WYKAZ ZMIAN
w dokumentach dla Klientów Indywidualnych obowiązujących od 14 września 2019 r.
PRZED ZMIANĄ
Lp.
1.

Umiejscowienie
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Zapis

PO ZMIANIE
Umiejscowienie
zapisu

Zapis

Podstawa prawna
i faktyczna zmiany

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

1) zmiany dla umów zawartych do 27 marca 2019 r.
1

§ 1 ust. 2 pkt. 1)

1. T-Mobile Usługi Bankowe – oddział Alior Banku SA.

§ 1 ust. 2 pkt.
52)
§ 1 ust. 2 pkt.
10)

52. T-Mobile Usługi Bankowe – oddział Alior Banku SA.

Zmiana redakcyjna

2

Brak

Brak

10. Biuro Informacji Kredytowej S.A. - instytucja
powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe uprawniona do
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania uprawnionym
podmiotom informacji stanowiących tajemnicę bankową

Zmiana redakcyjna

3

Brak

Brak

§ 1 ust. 2 pkt.
24)

24. MojeID System pozwalający na autoryzację
oświadczeń, w tym Zgód, w oparciu o bankowe mechanizmy
uwierzytelnienia dostarczone przez Krajową Izbę
Rozliczeniową S.A..

§ 1 ust. 2 pkt.
35)

35. Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego –
Przelew w walucie obcej otrzymane lub wysłane do innego
banku krajowego oraz Przelew w złotych lub w walucie
obcej otrzymane lub wysłane do banku zagranicznego.

§ 1 ust. 2 pkt.
35)

35. Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego –
Przelew w walucie obcej otrzymany lub wysłany do innego
banku krajowego oraz Przelew w złotych lub w walucie
obcej otrzymany lub wysłany do banku zagranicznego.

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Zmiana redakcyjna

4

5

§ 6 ust. 11

11. Jeżeli do końca okresu wypowiedzenia, Posiadacz
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nie wypłaci
znajdujących się na rachunku środków lub nie poda sposobu
zadysponowania środkami z rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, Bank po rozwiązaniu Umowy przenosi
środki na rachunek nieoprocentowany. Na wniosek

§ 6 ust. 11

11. Jeżeli do końca okresu wypowiedzenia, Posiadacz
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nie wypłaci
znajdujących się na rachunku środków lub nie poda
sposobu zadysponowania środkami z rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego, Bank po rozwiązaniu
Umowy przenosi środki na rachunek nieoprocentowany a w
przypadku środków w walutach obcych Bank przelicza

Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot.
Zamykania
rachunków w
walutach obcych.
Podstawa prawna:
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Posiadacza Bank dokonuje Przelewu środków na wskazany
przez Posiadacza rachunek bankowy.

kwotę na złote polskie przy użyciu średniego kursu NBP
obowiązującego w dniu zamknięcia rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego.. Na wniosek Posiadacza
Bank dokonuje Przelewu środków na wskazany przez
Posiadacza rachunek bankowy.
15. Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
ulega rozwiązaniu w przypadkach, o których mowa w art.
59a ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Bank może zamknąć
rachunek, gdy saldo wynosi nie więcej niż 25 zł - nie
dotyczy rachunków wspólnych. W przypadku rachunku
prowadzonego w walucie innej niż złoty, Bank przelicza
kwotę na złote polskie przy użyciu średniego kursu NBP
obowiązującego w dniu zamknięcia rachunku.

6

Brak

Brak

§ 6 ust. 15

7

Brak

Brak

§ 10 ust. 12

12. Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
ulega rozwiązaniu w przypadkach, o których mowa w art.
59a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

8

§ 12 ust. 8

8. Dla Rachunków ze zmienną stopą procentową,
z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 i 12, Bank zastrzega sobie
możliwość zmiany wysokości stopy procentowej
w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku wystąpienia
przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1)
zmiana wysokości którejkolwiek ze stóp
procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski lub
dla danej waluty bank centralny;
2)
zmiana oprocentowania rachunku rezerwy, na
którym Bank utrzymuje określonej wysokości środki zgodnie
z wymogami;
3)
zmiana poziomu stóp rynkowych;
4)
zmiana inflacji ogłaszanej przez GUS lub przez
odpowiednią dla danej waluty instytucję podającą poziom
inflacji;
5)
zmiana rentowności papierów skarbowych.

§ 12 ust. 8

8.
Dla Rachunków ze zmienną stopą procentową,
z zastrzeżeniem ust. 10, 11 i 12, Bank zastrzega sobie
możliwość zmiany wysokości stopy procentowej
w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku wystąpienia
przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek:
1)
zmiana wysokości którejkolwiek ze stóp
procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej,
publikowanych przez Narodowy Bank Polski (w przypadku
Rachunków prowadzonych w złotych) lub ustalanych i
publikowanych przez inne, odpowiednie dla danej waluty,
instytucje odpowiedzialne za kształtowanie polityki
pieniężnej w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach (w
przypadku Rachunków prowadzonych w walutach obcych),
o co najmniej 0,1 punktu procentowego, w stosunku do
ostatnio ogłoszonej wartości;
2)
zmiana stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów
ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,1
punktu procentowego, w stosunku do ostatnio ogłoszonej
wartości;
3)
w przypadku Rachunków prowadzonych w
walutach obcych, zmiana stawki referencyjnej rynku
międzybankowego EURIBOR 1M albo LIBOR 1M
(odpowiedniej dla danej waluty), obowiązującej na koniec

§ 27 ust. 1 pkt. 1)

Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot. obsługi
rachunków zgodnie
ustawą z dnia 9
października 2015r. o
zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz
niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1864)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 4) i
6)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot. obsługi
rachunków zgodnie
ustawą z dnia 9
października 2015r. o
zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz
niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1864)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 4) i
6)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów,
uprawniających Bank
do zmiany stopy
procentowej w
trakcie
obowiązywania
Umów o rachunki ze
zmienną stopą
procentową w
związku z
orzecznictwem
Prezesa UOKiK w tym
zakresie,
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 6)
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§ 12 ust. 9

9. Do zmian oprocentowania dokonywanych na podstawie
ust. 8 stosuje się odpowiednio postanowienia
§27 ust. 2-5.

§ 12 ust. 9

10

Brak

Brak

§ 13 ust. 11

dnia roboczego, o co najmniej 0,1 punktu procentowego, w
stosunku do stawki obowiązującej na koniec dnia roboczego
w okresie poprzednich 3 miesięcy w którym zmiana stawki
przyjęła największą wartość;
4)
zmiana ogólnego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych (potocznie inflacji) ogłaszanego przez
Główny Urząd Statystyczny (GUS) (w przypadku
Rachunków prowadzonych w złotych) lub przez odpowiednią
dla danej waluty instytucję ogłaszającą poziom inflacji w
innym państwie niż Rzeczpospolita Polska (w przypadku
Rachunków prowadzonych w walutach obcych), o co
najmniej 0,2 punktu procentowego w stosunku do
analogicznego miesiąca poprzedniego roku;
5)
zobowiązanie Banku do utworzenia rezerw lub
odpisów, których Bank nie miał obowiązku utworzyć w dacie
zawarcia umowy, nałożone przez uprawniony do tego organ
administracji publicznej;
6)
zmiana rentowności 2-letnich lub 5-letnich
obligacji skarbowych denominowanych w złotych polskich
oferowanych na rynku pierwotnym w formule przetargu,
których emitentem jest Minister Finansów, o co najmniej
0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzednio
ogłoszonej rentowności tych obligacji według informacji
publikowanych przez Ministerstwo Finansów.
Zmiana wysokości stopy procentowej będzie zgodna z
kierunkiem zmiany czynnika stanowiącego element
przesłanki będącej podstawą do dokonania zmiany przez
Bank, z wyjątkiem zmiany czynnika opisanego w ust. 8 pkt.
2) oraz 5), w przypadku którego kierunek zmiany
dokonanej przez Bank będzie odwrotny.
Zmiana wysokości stopy procentowej nastąpi maksymalnie
o wartość równą trzykrotności zaistniałej zmiany czynnika
stanowiącego element przesłanki będącej podstawą do
dokonania zmiany przez Bank.
9. W przypadku skorzystania przez Bank, z możliwości
zmiany wysokości stopy procentowej w trakcie
obowiązywania Umowy, zmiana ta nastąpi najpóźniej w
terminie 6 miesięcy licząc od daty zaistnienia przesłanki
wskazanej w ust. 8, będącej podstawą prawną tej zmiany.
Do zmian oprocentowania dokonywanych na podstawie ust.
8 stosuje się odpowiednio postanowienia
§27 ust. 2-5.

11. Bank dołoży wszelkich starań w celu przygotowania
zgłoszonej wcześniej (notyfikowanej) wypłaty gotówki
zgodnie ze specyfikacją nominałową wskazaną przez Klienta
w zamówieniu lub możliwie najmniej odbiegającą od
zamówienia. W przypadku, gdy Bank nie posiada

Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów,
uprawniających Bank
do zmiany stopy
procentowej w
trakcie
obowiązywania
Umów o rachunki ze
zmienną stopą
procentową w
związku z
orzecznictwem
Prezesa UOKiK w tym
zakresie,
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 6)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot. wypłaty
gotówki zgodnie z
specyfikacją
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§ 14 ust. 7

7.
Bank dokonuje weryfikacji tożsamości Klienta oraz
osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz zgodnie
z wymogami określonymi w ustawie z dnia 16 listopada
2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

§ 14 ust. 7

12

§ 19 ust. 5

5. W przypadku, gdy dzień realizacji zlecenia przypada na
dzień niebędący w Banku Dniem Roboczym:
1)
jeżeli rachunkiem uznawanym jest rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy, w tym Podstawowy
rachunek płatniczy, prowadzony przez Bank (w tym
rachunek prowadzony na podstawie umowy z T-Mobile
Usługi Bankowe) – zlecenie jest realizowane w tym dniu,
2)
jeżeli rachunkiem uznawanym jest rachunek
prowadzony przez inny bank– zlecenie jest realizowane,
zgodnie z dyspozycją klienta w dniu poprzednim lub
kolejnym Dniu Roboczym.

§ 19 ust. 5

13

§ 20 ust. 1

§ 20 ust. 1

14

§ 20 ust. 2

15

Brak

1. Bank realizuje Polecenie Zapłaty w walucie PLN działając
jako Bank Posiadacza rachunku, który jest też dłużnikiem
Wierzyciela (Dłużnik).
2. Warunkiem korzystania przez Wierzyciela z rozliczeń
poprzez Polecenie Zapłaty jest posiadanie przez Posiadacza
rachunku/Dłużnika w Banku rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, w tym Podstawowego rachunku
płatniczego, prowadzonego w walucie PLN oraz
zarejestrowanie Zgody na tym rachunku.
Brak

16

Brak

Brak

§ 20 ust. 2

§ 20 ust. 3

§ 20 ust. 4

zamówionych nominałów danej waluty, Bank jest zwolniony
z odpowiedzialności za przygotowanie wypłaty zgodnie ze
strukturą nominałową określoną w zamówieniu. W takim
przypadku notyfikowana wypłata gotówki będzie uważana
za spełniającą warunki zamówienia.
7.
Bank dokonuje weryfikacji tożsamości Klienta oraz
osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz zgodnie
z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.

5.
W przypadku, gdy dzień realizacji Zlecenia
przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym:
1)
jeżeli rachunkiem uznawanym jest rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy, w tym Podstawowy
rachunek płatniczy, prowadzony przez Bank lub rachunek
prowadzony na podstawie umowy z T-Mobile Usługi
Bankowe – zlecenie jest realizowane w tym dniu,
2)
jeżeli rachunkiem uznawanym jest rachunek
prowadzony przez inny bank – zlecenie jest realizowane,
zgodnie z dyspozycją klienta – w Dniu Roboczym
poprzedzającym ten dzień lub następującym po tym dniu, z
zastrzeżeniem, że w przypadku zdefiniowania częstotliwości
dziennej, obciążenie rachunku następuje w tym dniu, a
realizacja zlecenia wykonywana jest w Dniu Roboczym
następującym po tym dniu.
1. Bank realizuje Polecenie Zapłaty w walucie PLN działając
jako Bank Posiadacza rachunku.
2. Warunkiem korzystania przez Wierzyciela z rozliczeń
poprzez Polecenie Zapłaty jest posiadanie przez Posiadacza
rachunku w Banku rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, w tym Podstawowego rachunku
płatniczego, prowadzonego w walucie PLN oraz
zarejestrowanie Zgody na tym rachunku.
3. Bank rejestruje Zgodę na realizację danego Polecenia
Zapłaty w momencie otrzymania żądania obciążenia
zainicjowanego przez Wierzyciela.

