 

cenie wska-

zanej w 

pkt. 2.3 lit 
a. 

 b) Przez Bankowość 

Telefoniczną – kon-

sultant 

od każdego 

przelewu X X X X X X X X X X X X X 

 c) Przez Oddział 

Banku w formie do-

kumentu papiero-

wego 

od każdego 

przelewu 
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

 d) Rachunku pomoc-

niczego Symetria 

Profit:7 

od każdego przelewu (opłata pobierana jest zbiorczo na koniec miesiąca w przypadku realizacji przelewu przez Bankowość Internetową) 

 - Przez Bankowość 

Internetową  

 
8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł X 

 - Przez Oddział 
Banku w formie 

dokumentu papie-

rowego 

 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

2.3 Przelewy w PLN wychodzące do innego banku realizowane:  

 a) Przez Bankowość 

Internetową Busi-

nessPro 

od każdego przelewu (opłata pobierana jest zbiorczo na koniec miesiąca) 

 - Od 1 do 100 przele-

wów miesięcznie 

 
2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 

 - Powyżej 100 przele-

wów miesięcznie 

 
2 zł 2 zł 2zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

 - Do ZUS i US  

zawarte w cenie powyżej (pkt. 2.3 lit a.) bez opłat 

zawarte w ce-

nie powyżej 

(pkt. 2.3 lit a.) 

 b) Przez Bankowość 

Telefoniczną – kon-

sultant 

od każdego 

przelewu X X X X X X X X X X X X X 
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 c) Przez Oddział 

Banku w formie doku-

mentu papierowego 

od każdego 

przelewu 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

d) Z rachunku po-

mocniczego Symetria 

Profit:7 

od każdego przelewu (opłata pobierana jest zbiorczo na koniec miesiąca w przypadku realizacji przelewu przez Bankowość Internetową) 

 - Przez Bankowość 

Internetową  

- 
8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

 - Przez Oddział 

Banku w formie 
dokumentu papie-

rowego 

- 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

 e) Przez system SORBNET: Uwaga: Dotyczy również przelewów z rachunku pomocniczego Symetria Profit. 

 - Dla kwot równych 

oraz powyżej 1 

mln PLN 

od każ-

dego 

przelewu 

(pobie-

rana 

zbiorczo 
na koniec 

miesiąca 

w przy-

padku re-

alizacji 

przelewu 

przez 

Banko-

wość In-

ternetową 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 -  
             

 - Dla kwot poniżej 1 

mln PLN 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

2.4 Przelew Natychmia-
stowy Blue Media w 

PLN na rachunki pro-

wadzone w innych 

bankach na teryto-

rium Polski, realizo-

wany za pośrednic-

twem systemu Busi-

nessPro Uwaga: Do-

tyczy rachunków pro-

wadzonych w PLN 

od każ-
dego 

przelewu 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

2.5 Przelew Natychmia-
stowy Express Elixir w 

PLN na rachunki pro-

wadzone w innych 

bankach na teryto-

rium Polski, realizo-

wany za pośrednic-

twem systemu Ban-

kowości Internetowej 

BusinessPro: Dotyczy 

rachunków prowadzo-
nych w PLN 

od każ-
dego 

przelewu 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 
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Lp. 
Rodzaj czynno-

ści/usługi 

Tryb 

pobierania 

prowizji/ 

opłat 

Rachunki bankowe Pakiety bazowe 

bieżący/ 

pomocni-

czy 

Rachunek 

Menedżer 

Firmowy3 Firmowy 

Active3 

Firmowy 

FX3 

Firmowy 

Plus3 

Firmowy 

Plus Ac-

tive3 

Firmowy 

Plus FX3 

Firmowy 

Pro4 

Firmowy 

Pro Active4 

Firmowy  

Pro FX4 

e-Fir-

mowy3 

Firmowy 

Rolnik6 

3. Polecenia zapłaty; Uwaga: Opłaty nie pobiera się z rachunków osób fizycznych. 

3.1 Polecenie zapłaty zlecane w Oddziale Banku10: za obciążenie rachunku dłużnika kwotą otrzymanego pojedynczego polecenia zapłaty i przekazanie środków: Uwaga: Sumuje się polecenia zapłaty realizowane 

wyłącznie w Oddziale Banku. 

 a) Na rachunek 

wierzyciela pro-

wadzony w 

Alior Banku  

- Od 1 do 100 

poleceń mie-

sięcznie 

- Powyżej 100 

poleceń mie-
sięcznie 

opłata pobierana  
z rachunku dłuż-

nika od każdego 

polecenia 

 
 

 

 

1 zł 

 

1 zł 

 
 

 

 

1 zł 

 

1 zł 

 
 

 

 

1 zł 

 

