
 

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN  

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

 

 

TransCash / Obsługa gotówkowa w formie zamkniętej 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Zmiana nazwy TransCash Obsługa gotówkowa w formie zamkniętej.  

Odwoływanie 
zleceń przez 
platformę 
internetową 

Usługa dostępna Usługa niedostępna Odwoływanie zleceń 
będzie odbywało się w 
oddziale Banku lub 
poprzez kontakt z 
infolinią. 

Wypłaty 
gotówkowe 
zamknięte w 
walutach 
 

AUD, CAD, CHF, , CZK, 
DKK, EUR, GBP, JPY, 
NOK, PLN, SEK USD. 

CHF, EUR, GBP, NOK, PLN,SEK, USD. Zostaje wycofana 
możliwość obsługi 
gotówkowej w 
walutach: AUD, CAD, 
CZK, DKK, JPY. 

System 
identyfikacji wpłat 
KIWI 

Możliwość identyfikacji 
wpłat w oparciu o 
system KIWI. 

Brak możliwości identyfikacji wpłat w 
oparciu o system KIWI. 

 

Godzina graniczna 
złożenia 
zapotrzebowania 
na odbiór 
wpłaty/odwołanie 
odbioru, osobiście 
w oddziale banku 

Nie później niż do 
godziny 13:00 w dniu 
roboczym 
poprzedzającym dzień 
odbioru wpłaty. 

Nie później niż do godziny 15:00 w dniu 
roboczym poprzedzającym dzień odbioru 
wpłaty. 

Wydłużenie godzin 
pozwoli na bardziej 
elastyczne zarządzenie 
obrotem gotówkowym. 

Godzina graniczna 
złożenia 
zapotrzebowania 
na odwołanie 
zasiłku, osobiście 
w oddziale banku 

Nie późnej niż do 
godziny 13:00 na dwa 
dni robocze przed dniem 
odbioru zasiłku. 

Nie późnej niż do godziny 15:00 na dwa dni 
robocze przed dniem odbioru zasiłku. 

Wydłużenie godzin 
pozwoli na bardziej 
elastyczne zarządzenie 
obrotem gotówkowym. 

Sposób pakowania 
bilonu przy 
zasileniach 

Monety jednego 
nominału ujęte w 
woreczki lub rulony/gilzy 
po 50 sztuk. 

Monety jednego nominału ujęte w 
rulony/gilzy po 50 sztuk. 

 

Pobieranie opłat i 
prowizji 

Prowizje pobierane w 
terminie zgodnym z 
częstotliwością 
pobierania prowizji i 

opłat z Rachunku 
Klienta. 

Prowizje pobierane na zasadach określonych 
w Umowie TransCash.  

 

Zmiana 
Regulaminu – 
termin zgłoszenia 
braku akceptacji 

Klient ma prawo w 
terminie 30 dni od dnia 
otrzymania 
zawiadomienia o zmianie 
Regulaminu do złożenia 
pisemnego oświadczenia, 
że nie akceptuje 
wprowadzonych zmian i 
wypowiada Umowę. 

Klient ma prawo w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o zmianie 
Regulaminu do złożenia pisemnego 
oświadczenia, że nie akceptuje 
wprowadzonych zmian i wypowiada Umowę. 

 

 

 



 

 

Polecenie Zapłaty - eZgoda 

Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Aktywacja i dezaktywacja polecenia 
zapłaty za pośrednictwem systemu 
bankowości internetowej 
BusinessNet (po fuzji operacyjnej 
System bankowości internetowej dla 
Klientów biznesowych) oraz kanału 
telefonicznego  

Możliwość aktywacji i 
dezaktywacji zgód na 
polecenie zapłaty za 
pośrednictwem BusinessNet i 
BusinessLine. 

Brak możliwości założenia 
nowej zgody w Systemie 
bankowości internetowej dla 
Klientów biznesowych oraz 
poprzez infolinię.  

Konieczność dezaktywacji 
obecnych zgód poprzez 
dyspozycję papierową. 

 

 

TransPay / Usługa automatycznej wypłaty gotówkowej 

Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Zmiana nazwy TransPay Usługa automatycznej wypłaty 
gotówkowej. 

 

Wypłaty w walucie innej niż waluta 
rachunku 

Usługa dostępna Usługa niedostępna  

 

 