4. Zgoda może być wyrażona przez Posiadacza rachunku w
formie papierowej lub elektronicznej poprzez mechanizm
MojeID (od momentu udostępnienia usługi przez Bank).

nominałową w
zamówieniu
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 1)
Podstawa faktyczna:
Ustawa z dnia 1
marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z
2018 r. poz. 723)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 4)
Podstawa faktyczna:
korekta działania
zleceń cyklicznych w
trybie dziennym, dla
transakcji
realizowanych w dni
niebędące dniami
roboczymi
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 1)

Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
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§ 20 ust. 3

§ 20 ust. 5

Brak

3. Jeżeli Zgoda została przesłana bezpośrednio do Banku,
Posiadacz rachunku/ Dłużnik jest zobowiązany do
przekazania Zgody również Wierzycielowi.
4. Zgoda Posiadacza rachunku/Dłużnika wyrażona w formie
pisemnej, może być przedstawiona Bankowi również za
pośrednictwem Wierzyciela.
5. Posiadacz rachunku/Dłużnik jest zobowiązany do
zapewnienia środków wystarczających do zaspokojenia
należności Wierzyciela, w określonych przez niego
terminach płatności, zgodnie z Wykazem Godzin
Przyjmowania Dyspozycji.
7. Posiadacz rachunku może składać dyspozycje
w zakresie Polecenia Zapłaty dotyczące odwołania Zgody
i odwołania obciążenia Polecenia Zapłaty w Oddziale Banku
oraz za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych
Brak

18

§ 20 ust. 4

19

§ 20 ust. 5

20

§ 20 ust. 7

21

22

Brak

Brak

§ 20 ust. 10

§ 20 ust. 2

§ 20 ust. 2

§ 20 ust. 20

§ 20 ust. 9

5. Jeżeli Zgoda została przesłana bezpośrednio do Banku,
Posiadacz rachunku jest zobowiązany do przekazania Zgody
również Wierzycielowi.
6. Zgoda Posiadacza rachunku wyrażona w formie
pisemnej, może być przedstawiona Bankowi również za
pośrednictwem Wierzyciela.
5. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do zapewnienia
środków wystarczających do zaspokojenia należności
Wierzyciela, w określonych przez niego terminach płatności,
zgodnie z Wykazem Godzin Przyjmowania Dyspozycji.
20. Posiadacz rachunku może składać dyspozycje
w zakresie Polecenia Zapłaty dotyczące odwołania Zgody
i odwołania obciążenia Polecenia Zapłaty w Oddziale Banku
oraz za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych
9. Posiadacz rachunku może składać dyspozycje
ustanowienia lub odwołania blokady
realizacji Polecenia Zapłaty. Bank wprowadza cztery rodzaje
blokad:
1)
Blokada całkowita – z rachunku nie będą
realizowane żadne Polecenie Zapłaty.
2)
Blokada Brak zgody - z rachunku nie będą
realizowane Polecenia Zapłaty, na które Bank nie posiada
zarejestrowanej zgody w formie papierowej lub
elektronicznej.
3)
Blokada NIP - z rachunku nie będą realizowane
Polecenia Zapłaty inicjowane przez wskazanego przez
Klienta Odbiorcę.
4)
Blokada IDP - z rachunku nie będą realizowane
polecenia zapłaty inicjowane przez wskazanego przez
Klienta Odbiorcę o wskazanym przez Klienta Identyfikatorze
Płatności.
10. W trosce o bezpieczeństwo Posiadacza rachunku, Bank
domyślnie ustawia na rachunku klienta blokadę zgodnie z §
20 ust. 9. punkt 2.

Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
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Brak

Brak

§ 20 ust. 11

11. Dyspozycje o których mowa w § 20 ust. 9. Posiadacz
rachunku może składać w Oddziale Banku oraz za
pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.

24

§ 20 ust. 8

8. Bank może odmówić realizacji Polecenia Zapłaty
(obciążenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
Posiadacza rachunku/Dłużnika) w następujących
przypadkach:
1)
Posiadacz rachunku/Dłużnik nie wyraził Zgody na
obciążanie jego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
lub Zgodę tę odwołał,
2)
Saldo Dostępne na rachunku nie pozwala na
realizację Polecenia Zapłaty,
3)
Rachunek Posiadacza rachunku /Dłużnika został
zamknięty,
4)
Dłużnik złożył dyspozycje odwołania
niezrealizowanego Polecenia Zapłaty.

§ 20 ust. 12

12. Bank może odmówić realizacji Polecenia Zapłaty
(obciążenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
Posiadacza rachunku/Dłużnika) w następujących
przypadkach:
1)
Posiadacz rachunku ustanowił jedną z blokad
wymienionych w § 20 ust. 9., która odnosi się do danego
Polecenia Zapłaty,
2)
Saldo Dostępne na rachunku nie pozwala na
realizację Polecenia Zapłaty,
3)
Rachunek Posiadacza rachunku został zamknięty,
4)
Posiadacz rachunku złożył dyspozycje odwołania
niezrealizowanego Polecenia Zapłaty.

25

§ 20 ust. 9

9. W przypadku odmowy realizacji Polecenia Zapłaty Bank
niezwłocznie informuje o tym Bank Wierzyciela.

§ 20 ust. 13

26

§ 20 ust. 10

§ 20 ust. 14

27

§ 20 ust. 11

28

§ 20 ust. 12

10. Posiadacz rachunku/Dłużnik ma prawo do odwołania
zrealizowanego Polecenia Zapłaty w terminie 56 dni
kalendarzowych od dnia obciążenia jego rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego - w przypadku gdy
dłużnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca działalności
gospodarczej; w terminie 5 dni roboczych od dnia
dokonania obciążenia rachunku bankowego – w przypadku
pozostałych dłużników.
11. Bank uznaje rachunek Posiadacza rachunku/Dłużnika
kwotą odwołanego Polecenia Zapłaty z datą złożenia
odwołania Polecenia Zapłaty.
12. Posiadacz rachunku / Dłużnik może odwołać
niezrealizowane Polecenie Zapłaty nie później niż do końca
Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień
obciążenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

13. W przypadku odmowy realizacji Polecenia Zapłaty Bank
niezwłocznie informuje o tym Bank Wierzyciela o przyczynie
odrzucenia.
14. Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia dyspozycji
odwołania zrealizowanej transakcji płatniczej w ramach
Polecenia Zapłaty w terminie 56 dni kalendarzowych od dnia
obciążenia jego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
- w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna
niewykonująca działalności gospodarczej; w terminie 5 dni
roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku
bankowego – w przypadku pozostałych dłużników.
15. Bank uznaje rachunek Posiadacza rachunku kwotą
odwołanej transakcji Polecenia Zapłaty z datą złożenia
dyspozycji odwołania Polecenia Zapłaty.
16. Posiadacz rachunku może złożyć dyspozycję czasowego
zawieszenia realizacji transakcji płatniczych w ramach
polecenia zapłaty. Transakcje płatnicze zainicjowane przez
Odbiorcę w tym czasie będą przez Bank odrzucane.
Dyspozycję, o której mowa Posiadacz rachunku może złożyć
nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego
uzgodniony dzień obciążenia rachunku oszczędnościoworozliczeniowego.

§ 20 ust. 15

§ 20 ust. 16

§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
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§ 20 ust. 13

13. Posiadaczowi rachunku / Dłużnikowi przysługuje prawo
do odwołania Zgody w każdym czasie.
14. Z chwilą otrzymania odwołania Zgody, traci ona moc
i Bank zaprzestaje realizacji Poleceń Zapłaty.

§ 20 ust. 17

30

§ 20 ust. 14

31

§ 20 ust. 15

15. Dłużnik odwołując Zgodę jest zobowiązany
poinformować o tym Wierzyciela poprzez dostarczenie mu
odwołania.
Brak

§ 20 ust. 19

32

Brak

33

§ 20 ust. 16

16. Bank nie ponosi odpowiedzialności za:
1)
kwoty i terminy realizacji Poleceń Zapłaty i ich
ewentualną niezgodność z rachunkami/fakturami
przekazywanymi Dłużnikowi przez Wierzyciela,
2)
nieterminową realizację Polecenia Zapłaty przez
Bank Wierzyciela,
3)
nieprzestrzeganie przez Wierzyciela postanowień
Zgody oraz umowy pomiędzy Dłużnikiem i Wierzycielem.

§ 20 ust. 22

34

§ 20 ust. 17

§ 20 ust. 23

35

§ 20 ust. 19

36

Brak

17. Każda zmiana danych Dłużnika i Wierzyciela zawartych
w Zgodzie wymaga odwołania Zgody z nieaktualnymi
danymi i przekazania do Banku nowej Zgody.
19. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki
niepowiadomienia przez Posiadacza rachunku/Dłużnika i
Wierzyciela o zmianie danych, o których mowa
w ust. 16.
Brak

37

Brak

Brak

§ 20 ust. 27

§ 20 ust. 18

§ 20 ust. 21

§ 20 ust. 25

§ 20 ust. 26

17. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do odwołania
Zgody w każdym czasie.
18. Z chwilą otrzymania odwołania Zgody, traci ona moc
i Bank zaprzestaje realizacji Poleceń Zapłaty, chyba że
Zgoda zostanie ponownie ustanowiona.
19. Posiadacz rachunku odwołując Zgodę jest zobowiązany
poinformować o tym Wierzyciela poprzez dostarczenie mu
odwołania.
21. Posiadacz rachunku/Płatnik może składać dyspozycje
w zakresie Polecenia Zapłaty dotyczące odwołania Zgody,
odwołania obciążenia Polecenia Zapłaty oraz odwołania
niezrealizowanych obciążeń w Oddziale Banku oraz za
pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.

22. Bank nie ponosi odpowiedzialności za:
1)
kwoty i terminy realizacji Poleceń Zapłaty i ich
ewentualną niezgodność z rachunkami/fakturami
przekazywanymi Posiadaczowi Rachunku przez Wierzyciela,
2)
nieterminową realizację Polecenia Zapłaty przez
Bank Wierzyciela,
3)
nieprzestrzeganie przez Wierzyciela postanowień
Zgody oraz umowy pomiędzy Posiadaczem rachunku i
Wierzycielem.
23. Każda zmiana danych Posiadacza rachunku i Wierzyciela
zawartych w Zgodzie wymaga odwołania Zgody z
nieaktualnymi danymi i przekazania do Banku nowej Zgody.
25. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki
niepowiadomienia przez Posiadacza rachunku i Wierzyciela
o zmianie danych, o których mowa
w ust. 20.
26. Posiadacz rachunku ma prawo złożyć reklamacje w
przypadku realizacji nieautoryzowanych Poleceń Zapłaty w
terminie do 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku w
ramach polecenia zapłaty, na które nie udzielał Zgody.

27. W przypadku uznania reklamacji Posiadaczowi rachunku
przysługuje zwrot wszystkich środków przekazanych

§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Zmiana redakcyjna
Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
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Wierzycielowi w ramach danej dyspozycji Polecenia Zapłaty
za okres 13 miesięcy od ich zarejestrowania na rachunku.
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§ 22 ust. 2 pkt.
7)

7) sposób pokrycia prowizji i opłat Banku oraz innych
banków uczestniczących w realizacji polecenia. Dopuszcza
się następujące warianty:
a.
prowizje i opłaty Banku oraz innych banków ponosi
zleceniodawca – Klient (opcja OUR) – wariant niedostępny
dla Podstawowego rachunku płatniczego oraz od 20 grudnia
2018 r. dla Transakcji płatniczych, w których obaj Dostawcy
znajdują się na terytorium Państw członkowskich.
b.
prowizje i opłaty Banku ponosi zleceniodawca –
Klient, prowizje i opłaty innych banków ponosi Beneficjent
(opcja SHA).
c.
prowizje i opłaty Banku oraz innych banków ponosi
Beneficjent (opcja BEN), nie dotyczy Transakcji płatniczych,
w których obaj Dostawcy znajdują się na terytorium Państw
członkowskich. W przypadku wyboru opcji BEN dla
Transakcji płatniczej, w której obaj Dostawcy znajdują się
na terytorium Państw członkowskich.
6. Bank uznaje za skuteczne następujące formy udzielania
pełnomocnictw:
1)
w formie pisemnej złożone w obecności
pracownika Banku,
2)
poświadczone notarialnie - po telefonicznym
potwierdzeniu przez mocodawcę lub notariusza faktu
udzielenia takiego pełnomocnictwa.

§ 22 ust. 2 pkt.
7)

7) sposób pokrycia prowizji i opłat Banku oraz innych
banków uczestniczących w realizacji polecenia. Dopuszcza
się następujące warianty:
a.
prowizje i opłaty Banku oraz innych banków
ponosi zleceniodawca – Klient (opcja OUR) – wariant
niedostępny dla Podstawowego rachunku płatniczego oraz
od 20 grudnia 2018 r. dla Transakcji płatniczych, w których
obaj Dostawcy znajdują się na terytorium Państw
członkowskich.
b.
prowizje i opłaty Banku ponosi zleceniodawca –
Klient, prowizje i opłaty innych banków ponosi Beneficjent
(opcja SHA).
c.
prowizje i opłaty Banku oraz innych banków
ponosi Beneficjent (opcja BEN), nie dotyczy Transakcji
płatniczych, w których obaj Dostawcy znajdują się na
terytorium Państw członkowskich.
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§ 25 ust. 6

§ 25 ust. 6

6. Bank uznaje za skuteczne następujące formy udzielania
pełnomocnictw:
1)
w formie pisemnej złożone w obecności
pracownika Banku,
2)
poświadczone notarialnie - po jego przedłożeniu,
przed przyjęciem do realizacji, Bank podejmuje próbę
telefonicznego potwierdzenia przez mocodawcę lub
notariusza faktu udzielenia takiego pełnomocnictwa.

40

§ 26 ust. 4

4. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może zostać
przez Posiadacza w dowolnym czasie zmieniona lub
odwołana.

§ 26 ust. 4

4. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może zostać
przez Posiadacza w dowolnym czasie na piśmie zmieniona
lub odwołana.