1 zł 

 
 

 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

 
 

 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

 
 

 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

 
 

 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

 
 

 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

 
 

 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

 
 

 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

 
 

 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

 
 

 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

 
 

 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

 b) Na rachunek 

wierzyciela pro-

wadzony w in-

nym banku: 

- Od 1 do 100 

poleceń mie-

sięcznie 

- Powyżej 100 

poleceń mie-

sięcznie 

opłata pobierana  

z rachunku dłuż-

nika od każdego 

polecenia 

 

 

 

3 zł 

 

3 zł 

 

 

 

3 zł 

 

3 zł 

 

 

 

3 zł 

 

2 zł 

 

 

 

3 zł 

 

2 zł 

 

 

 

3 zł 

 

2 zł 

 

 

 

3 zł 

 

2 zł 

 

 

 

3 zł 

 

2 zł 

 

 

 

3 zł 

 

2 zł 

 

 

 

3 zł 

 

2 zł 

 

 

 

3 zł 

 

2 zł 

 

 

 

3 zł 

 

2 zł 

 

 

 

3 zł 

 

2 zł 

 

 

 

3 zł 

 

2 zł 

3.2 Polecenie zapłaty realizowane w Systemie Bankowości Internetowej BusinessPro11. 

 a) Gdy dłużnik po-

siada rachunek w 

innym banku 

- Od 1 do 100 po-

leceń miesięcz-

nie 

- Powyżej 100 po-

leceń miesięcz-

nie 

opłata pobie-

rana z rachunku 

wierzyciela od 

każdego pole-

cenia 

 

 

 

2 zł 

 

2 zł 

 

 

 

2 zł 

 

2 zł 

 

 

 

2 zł 

 

1 zł 

 

 

 

2 zł 

 

1 zł 

 

 

 

2 zł 

 

1 zł 

 

 

 

2 zł 

 

1 zł 

 

 

 

2 zł 

 

1 zł 

 

 

 

2 zł 

 

1 zł 

 

 

 

2 zł 

 

1 zł 

 

 

 

2 zł 

 

1 zł 

 

 

 

2 zł 

 

1 zł 

 

 

 

2 zł 

 

1 zł 

 

 

 

2 zł 

 

1 zł 

 b) Gdy dłużnik po-

siada rachunek w 

Alior Banku  

- Od 1 do 100 po-

leceń miesięcz-

nie 

- Powyżej 100 po-

leceń miesięcz-

nie 

opłata pobie-

rana  z ra-

chunku wierzy-

ciela od każ-

dego polecenia 

 

 

 

0,80 zł 

 

0,80 zł 

 

 

 

0,80 zł 

 

0,80 zł 

 

 

 

0,80 zł 

 

0,50 zł 

 

 

 

0,80 zł 

 

0,50 zł 

 

 

 

0,80 zł 

 

0,50 zł 

 

 

 

0,80 zł 

 

0,50 zł 

 

 

 

0,80 zł 

 

0,50 zł 

 

 

 

0,80 zł 

 

0,50 zł 

 

 

 

0,80 zł 

 

0,50 zł 

 

 

 

0,80 zł 

 

0,50 zł 

 

 

 

0,80 zł 

 

0,50 zł 

 

 

 

0,80 zł 

 

0,50 zł 

 

 

 

0,80 zł 

 

0,50 zł 

3.3 Za odwołanie poje-

dynczego polecenia 

zapłaty lub odwoła-

nie/ modyfikację 
upoważnienia do 

obciążania ra-

chunku  

od każdego od-

wołania 

5 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 
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Lp. 
Rodzaj czynno-

ści/usługi 

Tryb 

pobierania 

prowizji/ 

opłat 

Rachunki bankowe Pakiety bazowe 

bieżący/ 

pomocni-

czy 

Rachunek 

Menedżer 

Firmowy3 Firmowy 

Active3 

Firmowy 

FX3 

Firmowy 

Plus3 

Firmowy 

Plus Ac-

tive3 

Firmowy 

Plus FX3 

Firmowy 

Pro4 

Firmowy 

Pro Active4 

Firmowy  

Pro FX4 

e-Fir-

mowy3 

Firmowy 

Rolnik6 

4. Stałe zlecenia  

Nie pobiera się opłat za realizację stałych zleceń na rachunki kredytowe. 

Nie ma możliwości zakładania i modyfikacji zleceń stałych na rachunku pomocniczym Symetria Profit. 

Opłata za realizację Zlecenia stałego zarejestrowanego w systemie BusinessPro jest tożsama z opłatą za przelew krajowy Elixir  

4.1 Za wykonanie zleceń stałych na podstawie dyspozycji posiadacza rachunku: 

 a) Realizacja zlecenia 

stałego 

od każdego 

zlecenia 
1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

 b) Za każdą modyfika-

cję dyspozycji (ter-
minu, kwoty, numeru 

rachunku itd.) 