41

Brak

Brak

§ 26 ust. 7

7. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną
dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma

działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
dostosowanie
zapisów dot.
pełnomocnictwa
notarialnego wg
zalecenia organów
nadzoru (UOKiK)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 6)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot.
składania dyspozycji
wkładem na wypadek
śmierci zgodnie
ustawą z dnia 9
października 2015r. o
zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz
niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1864)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 4) i
6)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
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dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2,
dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed
dyspozycją wydaną wcześniej.
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Brak

Brak

§ 26 ust. 8

8. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku
po Posiadaczu rachunku.

43

Brak

Brak

§ 26 ust. 9

9. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na
wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 7, są
zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza
rachunku.
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§ 28 ust. 1

1. Obowiązuje do 19 grudnia 2018r.: Bank rozpatruje
reklamacje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W
szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może
zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia,
okolicznościach wymagających ustalenia oraz
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i
udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.
Obowiązują od 20 grudnia 2018r.: Bank rozpatruje

§ 28 ust. 1

1. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 15 dni roboczych (dotyczy świadczenia usług
płatniczych) lub 30 dni kalendarzowych (dotyczy
pozostałych przypadków) od dnia otrzymania reklamacji.
W przypadku usług płatniczych - w szczególnie
skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww.
terminie Bank:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

zapisów dot.
składania dyspozycji
wkładem na wypadek
śmierci zgodnie
ustawą z dnia 9
października 2015r. o
zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz
niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1864)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 4) i
6)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot.
składania dyspozycji
wkładem na wypadek
śmierci zgodnie
ustawą z dnia 9
października 2015r. o
zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz
niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1864)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 4) i
6)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot.
składania dyspozycji
wkładem na wypadek
śmierci zgodnie
ustawą z dnia 9
października 2015r. o
zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz
niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1864)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 4) i
6)
Zmiana redakcyjna
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§ 30 b ust. 3

reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni
roboczych (dotyczy świadczenia usług płatniczych) lub 30
dni kalendarzowych (dotyczy pozostałych przypadków) od
dnia otrzymania reklamacji.
W przypadku usług płatniczych - w szczególnie
skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww.
terminie Bank:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i
udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
W pozostałych szczególnie skomplikowanych przypadkach
(nie dotyczących usług płatniczych) termin ten może zostać
przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O
przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających
ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia
reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie
poinformowany.
3. Proces zawierania umowy w trybie Videoweryfikacji nie
jest dostępny dla Klientów zajmujących eksponowane
stanowisko polityczne (w rozumieniu ustawy z dnia 16
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu).

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i
udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
W pozostałych szczególnie skomplikowanych przypadkach
(nie dotyczących usług płatniczych) termin ten może zostać
przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O
przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających
ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia
reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie
poinformowany.

§ 30 b ust. 3

3. Proces zawierania umowy w trybie Videoweryfikacji nie
jest dostępny dla Klientów zajmujących eksponowane
stanowisko polityczne (w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu).

Podstawa faktyczna:
Ustawa z dnia 1
marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z
2018 r. poz. 723)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 4)

§ 1 ust. 2 pkt.
52)
§ 1 ust. 2 pkt.
10)

52. T-Mobile Usługi Bankowe – oddział Alior Banku SA.

Zmiana redakcyjna

10. Biuro Informacji Kredytowej S.A. - instytucja
powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe uprawniona do
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania uprawnionym
podmiotom informacji stanowiących tajemnicę bankową

Zmiana redakcyjna

§ 1 ust. 2 pkt.
24)

24. MojeID System pozwalający na autoryzację
oświadczeń, w tym Zgód, w oparciu o bankowe mechanizmy
uwierzytelnienia dostarczone przez Krajową Izbę
Rozliczeniową S.A..

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)

2) zmiany dla umów zawartych od 28 marca 2019 r.
1

§ 1 ust. 2 pkt. 1)

1. T-Mobile Usługi Bankowe – oddział Alior Banku SA.

2

Brak

Brak

3

Brak

Brak
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§ 1 ust. 2 pkt.
35)

35. Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego –
Przelew w walucie obcej otrzymane lub wysłane do innego
banku krajowego oraz Przelew w złotych lub w walucie
obcej otrzymane lub wysłane do banku zagranicznego.

§ 1 ust. 2 pkt.
35)

35. Polecenie przelewu zagranicznego/walutowego –
Przelew w walucie obcej otrzymany lub wysłany do innego
banku krajowego oraz Przelew w złotych lub w walucie
obcej otrzymany lub wysłany do banku zagranicznego.

Zmiana redakcyjna

5

§ 6 ust. 11

11. Jeżeli do końca okresu wypowiedzenia, Posiadacz
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nie wypłaci
znajdujących się na rachunku środków lub nie poda sposobu
zadysponowania środkami z rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, Bank po rozwiązaniu Umowy przenosi
środki na rachunek nieoprocentowany. Na wniosek
Posiadacza Bank dokonuje Przelewu środków na wskazany
przez Posiadacza rachunek bankowy.

§ 6 ust. 11

Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot.
Zamykania
rachunków w
walutach obcych.
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 1)

6

Brak

Brak

§ 6 ust. 15

11. Jeżeli do końca okresu wypowiedzenia, Posiadacz
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nie wypłaci
znajdujących się na rachunku środków lub nie poda
sposobu zadysponowania środkami z rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego, Bank po rozwiązaniu
Umowy przenosi środki na rachunek nieoprocentowany a w
przypadku środków w walutach obcych Bank przelicza
kwotę na złote polskie przy użyciu średniego kursu NBP
obowiązującego w dniu zamknięcia rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego.. Na wniosek Posiadacza
Bank dokonuje Przelewu środków na wskazany przez
Posiadacza rachunek bankowy.
15. Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
ulega rozwiązaniu w przypadkach, o których mowa w art.
59a ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Bank może zamknąć
rachunek, gdy saldo wynosi nie więcej niż 25 zł - nie
dotyczy rachunków wspólnych. W przypadku rachunku
prowadzonego w walucie innej niż złoty, Bank przelicza
kwotę na złote polskie przy użyciu średniego kursu NBP
obowiązującego w dniu zamknięcia rachunku.

7

Brak

Brak

§ 10 ust. 12

12. Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
ulega rozwiązaniu w przypadkach, o których mowa w art.
59a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

8

§ 12 ust. 8

8. Dla Rachunków ze zmienną stopą procentową,
z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 i 12, Bank zastrzega sobie
możliwość zmiany wysokości stopy procentowej
w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku wystąpienia
przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1)
zmiana wysokości którejkolwiek ze stóp
procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski lub
dla danej waluty bank centralny;
2)
zmiana oprocentowania rachunku rezerwy, na
którym Bank utrzymuje określonej wysokości środki zgodnie
z wymogami;

§ 12 ust. 8

8.
Dla Rachunków ze zmienną stopą procentową,
z zastrzeżeniem ust. 10, 11 i 12, Bank zastrzega sobie
możliwość zmiany wysokości stopy procentowej
w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku wystąpienia
przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek:
1)
zmiana wysokości którejkolwiek ze stóp
procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej,
publikowanych przez Narodowy Bank Polski (w przypadku
Rachunków prowadzonych w złotych) lub ustalanych i
publikowanych przez inne, odpowiednie dla danej waluty,
instytucje odpowiedzialne za kształtowanie polityki

Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot. obsługi
rachunków zgodnie
ustawą z dnia 9
października 2015r. o
zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz
niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1864)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 4) i
6)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot. obsługi
rachunków zgodnie
ustawą z dnia 9
października 2015r. o
zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz
niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1864)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 4) i
6)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów,
uprawniających Bank
do zmiany stopy
procentowej w
trakcie
obowiązywania
Umów o rachunki ze
zmienną stopą
procentową w
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3)
zmiana poziomu stóp rynkowych;
4)
zmiana inflacji ogłaszanej przez GUS lub przez
odpowiednią dla danej waluty instytucję podającą poziom
inflacji;
5)
zmiana rentowności papierów skarbowych.

9

§ 12 ust. 9

9. Do zmian oprocentowania dokonywanych na podstawie
ust. 8 stosuje się odpowiednio postanowienia
§27 ust. 2-5.

§ 12 ust. 9

pieniężnej w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach (w
przypadku Rachunków prowadzonych w walutach obcych),
o co najmniej 0,1 punktu procentowego, w stosunku do
ostatnio ogłoszonej wartości;
2)
zmiana stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów
ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,1
punktu procentowego, w stosunku do ostatnio ogłoszonej
wartości;
3)
w przypadku Rachunków prowadzonych w
walutach obcych, zmiana stawki referencyjnej rynku
międzybankowego EURIBOR 1M albo LIBOR 1M
(odpowiedniej dla danej waluty), obowiązującej na koniec
dnia roboczego, o co najmniej 0,1 punktu procentowego, w
stosunku do stawki obowiązującej na koniec dnia roboczego
w okresie poprzednich 3 miesięcy w którym zmiana stawki
przyjęła największą wartość;
4)
zmiana ogólnego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych (potocznie inflacji) ogłaszanego przez
Główny Urząd Statystyczny (GUS) (w przypadku
Rachunków prowadzonych w złotych) lub przez odpowiednią
dla danej waluty instytucję ogłaszającą poziom inflacji w
innym państwie niż Rzeczpospolita Polska (w przypadku
Rachunków prowadzonych w walutach obcych), o co
najmniej 0,2 punktu procentowego w stosunku do
analogicznego miesiąca poprzedniego roku;
5)
zobowiązanie Banku do utworzenia rezerw lub
odpisów, których Bank nie miał obowiązku utworzyć w dacie
zawarcia umowy, nałożone przez uprawniony do tego organ
administracji publicznej;
6)
zmiana rentowności 2-letnich lub 5-letnich
obligacji skarbowych denominowanych w złotych polskich
oferowanych na rynku pierwotnym w formule przetargu,
których emitentem jest Minister Finansów, o co najmniej
0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzednio
ogłoszonej rentowności tych obligacji według informacji
publikowanych przez Ministerstwo Finansów.
Zmiana wysokości stopy procentowej będzie zgodna z
kierunkiem zmiany czynnika stanowiącego element
przesłanki będącej podstawą do dokonania zmiany przez
Bank, z wyjątkiem zmiany czynnika opisanego w ust. 8 pkt.
2) oraz 5), w przypadku którego kierunek zmiany
dokonanej przez Bank będzie odwrotny.
Zmiana wysokości stopy procentowej nastąpi maksymalnie
o wartość równą trzykrotności zaistniałej zmiany czynnika
stanowiącego element przesłanki będącej podstawą do
dokonania zmiany przez Bank.
9. W przypadku skorzystania przez Bank, z możliwości
zmiany wysokości stopy procentowej w trakcie
obowiązywania Umowy, zmiana ta nastąpi najpóźniej w
terminie 6 miesięcy licząc od daty zaistnienia przesłanki
wskazanej w ust. 8, będącej podstawą prawną tej zmiany.
Do zmian oprocentowania dokonywanych na podstawie ust.
8 stosuje się odpowiednio postanowienia
§27 ust. 2-5.

związku z
orzecznictwem
Prezesa UOKiK w tym
zakresie,
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 6)

Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów,
uprawniających Bank
do zmiany stopy
procentowej w
trakcie
obowiązywania
Umów o rachunki ze
zmienną stopą
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10

§ 20 ust. 1

11

§ 20 ust. 2

12

Brak

1. Bank realizuje Polecenie Zapłaty w walucie PLN działając
jako Bank Posiadacza rachunku, który jest też dłużnikiem
Wierzyciela (Dłużnik).
2. Warunkiem korzystania przez Wierzyciela z rozliczeń
poprzez Polecenie Zapłaty jest posiadanie przez Posiadacza
rachunku/Dłużnika w Banku rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, w tym Podstawowego rachunku
płatniczego, prowadzonego w walucie PLN oraz
zarejestrowanie Zgody na tym rachunku.
Brak

§ 20 ust. 1

1. Bank realizuje Polecenie Zapłaty w walucie PLN działając
jako Bank Posiadacza rachunku.

§ 20 ust. 2

2. Warunkiem korzystania przez Wierzyciela z rozliczeń
poprzez Polecenie Zapłaty jest posiadanie przez Posiadacza
rachunku w Banku rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, w tym Podstawowego rachunku
płatniczego, prowadzonego w walucie PLN oraz
zarejestrowanie Zgody na tym rachunku.
3. Bank rejestruje Zgodę na realizację danego Polecenia
Zapłaty w momencie otrzymania żądania obciążenia
zainicjowanego przez Wierzyciela.

13

Brak

Brak

§ 20 ust. 4

4. Zgoda może być wyrażona przez Posiadacza rachunku w
formie papierowej lub elektronicznej poprzez mechanizm
MojeID (od momentu udostępnienia usługi przez Bank).

14

§ 20 ust. 3

§ 20 ust. 5

15

§ 20 ust. 4

16

§ 20 ust. 5

3. Jeżeli Zgoda została przesłana bezpośrednio do Banku,
Posiadacz rachunku/ Dłużnik jest zobowiązany do
przekazania Zgody również Wierzycielowi.
4. Zgoda Posiadacza rachunku/Dłużnika wyrażona w formie
pisemnej, może być przedstawiona Bankowi również za
pośrednictwem Wierzyciela.
5. Posiadacz rachunku/Dłużnik jest zobowiązany do
zapewnienia środków wystarczających do zaspokojenia
należności Wierzyciela, w określonych przez niego
terminach płatności, zgodnie z Wykazem Godzin
Przyjmowania Dyspozycji.

5. Jeżeli Zgoda została przesłana bezpośrednio do Banku,
Posiadacz rachunku jest zobowiązany do przekazania Zgody
również Wierzycielowi.
6. Zgoda Posiadacza rachunku wyrażona w formie
pisemnej, może być przedstawiona Bankowi również za
pośrednictwem Wierzyciela.
5. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do zapewnienia
środków wystarczających do zaspokojenia należności
Wierzyciela, w określonych przez niego terminach płatności,
zgodnie z Wykazem Godzin Przyjmowania Dyspozycji.

§ 20 ust. 3

§ 20 ust. 2

§ 20 ust. 2

procentową w
związku z
orzecznictwem
Prezesa UOKiK w tym
zakresie,
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 6)
Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna
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17

§ 20 ust. 7

§ 20 ust. 20

Brak

7. Posiadacz rachunku może składać dyspozycje
w zakresie Polecenia Zapłaty dotyczące odwołania Zgody
i odwołania obciążenia Polecenia Zapłaty w Oddziale Banku
oraz za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych
Brak

18

19

Brak

Brak

§ 20 ust. 10

20

Brak

Brak

§ 20 ust. 11

11. Dyspozycje o których mowa w § 20 ust. 9. Posiadacz
rachunku może składać w Oddziale Banku oraz za
pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.

21

§ 20 ust. 8

8. Bank może odmówić realizacji Polecenia Zapłaty
(obciążenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
Posiadacza rachunku/Dłużnika) w następujących
przypadkach:
1)
Posiadacz rachunku/Dłużnik nie wyraził Zgody na
obciążanie jego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
lub Zgodę tę odwołał,

§ 20 ust. 12

12. Bank może odmówić realizacji Polecenia Zapłaty
(obciążenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
Posiadacza rachunku/Dłużnika) w następujących
przypadkach:
1)
Posiadacz rachunku ustanowił jedną z blokad
wymienionych w § 20 ust. 9., która odnosi się do danego
Polecenia Zapłaty,

§ 20 ust. 9

20. Posiadacz rachunku może składać dyspozycje
w zakresie Polecenia Zapłaty dotyczące odwołania Zgody
i odwołania obciążenia Polecenia Zapłaty w Oddziale Banku
oraz za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych
9. Posiadacz rachunku może składać dyspozycje
ustanowienia lub odwołania blokady
realizacji Polecenia Zapłaty. Bank wprowadza cztery rodzaje
blokad:
1)
Blokada całkowita – z rachunku nie będą
realizowane żadne Polecenie Zapłaty.
2)
Blokada Brak zgody - z rachunku nie będą
realizowane Polecenia Zapłaty, na które Bank nie posiada
zarejestrowanej zgody w formie papierowej lub
elektronicznej.
3)
Blokada NIP - z rachunku nie będą realizowane
Polecenia Zapłaty inicjowane przez wskazanego przez
Klienta Odbiorcę.
4)
Blokada IDP - z rachunku nie będą realizowane
polecenia zapłaty inicjowane przez wskazanego przez
Klienta Odbiorcę o wskazanym przez Klienta Identyfikatorze
Płatności.
10. W trosce o bezpieczeństwo Posiadacza rachunku, Bank
domyślnie ustawia na rachunku klienta blokadę zgodnie z §
20 ust. 9. punkt 2.

Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
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2)
Saldo Dostępne na rachunku nie pozwala na
realizację Polecenia Zapłaty,
3)
Rachunek Posiadacza rachunku /Dłużnika został
zamknięty,
4)
Dłużnik złożył dyspozycje odwołania
niezrealizowanego Polecenia Zapłaty.

2)
Saldo Dostępne na rachunku nie pozwala na
realizację Polecenia Zapłaty,
3)
Rachunek Posiadacza rachunku został zamknięty,
4)
Posiadacz rachunku złożył dyspozycje odwołania
niezrealizowanego Polecenia Zapłaty.

22

§ 20 ust. 9

9. W przypadku odmowy realizacji Polecenia Zapłaty Bank
niezwłocznie informuje o tym Bank Wierzyciela.

§ 20 ust. 13

23

§ 20 ust. 10

§ 20 ust. 14

24

§ 20 ust. 11

25

§ 20 ust. 12

10. Posiadacz rachunku/Dłużnik ma prawo do odwołania
zrealizowanego Polecenia Zapłaty w terminie 56 dni
kalendarzowych od dnia obciążenia jego rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego - w przypadku gdy
dłużnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca działalności
gospodarczej; w terminie 5 dni roboczych od dnia
dokonania obciążenia rachunku bankowego – w przypadku
pozostałych dłużników.
11. Bank uznaje rachunek Posiadacza rachunku/Dłużnika
kwotą odwołanego Polecenia Zapłaty z datą złożenia
odwołania Polecenia Zapłaty.
12. Posiadacz rachunku / Dłużnik może odwołać
niezrealizowane Polecenie Zapłaty nie później niż do końca
Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień
obciążenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

26

§ 20 ust. 13

27

§ 20 ust. 14

28

§ 20 ust. 15

29

Brak

§ 20 ust. 15

§ 20 ust. 16

13. Posiadaczowi rachunku / Dłużnikowi przysługuje prawo
do odwołania Zgody w każdym czasie.
14. Z chwilą otrzymania odwołania Zgody, traci ona moc
i Bank zaprzestaje realizacji Poleceń Zapłaty.

§ 20 ust. 17

15. Dłużnik odwołując Zgodę jest zobowiązany
poinformować o tym Wierzyciela poprzez dostarczenie mu
odwołania.
Brak

§ 20 ust. 19

§ 20 ust. 18

§ 20 ust. 21

13. W przypadku odmowy realizacji Polecenia Zapłaty Bank
niezwłocznie informuje o tym Bank Wierzyciela o przyczynie
odrzucenia.
14. Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia dyspozycji
odwołania zrealizowanej transakcji płatniczej w ramach
Polecenia Zapłaty w terminie 56 dni kalendarzowych od dnia
obciążenia jego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
- w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna
niewykonująca działalności gospodarczej; w terminie 5 dni
roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku
bankowego – w przypadku pozostałych dłużników.
15. Bank uznaje rachunek Posiadacza rachunku kwotą
odwołanej transakcji Polecenia Zapłaty z datą złożenia
dyspozycji odwołania Polecenia Zapłaty.
16. Posiadacz rachunku może złożyć dyspozycję czasowego
zawieszenia realizacji transakcji płatniczych w ramach
polecenia zapłaty. Transakcje płatnicze zainicjowane przez
Odbiorcę w tym czasie będą przez Bank odrzucane.
Dyspozycję, o której mowa Posiadacz rachunku może złożyć
nie później niż do końca Dnia Roboczego poprzedzającego
uzgodniony dzień obciążenia rachunku oszczędnościoworozliczeniowego.

17. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do odwołania
Zgody w każdym czasie.
18. Z chwilą otrzymania odwołania Zgody, traci ona moc
i Bank zaprzestaje realizacji Poleceń Zapłaty, chyba że
Zgoda zostanie ponownie ustanowiona.
19. Posiadacz rachunku odwołując Zgodę jest zobowiązany
poinformować o tym Wierzyciela poprzez dostarczenie mu
odwołania.
21. Posiadacz rachunku/Płatnik może składać dyspozycje
w zakresie Polecenia Zapłaty dotyczące odwołania Zgody,
odwołania obciążenia Polecenia Zapłaty oraz odwołania
niezrealizowanych obciążeń w Oddziale Banku oraz za
pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.

dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Zmiana redakcyjna
Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Strona 15 z 86
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§ 20 ust. 16

16. Bank nie ponosi odpowiedzialności za:
1)
kwoty i terminy realizacji Poleceń Zapłaty i ich
ewentualną niezgodność z rachunkami/fakturami
przekazywanymi Dłużnikowi przez Wierzyciela,
2)
nieterminową realizację Polecenia Zapłaty przez
Bank Wierzyciela,
3)
nieprzestrzeganie przez Wierzyciela postanowień
Zgody oraz umowy pomiędzy Dłużnikiem i Wierzycielem.

§ 20 ust. 22

31

§ 20 ust. 17

§ 20 ust. 23

32

§ 20 ust. 19

33

Brak

17. Każda zmiana danych Dłużnika i Wierzyciela zawartych
w Zgodzie wymaga odwołania Zgody z nieaktualnymi
danymi i przekazania do Banku nowej Zgody.
19. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki
niepowiadomienia przez Posiadacza rachunku/Dłużnika i
Wierzyciela o zmianie danych, o których mowa
w ust. 16.
Brak

34

Brak

Brak

§ 20 ust. 27

27. W przypadku uznania reklamacji Posiadaczowi rachunku
przysługuje zwrot wszystkich środków przekazanych
Wierzycielowi w ramach danej dyspozycji Polecenia Zapłaty
za okres 13 miesięcy od ich zarejestrowania na rachunku.

35

§ 22 ust. 2 pkt.
7)

7) sposób pokrycia prowizji i opłat Banku oraz innych
banków uczestniczących w realizacji polecenia. Dopuszcza
się następujące warianty:
a.
prowizje i opłaty Banku oraz innych banków ponosi
zleceniodawca – Klient (opcja OUR) – wariant niedostępny
dla Podstawowego rachunku płatniczego oraz od 20 grudnia
2018 r. dla Transakcji płatniczych, w których obaj Dostawcy
znajdują się na terytorium Państw członkowskich.

§ 22 ust. 2 pkt.
7)

7) sposób pokrycia prowizji i opłat Banku oraz innych
banków uczestniczących w realizacji polecenia. Dopuszcza
się następujące warianty:
a.
prowizje i opłaty Banku oraz innych banków
ponosi zleceniodawca – Klient (opcja OUR) – wariant
niedostępny dla Podstawowego rachunku płatniczego oraz
od 20 grudnia 2018 r. dla Transakcji płatniczych, w których
obaj Dostawcy znajdują się na terytorium Państw
członkowskich.

§ 20 ust. 25

§ 20 ust. 26

22. Bank nie ponosi odpowiedzialności za:
1)
kwoty i terminy realizacji Poleceń Zapłaty i ich
ewentualną niezgodność z rachunkami/fakturami
przekazywanymi Posiadaczowi Rachunku przez Wierzyciela,
2)
nieterminową realizację Polecenia Zapłaty przez
Bank Wierzyciela,
3)
nieprzestrzeganie przez Wierzyciela postanowień
Zgody oraz umowy pomiędzy Posiadaczem rachunku i
Wierzycielem.
23. Każda zmiana danych Posiadacza rachunku i Wierzyciela
zawartych w Zgodzie wymaga odwołania Zgody z
nieaktualnymi danymi i przekazania do Banku nowej Zgody.
25. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki
niepowiadomienia przez Posiadacza rachunku i Wierzyciela
o zmianie danych, o których mowa
w ust. 20.
26. Posiadacz rachunku ma prawo złożyć reklamacje w
przypadku realizacji nieautoryzowanych Poleceń Zapłaty w
terminie do 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku w
ramach polecenia zapłaty, na które nie udzielał Zgody.

Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca 2018
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 2)
Zmiana redakcyjna
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§ 26 ust. 4

37

Brak

38

Brak

b.
prowizje i opłaty Banku ponosi zleceniodawca –
Klient, prowizje i opłaty innych banków ponosi Beneficjent
(opcja SHA).
c.
prowizje i opłaty Banku oraz innych banków ponosi
Beneficjent (opcja BEN), nie dotyczy Transakcji płatniczych,
w których obaj Dostawcy znajdują się na terytorium Państw
członkowskich. W przypadku wyboru opcji BEN dla
Transakcji płatniczej, w której obaj Dostawcy znajdują się
na terytorium Państw członkowskich.
4. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może zostać
przez Posiadacza w dowolnym czasie zmieniona lub
odwołana.

b.
prowizje i opłaty Banku ponosi zleceniodawca –
Klient, prowizje i opłaty innych banków ponosi Beneficjent
(opcja SHA).
c.
prowizje i opłaty Banku oraz innych banków
ponosi Beneficjent (opcja BEN), nie dotyczy Transakcji
płatniczych, w których obaj Dostawcy znajdują się na
terytorium Państw członkowskich.

§ 26 ust. 4

4. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może zostać
przez Posiadacza w dowolnym czasie na piśmie zmieniona
lub odwołana.

Brak

§ 26 ust. 7

7. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną
dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma
dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2,
dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed
dyspozycją wydaną wcześniej.

Brak

§ 26 ust. 8

8. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku
po Posiadaczu rachunku.

Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot.
składania dyspozycji
wkładem na wypadek
śmierci zgodnie
ustawą z dnia 9
października 2015r. o
zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz
niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1864)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 4) i
6)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot.
składania dyspozycji
wkładem na wypadek
śmierci zgodnie
ustawą z dnia 9
października 2015r. o
zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz
niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1864)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 4) i
6)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot.
składania dyspozycji
wkładem na wypadek
śmierci zgodnie
ustawą z dnia 9
października 2015r. o
zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz
niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1864)
Podstawa prawna:

Strona 17 z 86

39

2.

Brak

Brak

§ 26 ust. 9

9. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na
wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 7, są
zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza
rachunku.

§ 27 ust. 1 pkt. 4) i
6)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów dot.
składania dyspozycji
wkładem na wypadek
śmierci zgodnie
ustawą z dnia 9
października 2015r. o
zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz
niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 1864)
Podstawa prawna:
§ 27 ust. 1 pkt. 4) i
6)

Regulamin kart płatniczych Alior Banku S.A.