Uwaga: Nie pobiera 

się opłaty za zlecenia 

modyfikacji przyjmo-

wane przez Bankowość 
Internetową oraz za 

zlecenie zmiany kwoty 

spłaty kredytu zacią-

gniętego w Alior Banku  

za każdą 

zmianę 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

 c) Odwołanie zlecenia 

stałego  

 

od pojedyn-

czego zlece-

nia 
10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

 

 
3 Dla klienta korzystającego z pakietu Firmowy Mikro i Firmowy Mikro Plus. 
4 Dotyczy pakietów Firmowy Pro w wersji z Systemem Bankowości Internetowej BusinessPro. 
5 Dotyczy rolników – osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność rolniczą, jako posiadacz gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 
6 Dotyczy umów zawartych do dnia 28 maja 2004 r., tj. do dnia wycofania pakietów Firmowy Rolnik z oferty. 
7 Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego – dotyczy klientów, którzy finansują w Banku inwestycję refundowaną z funduszy Unii Europejskiej (Euro Ekspres Kredyt). 
8 Dotyczy umów zawartych do dnia 3 października 2008 r. 
9 Usługa nie jest dostępna w przypadku korzystania z systemu Bankowości Internetowej BusinessPro. 
10 Dotyczy Zgód do polecenia zapłaty wyrażonych do dnia 31 lipca 2008 r. Dla Zgód wyrażonych od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 22 kwietnia 2013r. wysokość opłat i prowizji dotyczących poleceń zapłaty określona jest 
w niniejszej Taryfie w rozdziale X.2. „Usługa polecenia zapłaty” Od dnia 23 kwietnia 2013r. wysokość opłat i prowizji dotyczących poleceń zapłaty określona jest w rozdziale X.2.2b. „Usługa polecenia zapłaty” 
11 Dotyczy umów zawartych do dnia 31 lipca 2008 r. Dla umów zawartych od dnia 1 sierpnia 2008 r. wysokość opłat i prowizji dotyczących poleceń zapłaty określona jest w niniejszej Taryfie w rozdziale X.2 
12 Bank może pobrać niższe kwoty opłat za dodatkowych użytkowników. 

 

 

 
II. PAKIETY BRANŻOWE  

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI 
TRYB POBIERANIA PRO-

WIZJI/ OPŁAT 
STAWKA 

1. Firmowy Medyk, Prawnik i Tax  

1. Dostęp do usług finansowych w pakietach Opłata za korzystanie z pakietu  
Uwaga: Wymieniona opłata jest dodatkową do opłaty za pakiet bazowy (Firmowy, Firmowy Plus, Firmowy Pro) w zależno-
ści od tego, który pakiet został wykupiony przez klienta. 

miesięcznie 10 zł 
 

3. Realizacja 10 przelewów krajowych miesięcznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej   w cenie pakietu 

Uwaga: Pakiety branżowe mogą nabywać posiadacze pakietów Firmowy, Firmowy Plus i Firmowy Pro 
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III. KREDYTY, PRODUKTY KREDYTOWO - ROZLICZENIOWE  

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania prowi-

zji/opłat 
Kredyt AS 

Prosty Kredyt 
Inwestycyjny 

Pożyczka 
Hipoteczna 

Limit Debetowy 
Kredyt 

Rewolwingowy 

1. Kredyty proste 

1.1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przy-

znanego, podwyższonego lub odnowio-

nego kredytu  

jednorazowo od kwoty przyzna-

nego, odnowionego lub podwyż-

szonego kredytu 

 2% min. 500 zł  2% min. 500 zł  2% min. 500 zł  2% min. 500 zł  2% min. 500 zł 

1.2 Przedłużenie okresu kredytowania lub ter-

minu ostatecznej spłaty  

jednorazowo od kwoty przedłu-

żonego kredytu 

1%, min. 100 zł 1% min. 100 zł 1% min. 100 zł X X 

1.3 Prolongata terminu spłaty raty kredytu  od kwoty objętej prolongatą 2%, min. 200 zł 2% min. 200 zł 2% min. 200 zł X X 

1.4 Zmiana waluty kredytu (dotyczy kredytów 

AS udzielonych w walucie obcej)  

od kwoty przewalutowania 1% min. 150 zł X X X X 

1.5 Inne zmiany (np.: prawnego zabezpiecze-

nia, harmonogramu, zmniejszenie kwoty 

kredytu)1 

jednorazowo 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 

1.6 Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu 

spłaconego w całości lub w części przed 

terminem umownym (dotyczy także za-

dłużenia spłacanego w ratach)  

od kwoty spłaty  1% min. 100 zł  1% min 100 zł 1% min. 100 zł 1% min. 100 zł  1% min. 100 zł 