1) zmiany dla umów zawartych do 27 marca 2019 r.
1

§ 1 ust.1

brak

§ 1 ust.1. pkt.9

9) Data waluty środków – moment w czasie, od którego
lub do którego Bank nalicza odsetki od środków
pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek
płatniczy

2

§ 1 ust.1. pkt.16

16) Karta Wirtualna (Token) – ztokenizowana Karta
płatnicza, umożliwiająca dokonywanie operacji
bezgotówkowych za pośrednictwem urządzenia mobilnego i
Aplikacji. Usługa dostępna dla wybranych Kart płatniczych.

§ 1 ust.1. pkt.17

17) Karta Wirtualna (Token) – ztokenizowana Karta
płatnicza, umożliwiająca dokonywanie operacji za
pośrednictwem urządzenia mobilnego i Aplikacji. Usługa
dostępna dla wybranych Kart płatniczych

3

§ 1 ust.1.

brak

§ 1 ust.1.pkt.21

21.Komunikat PUSH - powiadomienia zdalnie wysyłane do
Bankowości Mobilnej przez Bank, dotyczące zdarzeń na
Rachunkach, produktach, do których Klient ma dostęp lub
zawierające inne informacje z Banku (przy czym określone
funkcje Komunikatów PUSH będą udostępniane od
momentu wdrożenia w Banku).

Podstawa faktyczna:
uzupełnienie zapisów
regulaminu zgodnie z
ustawą z dnia 19
sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych.
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
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§ 1 ust.1. pkt.22

24.Płać kartą i wypłacaj/Transakcja Cashback –
usługa pozwalająca dokonać Wypłaty gotówkowej przy
okazji dokonywania płatności bezgotówkowej przy użyciu
Karty debetowej, w punkach realizujących usługę Płać kartą
i wypłacaj. Usługa Cashback dostępna dla kart VISA, usługa
Płać kartą i wypłacaj dostępna dla kart Mastercard.

§ 1 ust.1. pkt.24

24.Płać kartą i wypłacaj/Transakcja Cashback –
usługa pozwalająca dokonać Wypłaty gotówkowej przy
okazji dokonywania płatności bezgotówkowej przy użyciu
Karty debetowej, w punkach realizujących usługę Płać kartą
i wypłacaj. Usługa Cashback dostępna dla kart VISA, usługa
Płać kartą i wypłacaj dostępna dla kart Mastercard,
działająca w oparciu o limit bezgotówkowy.

Zmiana redakcyjna

5

§ 1 ust.1. pkt.23

23. Operacja:
a) Wypłata gotówki w Bankomatach, oddziałach
banków oraz innych upoważnionych
placówkach,
b) Wpłata gotówki w walucie PLN we Wpłatomacie
lub terminalu płatniczym udostepniającym
taką możliwość na Rachunek Karty.
Wpłaty możliwe są wyłącznie we
Wpłatomatach lub terminalach wskazanych
przez Bank w sposób ogólnodostępny w
Placówce Banku oraz na stronie internetowej
Banku,
c) operacja bezgotówkowa przy użyciu Karty,
d) dokonanie zapłaty bez fizycznego
przedstawienia Karty
w punkcie akceptującym (tzw. Transakcje
MOTOEC, czyli Transakcje dokonywane na
zlecenie mailowe (tzw. mail order), telefon
(tzw. telephone order) lub przez Internet (tzw.
e-commerce), operacja zwrotu na Kartę, a
także Przelew z Rachunku Karty (w tym
Polecenie Przelewu do Organu Podatkowego).
Transakcje realizowane za pośrednictwem sieci
Internet mogą być dodatkowo potwierdzone
przez Posiadacza Karty/Użytkownika Karty,
jednorazowym hasłem otrzymanym w ramach
usługi Zabezpieczenia 3DSecure. Usługa
3DSecure potwierdza tylko transakcje typu ecommerce,
e) operacja z wykorzystaniem metody
zbliżeniowej, operacja umożliwiająca
dokonanie bezgotówkowej płatności lub
gotówkowej wypłaty z Bankomatu przy użyciu
danych
z Karty,
f) operacja zwrotu na Kartę lub wycofanie
operacji,
g) Przelew z Karty kredytowej (dotyczy wyłącznie
Kart kredytowych),
h) Płać kartą i wypłacaj, /Transakcja Cashback.

§ 1 ust.1. pkt.25

25.Operacja:
a) Wypłata gotówki w Bankomatach, oddziałach
banków oraz innych upoważnionych
placówkach,
b) Wpłata gotówki w walucie PLN we Wpłatomacie
lub terminalu płatniczym udostepniającym
taką możliwość na Rachunek Karty Wpłaty
możliwe są wyłącznie we Wpłatomatach lub
terminalach wskazanych przez Bank w sposób
ogólnodostępny w Placówce Banku oraz na
stronie internetowej Banku,
c)
operacja bezgotówkowa przy użyciu
Karty,
d) dokonanie zapłaty bez fizycznego
przedstawienia Karty w punkcie akceptującym
(tzw. Transakcje MOTOEC, czyli Transakcje
dokonywane na zlecenie mailowe (tzw. mail
order), telefon (tzw. telephone order) lub
przez Internet (tzw. e-commerce), operacja
zwrotu na Kartę, a także Przelew z Rachunku
Karty (w tym Polecenie Przelewu do Organu
Podatkowego).Transakcje realizowane za
pośrednictwem sieci Internet mogą być
dodatkowo potwierdzone przez Posiadacza
Karty/Użytkownika Karty w ramach usługi
Zabezpieczenia 3DSecure lub nowszej wersji
usługi Mastercard Identity Check operacja z
wykorzystaniem metody zbliżeniowej, operacja
umożliwiająca dokonanie bezgotówkowej
płatności lub gotówkowej wypłaty z
Bankomatu przy użyciu danych z Karty,
e) operacja zwrotu na Kartę lub wycofanie
operacji,
f) Przelew z Karty kredytowej (dotyczy wyłącznie
Kart kredytowych),
g) No – show – operacja bezgotówkowa
realizowana na wypadek nieodwołania
rezerwacji u operatora świadczącego usługi w
branży turystycznej lub hotelarskiej.
h) Płać kartą i wypłacaj, /Transakcja Cashback.
i) Operacja powtarzalna - operacja zapłaty bez
fizycznego przedstawienia karty, zlecona przez
Posiadacza lub Użytkownika, realizowana
cyklicznie, w celu dokonania płatności za
abonament, raty, składki czy różnego rodzaju
subskrypcje
j) typu CAT (Cardholder-Activated Transaction) operacja bezgotówkowa realizowana w

Zmiany
doprecyzowujące
definicję Operacji.
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obsługowych lub samoobsługowych
terminalach płatniczych, pozwalająca dokonać
płatności za bilety, parking, przejazd
autostradą, nie wymagająca potwierdzenia
Kodem PIN lub podpisem.
6

§ 1 ust.1. pkt.48

§ 1 ust.1. pkt.50

§ 1 ust.1.

48.Transakcja płatnicza - Operacja w rozumieniu pkt. 0,
realizowana z wykorzystaniem Rachunku płatniczego, z
wyłączeniem operacji zwrotu na Kartę lub wycofania
Operacji
brak

7

8

§ 1 ust.1.

brak

§ 1 ust.1. pkt.65

65. Zabezpieczenie Mastercard Identity Check /
Mastercard Identity Check – usługa zabezpieczająca
realizację przez Posiadacza/Użytkownika Karty transakcji
typu e-commerce za pośrednictwem sieci Internet,
polegająca na autoryzacji płatności przy użyciu
następujących metod (obowiązuje od momentu jej
udostępnienia przez Bank):
a) jednorazowego hasła otrzymanego w formie
wiadomości tekstowej wysyłanego na Telefon
zaufany, zdefiniowany przez Użytkownika do
autoryzacji zleceń,
b) komunikatu PUSH wysyłanego na Urządzenie
domyślne, po zalogowaniu do Aplikacji
Bankowości Mobilnej.

9

§ 3 ust.1.pkt.1

Karta płatnicza debetowa wydawana jest po zawarciu
Umowy.

§ 3 ust.1.pkt.1

Karta płatnicza debetowa wydawana jest po zawarciu
Umowy w Placówce Banku ( w przypadku karty
niespersonalizowanej) lub wysyłana na adres
korespondencyjny Klienta

§ 1 ust.1. pkt.54

50.Transakcja płatnicza/Transakcja - Operacja w
rozumieniu pkt. 0, realizowana z wykorzystaniem Rachunku
płatniczego, z wyłączeniem operacji zwrotu na Kartę lub
wycofania Operacji
54.Urządzenie domyślne – urządzenie które Użytkownik
używa w celu uwierzytelnienia Użytkownika i które jest
uzgodnione pomiędzy Bankiem i Użytkownikiem (powiązane
z Użytkownikiem) w tym celu. Urządzenie domyślne służy
do przekazywania Komunikatów PUSH

Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Zmiana redakcyjna
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§ 3 ust.9.

3.9.Po podjęciu przez Bank decyzji o przyznaniu Karty
kredytowej, Klient otrzymuje nieaktywną Kartę:
1)przesyłką pocztową na adres korespondencyjny,
2)w Placówce Banku,
w zależności od rodzaju Karty, z wyłączeniem zapisów par.
4

§ 3 ust.9.

3.9. Po podjęciu przez Bank decyzji o przyznaniu Karty
kredytowej, Klient otrzymuje nieaktywną Kartę:
1)przesyłką na adres korespondencyjny,
2)w Placówce Banku,
w zależności od rodzaju Karty, z wyłączeniem zapisów
par 5.

Zmiana redakcyjna

11

§ 3 ust.10.

10.Kod PIN dla Karty, w zależności od jej rodzaju,
udostępniany jest Klientowi:
1)przez telefon – w automatycznym serwisie Contact
Center,
2)poprzez Bankowość Internetową,

§ 3 ust.10.

10.Kod PIN dla Karty, w zależności od jej rodzaju,
udostępniany jest Klientowi:
1)przez telefon – w automatycznym serwisie Contact
Center,
2)poprzez Bankowość Internetową,
3)w Aplikacji Mobilnej.

Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad udostępniania
kodu PIN dla Karty
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1

12

§ 3 ust.11.

11. Klient może dokonać zmiany Kodu PIN w Bankomatach
na terenie całej Polski, poprzez Bankowość Internetową lub
telefonicznie w Contact Center

§ 3 ust.11.

11.Klient może dokonać zmiany Kodu PIN w Bankomatach
na terenie całej Polski, poprzez Bankowość Internetową,
Aplikację Mobilną lub telefonicznie w Contact Center

brak

§4

Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad zmiany kodu
PIN dla Karty
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1
Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad autoryzacji
transakcji
wykonanych przy
użyciu Karty
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1

13

Autoryzacja transakcji
4.1 Autoryzacja transakcji dokonanej przy użyciu Karty
może zostać wyrażona poprzez:
1) umieszczenie Karty w Bankomacie lub w innego
rodzaju terminalu płatniczym i wprowadzenie
poprawnego Kodu PIN, potwierdzającego daną
Operację,
2) zbliżenie Karty do Bankomatu lub innego terminala
płatniczego oraz wprowadzenie Kodu PIN,
potwierdzającego daną Operację,
3) umieszczenie Karty we Wpłatomacie lub terminalu
umożliwiającym operacje Wpłaty i wprowadzenie
Kodu PIN, potwierdzającego daną Operację
(obowiązuje od chwili udostępnienia przez Bank),
4) zbliżenie Karty do terminala umożliwiającego
realizację płatności zbliżeniowych i realizacja
Operacji przy użyciu Karty zgodnie z par.7,
5) podanie danych Karty bez fizycznego jej użycia
(operacje MOTOEC) takich jak: numer Karty, data
ważności Karty, kod CVV2/CVC2 oraz przy
wybranych transakcjach w sieci Internet poprzez
Silne uwierzytelnienie zgodnie z par. 8, ust. 8.3.,
6) podanie danych Karty bez fizycznego jej użycia
takich jak: numer Karty, data ważności Karty, kod
CVV2/CVC2 przy zleceniu Operacji powtarzalnych z
wykorzystaniem Karty,
7) umieszczenie Karty w obsługowym i
samoobsługowym terminalu typu CAT,
8) złożenie podpisu przez Posiadacza/ Użytkownika
Karty na dokumencie potwierdzającym daną
Operację przy użyciu Karty.
4.2 Autoryzacja Operacji realizowanych w trybie tzw.:
online, powoduje pomniejszenie dostępnych środków na
Rachunku karty.
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4.3 Autoryzacja transakcji realizowanych w trybie tzw.:
offline, nie spowoduje pomniejszenia środków
dostępnych na Rachunku karty w momencie dokonania
Operacji, co nie zwalnia Posiadacza/ Użytkownika Karty
przed koniecznością zabezpieczenia środków na
Rachunku Karty. Rachunek karty zostanie obciążony w
momencie rozliczenia Operacji.
14

§ 4 ust.2. pkt.3

3)spełnienie wymagań zgodnych z zapisami regulaminów
Aplikacji umożliwiających transakcje bezgotówkowe z
wykorzystaniem urządzeń mobilnych udostępnianych przez
usługodawców zewnętrznych współpracujących z Bankiem

§ 5 ust.2. pkt.3

3)spełnienie wymagań zgodnych z zapisami regulaminów
Aplikacji umożliwiających transakcje z wykorzystaniem
urządzeń mobilnych udostępnianych przez usługodawców
zewnętrznych współpracujących z Bankiem.