1.7 Prowizja za brak wpisu hipotecznego  pobierana z góry pierwszego dnia 

po upływie każdego okresu trzymie-

sięcznego od dnia wypłaty kredytu 

do dnia doręczenia do Banku doku-

mentu potwierdzającego prawo-

mocne ustanowienie hipoteki na 

rzecz Banku od kwoty przyznanego 

kredytu 

X 0,5% 0,5% X X 

1.8 Opłata za niedostarczenie w terminie do-

kumentów finansowych dotyczących za-

bezpieczeń oraz innych przewidzianych w 

umowie kredytowej i umowach zabezpie-

czeń  

za każdy miesiąc, w którym nie 

dostarczono wymaganych do-

kumentów 

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

1.9 Zawarcie z dłużnikiem ugody w sprawie 

spłaty zadłużenia 

jednorazowo od kwoty objętej 

ugodą 

2,5% min. 100 zł 2,5% min. 100 zł  2,5% min. 100 zł  2,5% min. 100 zł  2,5% min. 100 zł 

1.10 Wystawienie promesy udzielenia kredytu  jednorazowo od kwoty przy-

znanego kredytu 

0,5% 0,5% X X X 

1.11 Prowizja za udzielenie finansowania - ad-

ministrowanie zabezpieczeniem  

kwartalnie 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

1.12 Prowizja za administrowanie kredytem. 

Dotyczy kredytów odnawialnych z okre-

sem kredytowania dłuższym niż 1 rok  

pobierana w 12 miesiącu od 

daty udzielenia 

1,5%  

min. 1000 zł 

1,5%  

min. 1000 zł 

1,5% 

min. 1000 zł 

1,5%  

min. 1000 zł 

1,5%  

min. 1000 zł 



 

 52 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania prowi-

zji/opłat 
Kredyt AS 

Prosty Kredyt 
Inwestycyjny 

Pożyczka 
Hipoteczna 

Limit Debetowy 
Kredyt 

Rewolwingowy 

1.13 Prowizja kredytowa- inspekcja przedmiotu 

zabezpieczenia 

od czynności 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250zł 

1.14 Prowizja kredytowa- inspekcja przedsię-

biorstwa kredytobiorcy 

od czynności 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 350zł 

1.15 Prowizja kredytowa- inspekcja nierucho-

mości 

od czynności 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 

1.16 Prowizja administracyjna od spłaty zaan-

gażowania odnawialnego w ratach  

jednorazowo od kwoty przy-

znanego kredytu 

X X 2,5% min. 600 zł 2,5% min. 600 zł 2,5% min. 600 zł 

1 W przypadku, gdy w umowie dokonuje się kilku jednoczesnych zmian pobierana jest jedna prowizja – wyższa. 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania prowi-

zji/opłat 
Linia Bie-

żąca 

Kredyt 
w rachunku 
bieżącym (w 
ramach Linii 

Bieżącej) 

Kredyt 
obrotowy 

(w ramach 
Linii Bieżą-

cej) 

Kredyt 
obrotowy 

(poza Linią 
Bieżącą) 

Kredyty 
Inwestycyjne 

Kredyty 
Preferen-

cyjne 

Ekspres 
Kapitał 

2. Kredyty złożone     

2.1 Opłata za przyjęcie i rozpa-
trzenie wniosku:  

jednorazowo        

 a) W sprawie przyznania lub 
przedłużenia kredytu1 

 100 zł - 1000 
zł 

X X 100 zł - 1000 
zł 

150 zł  
- 1000 zł 

od 50 zł 150 zł - 
1000 zł 

 b) W sprawie podwyższenia 
kredytu1 

 100 zł - 1000 
zł 

X X 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.2 Prowizja przygotowawcza od 
kwoty przyznanego kredytu:  

jednorazowo od kwoty przy-
znanego kredytu 

       

 a) Dla Klientów posiadają-
cych rachunek bieżący w 
Alior Banku  

 X 2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, min. 
700 zł 

1,5% - 4%, 
min. 300 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

 b) Dla Klientów nieposiada-
jących rachunku bieżącego 
w Alior Banku  

 X 4% - 6%, 
min. 700 zł 

4% - 6%, 
min. 700 zł 

4% - 6%, 
min. 700 zł 

4% - 6%, min. 
700 zł 

1,5% - 4%, 
min. 300 zł 

4% - 6%, 
min. 700 zł 

2.3 Podwyższenie kwoty kredytu  jednorazowo od kwoty 
podwyższenia 

X 2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 200 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

od 1,5% 2% - 4%, 
min. 200 zł 

2.4 Przedłużenie terminu osta-
tecznej spłaty kredytu/odno-
wienie kredytu  

jednorazowo od kwoty 
przedłużonego/odnowio-
nego kredytu 

X 2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

2% - 4%, 
min. 200 zł 

2.5 Prolongata/odroczenie ter-
minu spłaty raty kredytu  

od kwoty objętej prolon-
gatą 

X X X 2% - 4%, 
min. 200 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

2% - 4%, min. 
200 zł 

2% - 4%, 
min. 200 zł 

2.6 Zmiana waluty kredytu  od kwoty przewalutowania 1% - 3%, 
min. 150 zł 

1% - 3%, 
min. 150 zł 

1% - 3%, 
min. 150 zł 

1% - 3%, 
min. 150 zł 

1% - 3%, min. 
150 zł 

1% - 3%, min. 
150 zł 

1% - 3%, 
min. 150 zł 

2.7 Inne zmiany (np.: prawnego 
zabezpieczenia, harmono-
gramu, zmniejszenie kwoty 
kredytu, wydłużenie okresu 
kredytowania/terminu spłaty 
max. o 30 dni dla kredytów 
odnawialnych)3 

w zależności od praco-
chłonności 

od 200 zł do 
500 zł 

X X od 200 zł do 
500 zł 

od 200 zł do 
500 zł 

od 200 zł do 
500 zł 

od 200 zł 
do 500 zł 

2.8 Zmniejszenie kwoty kre-
dytu, skrócenie terminu wy-
korzystania dyspozycji w ra-
mach Linii Bieżącej  

od każdej zmiany X od 50 zł od 50 zł X X X X 

2.9 Prowizja od kwoty postawio-
nego do dyspozycji niewy-
korzystanego kredytu lub 
transzy  

pobierana za okres po-
cząwszy od 3 dnia robo-
czego od postawienia środ-
ków do dyspozycji do dnia 
poprzedzającego pełne wy-
korzystanie włącznie, 
płatna na koniec każdego 
m-ca kalendarzowego 

X 
 

X 
 

X 
 

od 5% w skali 
roku, min. 30 

zł 

od 5% w skali 
roku, min. 30 

zł 

od 5% w skali 
roku, min. 30 zł 

od 5% w 
skali roku, 
min. 30 zł 
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 a) Dla kredytów uruchamia-
nych w linii nieodnawialnej 

jednorazowo na koniec 
okresu wykorzystania od 
niewykorzystanej kwoty 

X X X X od 0,5%, min. 
30 zł 

X X 

2.10 Prowizja od kwoty postawio-
nego do dyspozycji niewy-
korzystanego kredytu (doty-
czy przedsięwzięć Unii Euro-
pejskiej) 

 X X X X 0% - Euro 
Ekspres Kredyt 

0% X 

2.11 Prowizja od postawionej do 
dyspozycji i niewykorzysta-
nej kwoty kredytu w ra-
chunku bieżącym w ramach 
Linii Bieżącej  

pobierana na koniec każ-
dego miesiąca od kwoty 
niewykorzystania stano-
wiącej różnicę pomiędzy 
kwotą postawionego do 
dyspozycji kredytu i śred-
niomiesięcznym wykorzy-
staniem w danym miesiącu 

X od 0,3% X X X X X 

2.12 Prowizja rekompensacyjna od kwoty kredytu spłaconego w całości lub w części przed terminem umownym (w tym obniżenia kwoty Linii Bieżącej lub rezygnacji z Linii Bieżącej): 

a) Do 1 mln zł od kwoty spłaty/ obniże-
nia/ rezygnacji 

od 1% X X od 1% od 1% od 1% od 1% 

b) Powyżej 1 mln zł od 0,5% X X od 0,5% od 0,5% od 0,5% od 0,5% 

2.13 Prowizja od wypłaty kredytu Ekspres Kapitał: 

 a) Za pierwszy okres trzy-
miesięczny 

pobierana z góry w dniu 
wypłaty, a następnie 
pierwszego dnia każdego 
rozpoczętego okresu trzy-
miesięcznego do doręcze-
nia Bankowi dokumentu 
potwierdzającego prawo-
mocne ustanowienie hipo-
teki na rzecz Banku 

X X X X X X 0,5% 

 b) Za drugi okres trzymie-
sięczny 

X X X X X X 0,5% 

 c) Za każdy następny okres 
trzymiesięczny 

X X X X X X 2% 

2.14 Prowizja administracyjna od 
kwoty kredytu w rachunku 

bieżącym uruchomionego w 
ramach Linii Bieżącej na 
okres powyżej 1 roku  

jednorazowo od kwoty 
uruchomionego kredytu, 

pobierana po upływie 
okresu 12 m-cy funkcjono-
wania kredytu liczonego od 
daty uruchomienia kredytu 