Zmiana redakcyjna
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§ 4 ust.10

§ 5 ust.10

brak

Zmiana redakcyjna
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§ 5 ust.5. pkt.3

10. Do momentu udostępnienia usługi dokonywania
płatności gotówkowych, za pośrednictwem Karty Wirtualnej
możliwe jest wyłącznie dokonywanie płatności
bezgotówkowych.
3. Bank niezwłocznie poinformuje Klienta o dokonaniu
blokady

§ 6 ust.5. pkt.3

Zmiana redakcyjna

17

§5

brak

§ 6 ust.5

Bank poinformuje Klienta o zablokowaniu Karty poprzez
wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu podany
Bankowi , chyba że przekazanie tej informacji będzie
nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione
na mocy odrębnych przepisów
5.Przed zamknięciem Karty Posiadacz/ Użytkownik karty
jest zobowiązany do odwołania wszystkich Operacji
powtarzalnych realizowanych przy użyciu Karty raz
dokonania płatności wynikających z zrealizowanych Operacji
typu No -show.
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§ 6 ust.4 pkt.3)

3)Niezależnie od kwoty każda Operacja wypłaty gotówki
z Bankomatu potwierdzana jest Kodem PIN

§ 7 ust.4 pkt.3)

3)Niezależnie od kwoty każda Operacja Wypłaty gotówki
z Bankomatu lub Wpłaty gotówki we Wpłatomacie
potwierdzana jest Kodem PIN (w przypadku Wpłaty gotówki
we Wpłatomacie obowiązuje od chwili udostępnienia przez
Bank).
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§ 7 ust.1.

1.Data ważności Karty to ostatni dzień miesiąca i roku
wskazanego na tej Karcie. Zastrzeżenie/zablokowanie Karty
nie powoduje utraty ważności Karty, skutkuje niemożnością
korzystania z Karty. Wydanie nowej Karty w miejsce
zastrzeżonej/zablokowanej powoduje utratę jej ważności. W
przypadku otrzymania Karty wznowionej, aktywacja tej
Karty przed upływem ważności dotychczasowej Karty
skutkuje zablokowaniem i utratą ważności Karty
dotychczasowej. Zastrzeżenie Karty to proces
nieodwracalny.

§ 9 ust.1.

1.Klient traci prawo do używania dotychczasowej Karty po
dacie ważności tej Karty lub po dniu wskazanym w
powiadomieniu z Banku. Data ważności Karty to ostatni
dzień miesiąca i roku wskazanego na tej Karcie

Zmiana redakcyjna
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§ 7 ust.2.

7.2.Karta wznawiana jest przez Bank na 60 dni przed
wygaśnięciem terminu ważności Karty pod warunkiem, że:
2)Karta nie została zastrzeżona ani zamknięta

§ 9 ust.2.pkt.2

7.2.Karta wznawiana jest przez Bank na 58 dni przed
wygaśnięciem terminu ważności Karty pod warunkiem, że:
2)Karta nie została zablokowana, zastrzeżona ani zamknięta

21

§ 7 ust.5.

5 Klient traci prawo do używania dotychczasowej Karty po
60 dniach od wznowienia lub po dniu wskazanym w
powiadomieniu z Banku

§ 9 ust.5.

brak

Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad wznawiania
karty
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1
Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad zamknięcia
karty
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1
Zmiana redakcyjna
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§ 9 ust.6.

brak

§8

Silne Uwierzytelnienie
8.1 Bank stosuje Silne uwierzytelnienie w przypadku, gdy
Klient inicjuje zbliżeniową lub zdalną Transakcję
płatniczą Kartą. Silne uwierzytelnienie stosowane jest
od chwili jego udostępnienia w systemach
informatycznych Banku, w terminie wymaganym
przepisami prawa
8.2 W celu zainicjowania zbliżeniowej transakcji płatniczej
Kartą, Bank stosuje Silne uwierzytelnienie realizowane
poprzez zbliżenie Karty do czytnika oraz potwierdzenie
Kodem PIN, zgodnie z warunkami, o których mowa w
par. 7.
8.3 W celu zainicjowania zdalnej Transakcji płatniczej
Kartą, Bank stosuje Silne uwierzytelnienie realizowane
poprzez podanie prawidłowych danych Karty tj. numer
Karty, datę ważności oraz trzycyfrowy kod CVC2/CVV2,
znajdujący się na rewersie Karty, a następnie
uwierzytelnia się w ramach usługi zabezpieczenia
Mastercard Identity Check.
8.4 Bank może nie stosować Silnego uwierzytelniania w
przypadkach, gdy Klient:
1) inicjuje Transakcje zbliżeniowe spełniające
następujące warunki:
a) kwota pojedynczej Transakcji nie przekracza
50 EUR,
b) łączna kwota poprzednich Transakcji
zainicjowanych przez Klienta od dnia
ostatniego zastosowania Silnego
uwierzytelniania nie przekracza 150 EUR,
2) inicjuje zdalne Transakcje e-commerce Kartą,
spełniające następujące warunki:
a) kwota pojedynczej transakcji nie przekracza
30 EUR,
b) łączna kwota poprzednich Transakcji
zainicjowanych przez Klienta od dnia
ostatniego zastosowania Silnego
uwierzytelniania nie przekracza 100 EUR.
3) inicjuje zdalną transakcję e-commerce Kartą,
którą Bank uzna za charakteryzującą się niskim
poziomem ryzyka zgodnie z mechanizmami
monitorowania transakcji,
4) inicjuje Transakcję w terminalu służącym do
regulowania opłat za przejazd lub opłat za postój,
5) inicjuje kolejne Transakcje należące do serii
Transakcji cyklicznych, opiewających na tę samą
kwotę na rzecz tego samego odbiorcy,
6) inicjuje transakcje dokonywane poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG).

Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4

6.Bank niezwłocznie poinformuje Klienta o dokonaniu
zastrzeżenia Karty.

§ 11 ust.6.

brak

Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad zastrzegania
karty
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1.
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§ 8 ust.1.

8.1Przy dokonywaniu Operacji przy użyciu Kodu PIN trzecie
kolejne błędne wprowadzenie tego kodu spowoduje
zablokowanie Kodu PIN
w danym dniu. Oznacza to uniemożliwienie Klientowi
dokonywania operacji z wykorzystaniem Kodu PIN w danym
dniu. Czwarte wprowadzenie Kodu PIN tym samym dniu,
niezależnie od tego czy Kod PIN został wprowadzony
poprawnie czy błędnie, może skutkować zatrzymaniem
Karty. Zmiana kodu PIN w Bankowości Internetowej w tym
dniu nie powoduje jego odblokowania.

§ 8 ust.1.

10.1Przy dokonywaniu Operacji przy użyciu Kodu PIN
trzecie kolejne błędne wprowadzenie tego kodu spowoduje
zablokowanie Kodu PIN
w danym dniu. Oznacza to uniemożliwienie Klientowi
dokonywania operacji z wykorzystaniem Kodu PIN w danym
dniu. Czwarte wprowadzenie Kodu PIN tym samym dniu,
niezależnie od tego czy Kod PIN został wprowadzony
poprawnie czy błędnie, może skutkować zatrzymaniem
Karty. Zmiana kodu PIN w Bankowości Internetowej/
Aplikacji Mobilnej w tym dniu nie powoduje jego
odblokowania.

Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad blokowania
kodu PIN
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1.
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§ 9 ust.2.

9.2.Zastrzeżenia można dokonać w Placówce Banku,
telefonicznie w Contact Center, poprzez Bankowość
Internetową lub w przypadku Klientów przejętych w ramach
działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za
pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Zastrzegania Kart
Płatniczych pod numerem (+48) 828 828 828.

§ 11 ust.2.

11.2.Zastrzeżenia można dokonać w Placówce Banku,
telefonicznie w Contact Center, poprzez Bankowość
Internetową, Aplikację Mobilną lub w przypadku Klientów
przejętych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank
4 listopada 2016 r. za pośrednictwem Zintegrowanego
Systemu Zastrzegania Kart Płatniczych pod numerem (+48)
828 828 828.

Doprecyzowanie
zasad zastrzegania
karty
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1.
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§ 10

brak

§ 12 ust.7.

12.7.Podmiot realizujący Operację może doliczyć dodatkową
opłatę (tzw.: opłatę surcharge) za realizację Operacji po
uprzednim poinformowaniu o tym Posiadacza/ Użytkownika
karty. Opłata jest niezależna od Banku i nie jest wskazana
w Taryfie

Doprecyzowanie
zasad ponoszenia
opłaty surcharge
mające charakter
informacyjny.

27

§ 10

brak

§ 12 ust.11.

12.11.Podmiot realizujący Operacje przy użyciu Karty może
zaproponować Posiadaczowi/ Użytkownikowi Karty
przeliczenie transakcji wyrażonej w walucie innej niż PLN na
walutę rachunku karty, po uprzednim poinformowaniu
Posiadacza/ Użytkownika Karty o wysokości kursu
walutowego stosowanego do przeliczenia Operacji.
Wysokość kursu walutowego zastosowanego w takim
przypadku jest niezależna od kursu Banku.

Doprecyzowanie
zasad realizacji
transakcji kartowych
w walucie innej niż
PLN mające charakter
informacyjny..
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§ 10 ust.14

12.16. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia,
że zgromadzone na Rachunku Klienta środki, w całości lub
w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem Bank
jest uprawniony do dokonania blokady środków na tym
Rachunku. W takich przypadkach Bank niezwłocznie
podejmie próbę skontaktowania się z Klientem

§ 12 ust.16.

12.16. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia,
że zgromadzone na Rachunku Klienta środki, w całości lub
w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem Bank
jest uprawniony do dokonania blokady środków na tym
Rachunku. W takich przypadkach Bank uruchamia
procedurę powiadamiania polegającą na niezwłocznym
podjęciu próby skontaktowania się z Klientem za pomocą
dostępnych kanałów komunikacji.

Zmiana redakcyjna
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§ 10

brak

§ 12 ust.17.

12.17. Wszelkie informacje o incydentach bezpieczeństwa
(nie dotyczy przypadków indywidualnych) są umieszczane
na stronach internetowych Banku w sekcji Bezpieczeństwo

30

§ 10

brak

§ 12 ust.18.

12.18. Jeżeli w terminie 14 dni od daty dokonania
transakcji, Bank otrzyma z organizacji płatniczej Operację w
celu jej rozliczenia, ale bez identyfikatorów wskazujących

Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad informowania o
incydentach
bezpieczeństwa
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1
Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad rozliczania
Operacji.
Podstawa prawna:
Strona 24 z 86

na właściwą autoryzację, Operacja zostanie rozliczona, ale
bez skutku zniesienia blokady, o której mowa w ust. 12.14.

§ 28 ust. 1 pkt. 1.

Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Zmiana redakcyjna
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§ 10

brak

§ 12 ust.23.

12.23. W przypadku, gdy Transakcja płatnicza jest
inicjowana przez Dostawcę świadczącego usługę inicjowania
Transakcji lub przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem,
Posiadacz nie może odwołać zlecenia płatniczego po
udzieleniu Dostawcy zgody na zainicjowanie Transakcji albo
po udzieleniu zgody odbiorcy na wykonanie Transakcji

32

§ 12

§ 26

Reklamacje
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§ 12 ust.1.

Reklamacje
Przeniesienie pełnej treści paragrafu do § 26
12.1 Obowiązuje do 19 grudnia 2018r.: Bank rozpatruje
reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni
od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie
skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać
przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia,
okolicznościach wymagających ustalenia oraz
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i
udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.

§ 26 ust.1.

12.1Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później
niż w terminie 15 dni roboczych (dotyczy świadczenia usług
płatniczych) lub 30 dni kalendarzowych (dotyczy
pozostałych przypadków) od dnia otrzymania reklamacji. W
przypadku usług płatniczych - w szczególnie
skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww.
terminie Bank:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i
udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

Obowiązuje od 20 grudnia 2018r.: Bank rozpatruje
reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni
roboczych (dotyczy świadczenia usług płatniczych) lub 30
dni kalendarzowych (dotyczy pozostałych przypadków) od
dnia otrzymania reklamacji. W przypadku usług płatniczych
- w szczególnie skomplikowanych przypadkach
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpowiedzi w ww. terminie Bank:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i
udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

Zmiana redakcyjna

W pozostałych szczególnie skomplikowanych przypadkach
(nie dotyczycących usług płatniczych) termin ten może
zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O
przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających
ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia
reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie
poinformowany.

W pozostałych szczególnie skomplikowanych przypadkach
(nie dotyczycących usług płatniczych) termin ten może
zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O
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§ 14

35

§ 15
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§ 16
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przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających
ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia
reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie
poinformowany.
Zmiany Regulaminu
Przeniesienie pełnej treści paragrafu do § 28
Zasady przyznawania nagród premiowych
Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy
Przeniesienie pełnej treści paragrafu do § 25
brak

§ 28

Zmiany Regulaminu

Zmiana redakcyjna

§ 15

Zasady przyznawania nagród premiowych dla Kart
debetowych
Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy

Zmiana redakcyjna

§ 25
§ 16

Dostęp do rachunków płatniczych
16.1.Bank zapewnia instytucjom płatniczym, instytucjom
pieniądza elektronicznego, małym instytucjom płatniczym
oraz biurom usług płatniczych, na ich żądanie, dostęp do
świadczonych przez siebie usług w zakresie Rachunków
płatniczych na obiektywnych, niedyskryminujących i
proporcjonalnych zasadach.
16.2.Posiadacz może korzystać z usługi inicjowania
Transakcji płatniczej oraz usługi dostępu do informacji o
Rachunku płatniczym, chyba że Rachunek płatniczy nie jest
dostępny on-line.
16.3.Usługa inicjowania Transakcji płatniczej oznacza
usługę polegającą na zainicjowaniu Zlecenia płatniczego
przez Dostawcę świadczącego usługę inicjowania Transakcji
płatniczej na wniosek Posiadacza z rachunku płatniczego
Posiadacza prowadzonego przez innego Dostawcę.
16.4.Usługa dostępu do informacji o rachunku płatniczym
oznacza usługę on-line polegającą na dostarczaniu
skonsolidowanych informacji dotyczących co najmniej
jednego rachunku płatniczego Posiadacza prowadzonego
przez innego Dostawcę albo u więcej niż jednego Dostawcy.
16.5.Zgody na wykonanie Transakcji płatniczej Posiadacz
może również udzielić za pośrednictwem Dostawcy
świadczącego usługę inicjowania Transakcji płatniczej.
16.6.Bank może odmówić Dostawcom, o których mowa w
ust. 16.1, dostępu do Rachunku płatniczego w sytuacji
podejrzenia nieuprawnionego lub nielegalnego dostępu do
Rachunku płatniczego. W takim przypadku Bank informuje
Posiadacza o odmowie dostępu i jej przyczynach odmowy
poprzez usługę bankowości elektronicznej.
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§ 18 ust.2

brak

§ 18 ust.2

18.2 W odniesieniu do uznania Rachunku płatniczego
Posiadacza Data waluty środków nie może być późniejsza
od daty obciążenia tą kwotą. W przypadku, gdy Zlecenie
płatnicze jest składane przez Posiadacza do Dostawcy
świadczącego usługę inicjowania Transakcji płatniczej, Bank
przywraca obciążony Rachunek płatniczy do stanu, jaki
istniałby, gdyby nie miało miejsca jej nienależyte
wykonanie.

Zmiana redakcyjna
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4

Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
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§ 18

brak

§ 18 ust.2

18.4.Jeżeli Dostawca odbiorcy ponosi odpowiedzialność
zgodnie z ust. 18.3 niezwłocznie uznaje rachunek płatniczy
odbiorcy odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia
rachunku płatniczego do stanu jaki istniałby, gdyby nie
miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Transakcji płatniczej. W odniesieniu do uznania rachunku
płatniczego odbiorcy Data waluty środków nie może być
późniejsza od Daty waluty środków, z którą kwota zostałaby
uznana, gdyby transakcja została wykonana zgodnie z par.
18.22 – 18.24.
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§ 18

brak

§ 18 ust.5

18.5.W przypadku, gdy Transakcja płatnicza jest
wykonywana z opóźnieniem Dostawca odbiorcy zapewnia na wniosek Banku działającego w imieniu
Posiadacza – aby Data waluty środków w odniesieniu do
uznania rachunku płatniczego odbiorcy nie była późniejsza
od Daty waluty środków, z którą kwota
zostałaby uznana, gdyby Transakcja została wykonana
prawidłowo.
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§ 18

brak

§ 18 ust.8

18.8.W przypadku przekazania Zlecenia płatniczego z
opóźnieniem kwota zlecenia zostaje uznana na rachunku
płatniczym odbiorcy z datą waluty nie późniejszą niż data

dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
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waluty, z którą kwota zostałaby uznana, gdyby transakcja
została wykonana prawidłowo. Bank przekazuje Dostawcy
odbiorcy informację o opóźnieniu w przekazaniu zlecenia
płatniczego

42

§ 18 ust.6

brak

§ 18 ust.9

18.9 W takim wypadku Dostawca odbiorcy udostępnia
kwotę Transakcji płatniczej odbiorcy niezwłocznie po
uznaniu nią rachunku Dostawcy odbiorcy. Kwota ta zostaje
uznana na rachunku płatniczym odbiorcy z datą waluty nie
późniejszą niż data waluty, z którą kwota zostałaby uznana,
gdyby transakcja została wykonana prawidłowo.
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§ 18

brak

§ 18 ust.11

18.11Obowiązek, o którym mowa w ust. 18.10 nie ma
zastosowania do Banku, jeżeli Bank udowodni, że Dostawca
odbiorcy otrzymał kwotę danej Transakcji płatniczej, nawet
jeżeli Transakcja płatnicza została wykonana z opóźnieniem.
W takim przypadku Dostawca odbiorcy uznaje kwotę na
rachunku płatniczym odbiorcy z datą waluty nie późniejszą
niż data waluty, z którą kwota zostałaby uznana, gdyby
transakcja została wykonana prawidłowo

płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
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§ 18

brak

§ 18 ust.22

18.22.Dostawca odbiorcy uznaje Rachunek płatniczy
odbiorcy kwotą Transakcji płatniczej z Datą waluty, tego
dnia roboczego, w którym rachunek Dostawcy odbiorcy
został uznany kwotą Transakcji płatniczej.
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§ 18

brak

§ 18 ust.23

18.23.Dostawca odbiorcy udostępnia odbiorcy kwotę
Transakcji płatniczej natychmiast po uznaniu tą kwotą
rachunku Dostawcy odbiorcy w przypadku, gdy po stronie
odbiorcy:
1) nie następuje przeliczenie waluty,
2) następuje przeliczenie waluty między EUR a
walutą Państwa Członkowskiego lub między
dwiema walutami Państw członkowskich.
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§ 18

brak

§ 18 ust.24

18.24.Obowiązek, o którym mowa w ust. 18.23 ma
zastosowanie również do płatności w ramach jednego
Dostawcy. Obciążenie Rachunku płatniczego Posiadacza
kwotą Transakcji płatniczej następuje z Datą waluty, nie
wcześniejszą niż moment, w którym Rachunek ten został
faktycznie obciążony kwotą Transakcji płatniczej. Do
Transakcji płatniczych inicjowanych przez odbiorcę lub za
jego pośrednictwem Dostawca odbiorcy lub odbiorca mogą
uzgodnić dłuższy termin wykonania niż określony w ust.
18.23

– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
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§ 20

brak

§ 20 ust.1

48

§ 24 ust.2

24.2.Klient uprawniony jest do skorzystania z Planu
ratalnego na podstawie Dyspozycji złożonej za
pośrednictwem Contact Center lub
w oddziale

§ 24 ust.2

49

§ 24

brak

§ 24 ust.5

50

§ 24 ust.5

24.5.Oprocentowanie Planu ratalnego jest stałe i nie będzie
przekraczać w okresie spłaty Planu ratalnego wysokości
odsetek maksymalnych w rozumieniu kodeksu cywilnego,
które na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu
wynoszą dwukrotność stopy referencyjnej Narodowego
Banku Polskiego powiększonej o 3,5 punktu procentowego.
Oprocentowanie określone zostanie w Dyspozycji, o której
mowa w ust. 2 powyżej.

§ 24 ust.6

51

§ 26

52

§ 27

Postanowienia końcowe
Przeniesienie pełnej treści paragrafu do § 30
Opłaty i prowizje
Przeniesienie pełnej treści paragrafu do § 29

20.1.Bank nalicza odsetki od salda zadłużenia powstałego w
wyniku Operacji/Transakcji:
1)bezgotówkowych w tym Przelewów z Karty – za każdy
dzień począwszy od dnia zaksięgowania Operacji/Transakcji
w systemach Banku do dnia poprzedzającego spłatę
zadłużenia, z zastrzeżeniem, że odsetki nie są naliczane,
jeśli całkowite saldo zadłużenia wynikające z
Operacji/Transakcji dokonanych w poprzednim Cyklu
rozliczeniowym zostanie całkowicie uregulowane do dnia
spłaty wskazanego w Wyciągu z Rachunku karty,
2) gotówkowych – za każdy dzień począwszy od dnia
zaksięgowania przez Bank Operacji/Transakcji do dnia
poprzedzającego spłatę zadłużenia wynikającego z
dokonanej Operacji/Transakcji
24.2.Klient uprawniony jest do skorzystania z Planu
ratalnego na podstawie Dyspozycji złożonej w Placówce
Banku lub za pośrednictwem Contact Center.

dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad naliczania
odsetek od salda
zadłużenia
powstałego w wyniku
Operacji/Transakcji
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1

Zmiana redakcyjna

24.5.Warunki cenowe Planu ratalnego określone są w
dyspozycji oraz Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla
Klientów Indywidualnych.
24.6.Oprocentowanie Planu ratalnego jest stałe i nie będzie
przekraczać w okresie spłaty Planu ratalnego wysokości
odsetek maksymalnych w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Doprecyzowanie
zapisów dotyczących
Planu ratalnego

§ 30

Postanowienia końcowe

Zmiana redakcyjna

§ 29

Opłaty i prowizje

Zmiana redakcyjna

§ 1 ust.1. pkt.9

9) Data waluty środków – moment w czasie, od którego
lub do którego Bank nalicza odsetki od środków
pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek
płatniczy

Podstawa faktyczna:
uzupełnienie zapisów
regulaminu zgodnie z
ustawą z dnia 19
sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych.
Podstawa prawna:

Zmiana redakcyjna

2) zmiany dla umów zawartych od 28 marca 2019 r.
1

§ 1 ust.1

brak
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2

§ 1 ust.1.

brak

§ 1 ust.1.pkt.21

21.Komunikat PUSH - powiadomienia zdalnie wysyłane do
Bankowości Mobilnej przez Bank, dotyczące zdarzeń na
Rachunkach, produktach, do których Klient ma dostęp lub
zawierające inne informacje z Banku (przy czym określone
funkcje Komunikatów PUSH będą udostępniane od
momentu wdrożenia w Banku).

3

§ 1 ust.1. pkt.22

24.Płać kartą i wypłacaj/Transakcja Cashback –
usługa pozwalająca dokonać Wypłaty gotówkowej przy
okazji dokonywania płatności bezgotówkowej przy użyciu
Karty debetowej, w punkach realizujących usługę Płać kartą
i wypłacaj. Usługa Cashback dostępna dla kart VISA, usługa
Płać kartą i wypłacaj dostępna dla kart Mastercard.

§ 1 ust.1. pkt.24

24.Płać kartą i wypłacaj/Transakcja Cashback –
usługa pozwalająca dokonać Wypłaty gotówkowej przy
okazji dokonywania płatności bezgotówkowej przy użyciu
Karty debetowej, w punkach realizujących usługę Płać kartą
i wypłacaj. Usługa Cashback dostępna dla kart VISA, usługa
Płać kartą i wypłacaj dostępna dla kart Mastercard,
działająca w oparciu o limit bezgotówkowy.

4

§ 1 ust.1. pkt.23

24. Operacja:
i) Wypłata gotówki w Bankomatach, oddziałach
banków oraz innych upoważnionych
placówkach,
j) Wpłata gotówki w walucie PLN we Wpłatomacie
lub terminalu płatniczym udostepniającym
taką możliwość na Rachunek Karty.
Wpłaty możliwe są wyłącznie we
Wpłatomatach lub terminalach wskazanych
przez Bank w sposób ogólnodostępny w
Placówce Banku oraz na stronie internetowej
Banku,
k) operacja bezgotówkowa przy użyciu Karty,
l) dokonanie zapłaty bez fizycznego
przedstawienia Karty
w punkcie akceptującym (tzw. Transakcje
MOTOEC, czyli Transakcje dokonywane na
zlecenie mailowe (tzw. mail order), telefon
(tzw. telephone order) lub przez Internet (tzw.
e-commerce), operacja zwrotu na Kartę, a
także Przelew z Rachunku Karty (w tym
Polecenie Przelewu do Organu Podatkowego).
Transakcje realizowane za pośrednictwem sieci
Internet mogą być dodatkowo potwierdzone
przez Posiadacza Karty/Użytkownika Karty,
jednorazowym hasłem otrzymanym w ramach

§ 1 ust.1. pkt.25

25.Operacja:
k) Wypłata gotówki w Bankomatach, oddziałach
banków oraz innych upoważnionych
placówkach,
l) Wpłata gotówki w walucie PLN we Wpłatomacie
lub terminalu płatniczym udostepniającym
taką możliwość na Rachunek Karty Wpłaty
możliwe są wyłącznie we Wpłatomatach lub
terminalach wskazanych przez Bank w sposób
ogólnodostępny w Placówce Banku oraz na
stronie internetowej Banku,
m)
operacja bezgotówkowa przy użyciu
Karty,
n) dokonanie zapłaty bez fizycznego
przedstawienia Karty w punkcie akceptującym
(tzw. Transakcje MOTOEC, czyli Transakcje
dokonywane na zlecenie mailowe (tzw. mail
order), telefon (tzw. telephone order) lub
przez Internet (tzw. e-commerce), operacja
zwrotu na Kartę, a także Przelew z Rachunku
Karty (w tym Polecenie Przelewu do Organu
Podatkowego).Transakcje realizowane za
pośrednictwem sieci Internet mogą być
dodatkowo potwierdzone przez Posiadacza
Karty/Użytkownika Karty w ramach usługi
Zabezpieczenia 3DSecure lub nowszej wersji

§ 28 ust. 1 pkt. 1.4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Zmiana redakcyjna

Zmiany
doprecyzowujące
definicję Operacji.
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m)

n)
o)
p)

usługi Zabezpieczenia 3DSecure. Usługa
3DSecure potwierdza tylko transakcje typu ecommerce,
operacja z wykorzystaniem metody
zbliżeniowej, operacja umożliwiająca
dokonanie bezgotówkowej płatności lub
gotówkowej wypłaty z Bankomatu przy użyciu
danych
z Karty,
operacja zwrotu na Kartę lub wycofanie
operacji,
Przelew z Karty kredytowej (dotyczy wyłącznie
Kart kredytowych),
Płać kartą i wypłacaj, /Transakcja Cashback.

o)
p)
q)

r)
s)

t)

5

§ 1 ust.1. pkt.48

§ 1 ust.1. pkt.50

§ 1 ust.1.