X 0,5% - 1,5%, 
min. 150 zł 

X X X X X 

2 W przypadku, gdy w umowie dokonuje się kilku jednoczesnych zmian pobierana jest jedna prowizja – wyższa. 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania prowi-

zji/opłat 
Linia Bie-

żąca 

Kredyt 
w rachunku 
bieżącym 

(w ramach 
Linii Bieżą-

cej) 

Kredyt 
obrotowy 

(w ramach 
Linii Bieżą-

cej) 

Kredyt 
obrotowy 

(poza Linią 
Bieżącą) 

Kredyty 
Inwestycyjne 

Kredyty 
Preferencyjne 

Ekspres 
Kapitał 

2.15 Opłata za niedostarczenie w 
terminie dokumentów finan-
sowych, dotyczących zabez-

pieczeń oraz innych przewi-
dzianych w umowie kredyto-
wej i umowach zabezpieczeń  

za każdy miesiąc, w którym 
nie dostarczono kompletu 
wymaganych dokumentów 

200 zł X X 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

2.16 Zawarcie z dłużnikiem ugody 
w sprawie spłaty zadłużenia  

jednorazowo od kwoty obję-
tej ugodą 

od 0,5% X X od 0,5% od 0,5% od 0,5% od 0,5% 

2.17 Wystawienie promesy udzie-
lenia kredytu3 

jednorazowo od kwoty przy-
znanego kredytu 

0,25% - 
0,5% 

X X 0,25% - 
0,5% 

0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% 0,25% - 
0,5% 

2.18 Opłata za przyjęcie i rozpa-
trzenie wniosku: 

Jednorazowo     
   

 a) W sprawie przyznania lub 
przedłużenia kredytu3 

  x X X X 
   

  b) W sprawie podwyższenia 
kredytu3 

  X X X X 
   

2.19 Prowizja przygotowawcza od 
przyznanego kredytu: 

jednorazowo od kwoty przy-
znanego kredytu/limitu kre-
dytowego 

    
   

 a) Dla Klientów posiadają-
cych rachunek bieżący w 
Alior Banku  

  
2% - 4%, 
min. 700 

zł2 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

   

 b) Dla Klientów nieposiadają-
cych rachunku bieżącego w 
Alior Banku  

jednorazowo od kwoty przy-
znanego kredytu/linii 

X X X X 
   

2.20 Podwyższenie kwoty kre-
dytu/limitu lub prolongaty 
terminu  

od kwoty zmiany 
2% - 4%, 
min. 700 

zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 700 zł 

2% - 4%, 
min. 200 zł 

   

3 Opłata może być zaliczona na poczet prowizji przygotowawczej od kwoty przyznanego kredytu. 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi  Tryb pobierania prowizji/opłat  
Linia Kredytowa/Linia 

Wielocelowa (Wielowalu-
towa) 3 

Kredyt w rachunku 
bieżącym 3 

Kredyt Obrotowy 
odnawialny 3 

Kredyt Obrotowy 
nieodnawialny 3 

2.21 Przedłużenie terminu osta-
tecznej spłaty kredytu/odno-
wienie kredytu  

jednorazowo od kwoty przedłużo-
nego/odnowionego kredytu 

2% - 4%, min. 700 zł 2% - 4%, min. 700 zł 
2% - 4%, min. 700 

zł 
2% - 4%, min. 700 zł 

2.22 Prolongata/odroczenie ter-
minu spłaty raty kredytu  

od kwoty objętej prolongatą 2% - 4%, min. 200 zł 2% - 4%, min. 200 zł 
2% - 4%, min. 200 

zł 
2% - 4%, min. 200 zł 

2.23 Zmiana waluty kredytu  
od kwoty przewalutowania 1% - 3%, min. 150 zł 1% - 3%, min. 150 zł 

1% - 3%, min. 150 
zł 

1% - 3%, min. 150 zł 

2.24 Inne zmiany  
(np.: prawnego zabezpiecze-
nia, harmonogramu, zmniej-
szenie kwoty kredytu, wydłu-
żenie okresu kredytowa-
nia/terminu spłaty max. o 30 

dni dla kredytów odnawial-
nych) 3 

jednorazowo od 200 zł do 500 zł od 200 zł do 500 zł od 200 zł do 500 zł od 200 zł do 500 zł 

2.25 Prowizja rekompensacyjna  prowizja pobierana od niewykorzysta-
nej kwoty, począwszy od 3 dnia robo-
czego od postawienia środków do dys-
pozycji do dnia poprzedzającego pełne 
wykorzystanie włącznie, płatna na ko-
niec najbliższego okresu odsetkowego 

X X X 
5% w skali roku, min. 

30 zł 

2.26 Prowizja od niewykorzystanej 
kwoty kredytu  
a) W rachunku bieżącym w 
oraz kredytu obrotowego od-
nawialnego  

miesięcznie od kwoty niewykorzystania 
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 
przyznanego kredytu i średniomiesięcz-
nym wykorzystaniem, płatna w ostat-
nim dniu każdego miesiąca kalendarzo-
wego 

X 
min 0,2% 

w skali miesiąca 
min 0,2% 

w skali miesiąca 
X 

 
b) Od linii kredytowej, linii 
wielocelowej, (wielowaluto-
wej) Uwaga: W przypadku 
kredytów o charakterze linii 
prowizja naliczana jest i po-
bierana od całego niewyko-
rzystanego limitu linii, nato-
miast nie pobiera się prowizji 
od niewykorzystania poszcze-
gólnych form kredytowania 
uruchamianych w ramach 
przyznanego limitu linii. 

prowizja naliczana codziennie od kwoty 
niewykorzystania stanowiącej różnicę 
pomiędzy kwotą przyznanego kredytu i 
dziennym wykorzystaniem, płatna mie-
sięcznie w ostatnim dniu każdego mie-
siąca kalendarzowego 

min. 1,2% 
w skali roku 

X X X 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi  Tryb pobierania prowizji/opłat  
Linia Kredytowa/Li-

nia Wielocelowa 
(Wielowalutowa) 3 

Kredyt w rachunku bie-
żącym 3 

Kredyt Obrotowy 
odnawialny 3 

Kredyt Obrotowy 
nieodnawialny 3 

2.27 Prowizja od wcześniejszej 
spłaty całości lub części kre-
dytu przed terminem umow-
nym  

naliczana jednorazowo od kwoty wcze-
śniejszej spłaty/ kwoty obniżenia kredytu; 
płatna najpóźniej w dniu spłaty/obniżenia 
kwoty kredytu 

    

a) Do 1 mln zł   1% 1% 1% 1% 

b) Powyżej 1 mln zł   0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

2.28 Opłata za niedostarczenie w 
terminie dokumentów finan-
sowych, dotyczących zabez-
pieczeń oraz innych przewi-
dzianych w umowie kredyto-
wej i umowach zabezpieczeń  

za każdy miesiąc, w którym nie dostar-
czono kompletu wymaganych dokumen-
tów 

X x X X 

2.29 Zawarcie z dłużnikiem ugody  
w sprawie spłaty zadłużenia  

jednorazowo od kwoty objętej ugodą X X X X 

2.30 Wystawienie promesy udzie-
lenia kredytu1 

jednorazowo  0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% 0,25% - 0,5% 

2.31 Prowizja za udzielenie finan-
sowania - administrowanie 
zabezpieczeniem  

Kwartalnie 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

2.32 Prowizja za administrowanie 
kredytem 

pobierana w 12 miesiącu od daty udziele-
nia  

1,5% min. 1000 zł 1,5% min. 1000 zł 1,5% min. 1000 zł X 

2.33 Prowizja kredytowa- inspek-
cja przedmiotu zabezpiecze-
nia 

od czynności 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 

2.34  Prowizja kredytowa- inspek-
cja przedsiębiorstwa kredy-
tobiorcy 

od czynności 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 

2.35 Prowizja kredytowa- inspek-
cja nieruchomości 

od czynności 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 

 Opłata może być zaliczona na poczet prowizji przygotowawczej od kwoty przyznanego kredytu. 
2  W przypadku udzielenia kredytów o charakterze linii ( Linia Kredytowej/Linia Wielocelowej(Wielowalutowej) prowizja pobierana jest od kwoty przyznanego limitu linii pomniejszonego o wartość limitu transak-

cyjnego, natomiast nie pobiera się prowizji przygotowawczych od poszczególnych form wykorzystania linii (za wyjątkiem gwarancji i akredytyw, do których mają zastosowanie prowizje przewidziane w niniej-

szej Taryfie 
3  W przypadku, gdy w umowie dokonuje się kilku jednoczesnych zmian pobierana jest jedna prowizja – wyższa. 

 

 
IV. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KREDYTÓW NA ZAKUP POJAZDU "AUTO KOMERCJA" OFEROWANYCH ZA POŚREDNICTWEM PARTNERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH  

Z ALIOR BANKIEM - produkt wycofany z oferty 

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI 
TRYB POBIERANIA PROWI-

ZJI/OPŁAT 
STAWKA W ZŁ LUB % 

1. Prowizja od udzielonego kredytu  od kwoty kredytu 0% - 10% 

2. Prowizja za całkowitą przedterminową spłatę kredytu  od kwoty kredytu pozostałego 
do spłaty zgodnie z obowiązu-
jącym harmonogramem spłat 

1,5% 

3. Wydanie promesy kredytowej  każdorazowo bez opłat 

4. Sporządzenie aneksu do umowy:  każdorazowo  

 a) Podwyższenie kwoty kredytu w związku z: 

 - Dokupieniem Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców - bez opłat 

 - Dokupieniem Ubezpieczenia AC/OC po wygaśnięciu dotychczasowej polisy - bez opłat 
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 b) Prolongata płatności (kapitału, odsetek, odsetek + kapitału) oraz wydłużenie okresu kredytowania  100 zł 

 c) Zmiana terminu płatności  Uwaga: Nie dotyczy pierwszej zmiany  50 zł 

 d) Zmiana prawnego zabezpieczenia; Uwaga: Nie dotyczy zmiany zabezpieczenia w przypadku całkowitej 
szkody na pojeździe 

 100 zł 

 e) Skrócenie okresu kredytowania  100 zł 

 f) Inne  bez opłat 

5. Prowizja kredytowa -  opinia bankowa każdorazowo 300 zł 

6. Prowizja kredytowa  - wysłanie pisemnej informacji o kredycie (aktualnym saldzie kredytu, niezaleganiu 
ze spłatą kredytu, dokonanych wpłatach)  

każdorazowo 10 zł 

7. Opłata za sporządzenie i wysłanie kopii dokumentów bankowych  każdorazowo 15 zł +VAT 

8. Wystąpienie do sądu z wnioskiem o wykreślenie zastawu na życzenie Kredytobiorcy  każdorazowo 95 zł 

9. Wezwanie do przedstawienia aktualnej polisy Auto Casco i umowy cesji z polisy Auto Casco  każdorazowo 30 zł 

10. Wezwanie do przedstawienia dowodu rejestracyjnego z adnotacją o ustanowieniu zastawu  każdorazowo 30 zł 

11. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty1 każdorazowo 15 zł 

12. Opłata za czynności związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia w formie: każdorazowo  

 a) Poręczenia cywilnego  bez opłat 

 b) Zastawu rejestrowego  20 zł 

13. Opłata za sprawdzenie pojazdu w CORS  jednorazowo 30 zł 

1 Opłata jest pobierana raz w miesiącu w następstwie podjętych czynności windykacyjnych. 
Informacja o kosztach sądowych i postępowania egzekucyjnego, wyliczona dla przykładowej kwoty egzekwowanej należności, w wysokości 3000,00 zł.: 
Koszty postępowania 500,00 zł, w tym. 50,00 zł - koszty sądowe i 450,00zł - koszty postępowania egzekucyjnego. 
Podana powyżej przykładowa wysokość kosztów może w konkretnych przypadkach ulec zmianie w zależności od przebiegu postępowania sądowego i egzekucyjnego. Ostateczna wysokość 
kosztów zostanie obliczona zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1398, ze zmianami), ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882, ze zmianami) oraz ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 1966 
Nr 24 poz. 151, ze zmianami). 

 
V. INNE CZYNNOŚCI 

 

 

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI 
TRYB POBIERANIA PRO-

WIZJI/OPŁAT 
STAWKA 

1. Opłata od nadwyżki sumy sald zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych i lokatach 
terminowych. Opłata jest pobierana w przypadku gdy: 

a) suma salda w przeliczeniu na PLN na koniec roku na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych i 
lokatach terminowych  przekroczy wartość 20 mln oraz 

b) suma salda w przeliczeniu na PLN na koniec roku przekroczy 110% średniego łącznego salda na wszyst-
kich rachunkach bieżących, pomocniczych i lokatach terminowych wyliczonego za okres od 1 stycznia do 30 
listopada danego roku. 
Opłata nie jest pobierana od Przedsiębiorców IDG, czyli osób fizycznych prowadzących indywidualną działal-
ność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej. Opłata podlega negocjacji. 
Opłata pobierana na koniec roku. 

rocznie 1% 

2. Opłata miesięczna od sald zgromadzonych na rachunkach bieżących, pomocniczych oraz lokatach termino-
wych prowadzonych w EUR. Opłata naliczana jest od nadwyżki łącznego średniomiesięcznego salda na 
wszystkich rachunkach w EUR przekraczającego 100 000 EUR. Opłata pobierania w cyklach miesięcznych. 

Opłata nie jest pobierana od Przedsiębiorców IDG, czyli osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność go-

spodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej. Opłata podlega negocjacji. 

miesięcznie 

1/12 aktualnej bezwzględnej wartości 
stawki EURIBOR 1M na ostatni dzień 

miesiąca poprzedzającego miesiąc po-
brania prowizji 