48.Transakcja płatnicza - Operacja w rozumieniu pkt. 0,
realizowana z wykorzystaniem Rachunku płatniczego, z
wyłączeniem operacji zwrotu na Kartę lub wycofania
Operacji
brak

6

7

§ 1 ust.1.

brak

§ 1 ust.1. pkt.65

§ 1 ust.1. pkt.54

usługi Mastercard Identity Check operacja z
wykorzystaniem metody zbliżeniowej, operacja
umożliwiająca dokonanie bezgotówkowej
płatności lub gotówkowej wypłaty z
Bankomatu przy użyciu danych z Karty,
operacja zwrotu na Kartę lub wycofanie
operacji,
Przelew z Karty kredytowej (dotyczy wyłącznie
Kart kredytowych),
No – show – operacja bezgotówkowa
realizowana na wypadek nieodwołania
rezerwacji u operatora świadczącego usługi w
branży turystycznej lub hotelarskiej.
Płać kartą i wypłacaj, /Transakcja Cashback.
Operacja powtarzalna - operacja zapłaty bez
fizycznego przedstawienia karty, zlecona przez
Posiadacza lub Użytkownika, realizowana
cyklicznie, w celu dokonania płatności za
abonament, raty, składki czy różnego rodzaju
subskrypcje
typu CAT (Cardholder-Activated Transaction) operacja bezgotówkowa realizowana w
obsługowych lub samoobsługowych
terminalach płatniczych, pozwalająca dokonać
płatności za bilety, parking, przejazd
autostradą, nie wymagająca potwierdzenia
Kodem PIN lub podpisem.

50.Transakcja płatnicza/Transakcja - Operacja w
rozumieniu pkt. 0, realizowana z wykorzystaniem Rachunku
płatniczego, z wyłączeniem operacji zwrotu na Kartę lub
wycofania Operacji
54.Urządzenie domyślne – urządzenie które Użytkownik
używa w celu uwierzytelnienia Użytkownika i które jest
uzgodnione pomiędzy Bankiem i Użytkownikiem (powiązane
z Użytkownikiem) w tym celu. Urządzenie domyślne służy
do przekazywania Komunikatów PUSH

65. Zabezpieczenie Mastercard Identity Check /
Mastercard Identity Check – usługa zabezpieczająca
realizację przez Posiadacza/Użytkownika Karty transakcji

Zmiana redakcyjna

Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
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typu e-commerce za pośrednictwem sieci Internet,
polegająca na autoryzacji płatności przy użyciu
następujących metod (obowiązuje od momentu jej
udostępnienia przez Bank):
c) jednorazowego hasła otrzymanego w formie
wiadomości tekstowej wysyłanego na Telefon
zaufany, zdefiniowany przez Użytkownika do
autoryzacji zleceń,
d) komunikatu PUSH wysyłanego na Urządzenie
domyślne, po zalogowaniu do Aplikacji
Bankowości Mobilnej.

8

§ 3 ust.1.pkt.1

Karta płatnicza debetowa wydawana jest po zawarciu
Umowy.

§ 3 ust.1.pkt.1

9

§ 3 ust.9.

3.9.Po podjęciu przez Bank decyzji o przyznaniu Karty
kredytowej, Klient otrzymuje nieaktywną Kartę:
1)przesyłką pocztową na adres korespondencyjny,
2)w Placówce Banku,
w zależności od rodzaju Karty, z wyłączeniem zapisów par.
4

§ 3 ust.9.

10

§ 3 ust.10.

10.Kod PIN dla Karty, w zależności od jej rodzaju,
udostępniany jest Klientowi:
1)przez telefon – w automatycznym serwisie Contact
Center,
2)poprzez Bankowość Internetową,

§ 3 ust.10.

10.Kod PIN dla Karty, w zależności od jej rodzaju,
udostępniany jest Klientowi:
1)przez telefon – w automatycznym serwisie Contact
Center,
2)poprzez Bankowość Internetową,
3)w Aplikacji Mobilnej.

Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad udostępniania
kodu PIN dla Karty
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1.

11

§ 3 ust.11.

11. Klient może dokonać zmiany Kodu PIN w Bankomatach
na terenie całej Polski, poprzez Bankowość Internetową lub
telefonicznie w Contact Center

§ 3 ust.11.

11.Klient może dokonać zmiany Kodu PIN w Bankomatach
na terenie całej Polski, poprzez Bankowość Internetową,
Aplikację Mobilną lub telefonicznie w Contact Center

brak

§4

Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad zmiany kodu
PIN dla Karty
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1.
Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad autoryzacji
transakcji
wykonanych przy
użyciu Karty
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1.
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Karta płatnicza debetowa wydawana jest po zawarciu
Umowy w Placówce Banku ( w przypadku karty
niespersonalizowanej) lub wysyłana na adres
korespondencyjny Klienta
3.9. Po podjęciu przez Bank decyzji o przyznaniu Karty
kredytowej, Klient otrzymuje nieaktywną Kartę:
1)przesyłką na adres korespondencyjny,
2)w Placówce Banku,
w zależności od rodzaju Karty, z wyłączeniem zapisów
par 5.

płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Zmiana redakcyjna

Autoryzacja transakcji
4.2 Autoryzacja transakcji dokonanej przy użyciu Karty
może zostać wyrażona poprzez:
1) umieszczenie Karty w Bankomacie lub w innego
rodzaju terminalu płatniczym i wprowadzenie
poprawnego Kodu PIN, potwierdzającego daną
Operację,
2) zbliżenie Karty do Bankomatu lub innego terminala
płatniczego oraz wprowadzenie Kodu PIN,
potwierdzającego daną Operację,
3) umieszczenie Karty we Wpłatomacie lub terminalu
umożliwiającym operacje Wpłaty i wprowadzenie

Zmiana redakcyjna
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Kodu PIN, potwierdzającego daną Operację
(obowiązuje od chwili udostępnienia przez Bank),
4) zbliżenie Karty do terminala umożliwiającego
realizację płatności zbliżeniowych i realizacja
Operacji przy użyciu Karty zgodnie z par.7,
5) podanie danych Karty bez fizycznego jej użycia
(operacje MOTOEC) takich jak: numer Karty, data
ważności Karty, kod CVV2/CVC2 oraz przy
wybranych transakcjach w sieci Internet poprzez
Silne uwierzytelnienie zgodnie z par. 8, ust. 8.3.,
6) podanie danych Karty bez fizycznego jej użycia
takich jak: numer Karty, data ważności Karty, kod
CVV2/CVC2 przy zleceniu Operacji powtarzalnych z
wykorzystaniem Karty,
7) umieszczenie Karty w obsługowym i
samoobsługowym terminalu typu CAT,
8) złożenie podpisu przez Posiadacza/ Użytkownika
Karty na dokumencie potwierdzającym daną
Operację przy użyciu Karty.
4.2 Autoryzacja Operacji realizowanych w trybie tzw.:
online, powoduje pomniejszenie dostępnych środków na
Rachunku karty.
4.3 Autoryzacja transakcji realizowanych w trybie tzw.:
offline, nie spowoduje pomniejszenia środków
dostępnych na Rachunku karty w momencie dokonania
Operacji, co nie zwalnia Posiadacza/ Użytkownika Karty
przed koniecznością zabezpieczenia środków na
Rachunku Karty. Rachunek karty zostanie obciążony w
momencie rozliczenia Operacji.
13

§5

brak

§ 6 ust.5

5.Przed zamknięciem Karty Posiadacz/ Użytkownik karty
jest zobowiązany do odwołania wszystkich Operacji
powtarzalnych realizowanych przy użyciu Karty raz
dokonania płatności wynikających z zrealizowanych Operacji
typu No -show.
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§ 6 ust.4 pkt.3)

3)Niezależnie od kwoty każda Operacja wypłaty gotówki
z Bankomatu potwierdzana jest Kodem PIN

§ 7 ust.4 pkt.3)

3)Niezależnie od kwoty każda Operacja Wypłaty gotówki
z Bankomatu lub Wpłaty gotówki we Wpłatomacie
potwierdzana jest Kodem PIN (w przypadku Wpłaty gotówki
we Wpłatomacie obowiązuje od chwili udostępnienia przez
Bank).

brak

§8

Silne Uwierzytelnienie
8.5 Bank stosuje Silne uwierzytelnienie w przypadku, gdy
Klient inicjuje zbliżeniową lub zdalną Transakcję
płatniczą Kartą. Silne uwierzytelnienie stosowane jest
od chwili jego udostępnienia w systemach
informatycznych Banku, w terminie wymaganym
przepisami prawa
8.6 W celu zainicjowania zbliżeniowej transakcji płatniczej
Kartą, Bank stosuje Silne uwierzytelnienie realizowane
poprzez zbliżenie Karty do czytnika oraz potwierdzenie
Kodem PIN, zgodnie z warunkami, o których mowa w
par. 7.
8.7 W celu zainicjowania zdalnej Transakcji płatniczej
Kartą, Bank stosuje Silne uwierzytelnienie realizowane
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poprzez podanie prawidłowych danych Karty tj. numer
Karty, datę ważności oraz trzycyfrowy kod CVC2/CVV2,
znajdujący się na rewersie Karty, a następnie
uwierzytelnia się w ramach usługi zabezpieczenia
Mastercard Identity Check.
8.8 Bank może nie stosować Silnego uwierzytelniania w
przypadkach, gdy Klient:
7) inicjuje Transakcje zbliżeniowe spełniające
następujące warunki:
a) kwota pojedynczej Transakcji nie przekracza
50 EUR,
b) łączna kwota poprzednich Transakcji
zainicjowanych przez Klienta od dnia
ostatniego zastosowania Silnego
uwierzytelniania nie przekracza 150 EUR,
8) inicjuje zdalne Transakcje e-commerce Kartą,
spełniające następujące warunki:
a) kwota pojedynczej transakcji nie przekracza
30 EUR,
b) łączna kwota poprzednich Transakcji
zainicjowanych przez Klienta od dnia
ostatniego zastosowania Silnego
uwierzytelniania nie przekracza 100 EUR.
9) inicjuje zdalną transakcję e-commerce Kartą,
którą Bank uzna za charakteryzującą się niskim
poziomem ryzyka zgodnie z mechanizmami
monitorowania transakcji,
10) inicjuje Transakcję w terminalu służącym do
regulowania opłat za przejazd lub opłat za postój,
11) inicjuje kolejne Transakcje należące do serii
Transakcji cyklicznych, opiewających na tę samą
kwotę na rzecz tego samego odbiorcy,
12) inicjuje transakcje dokonywane poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG).

r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
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§ 8 ust.1.

8.1Przy dokonywaniu Operacji przy użyciu Kodu PIN trzecie
kolejne błędne wprowadzenie tego kodu spowoduje
zablokowanie Kodu PIN
w danym dniu. Oznacza to uniemożliwienie Klientowi
dokonywania operacji z wykorzystaniem Kodu PIN w danym
dniu. Czwarte wprowadzenie Kodu PIN tym samym dniu,
niezależnie od tego czy Kod PIN został wprowadzony
poprawnie czy błędnie, może skutkować zatrzymaniem
Karty. Zmiana kodu PIN w Bankowości Internetowej w tym
dniu nie powoduje jego odblokowania.

§ 8 ust.1.

10.1Przy dokonywaniu Operacji przy użyciu Kodu PIN
trzecie kolejne błędne wprowadzenie tego kodu spowoduje
zablokowanie Kodu PIN
w danym dniu. Oznacza to uniemożliwienie Klientowi
dokonywania operacji z wykorzystaniem Kodu PIN w danym
dniu. Czwarte wprowadzenie Kodu PIN tym samym dniu,
niezależnie od tego czy Kod PIN został wprowadzony
poprawnie czy błędnie, może skutkować zatrzymaniem
Karty. Zmiana kodu PIN w Bankowości Internetowej/
Aplikacji Mobilnej w tym dniu nie powoduje jego
odblokowania.

Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad blokowania
kodu PIN
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1.
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§ 9 ust.2.

9.2.Zastrzeżenia można dokonać w Placówce Banku,
telefonicznie w Contact Center, poprzez Bankowość
Internetową lub w przypadku Klientów przejętych w ramach
działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za
pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Zastrzegania Kart
Płatniczych pod numerem (+48) 828 828 828.

§ 11 ust.2.

11.2.Zastrzeżenia można dokonać w Placówce Banku,
telefonicznie w Contact Center, poprzez Bankowość
Internetową, Aplikację Mobilną lub w przypadku Klientów
przejętych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank
4 listopada 2016 r. za pośrednictwem Zintegrowanego
Systemu Zastrzegania Kart Płatniczych pod numerem (+48)
828 828 828.

Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad zastrzegania
karty
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1
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§ 10

brak

§ 12 ust.7.

12.7.Podmiot realizujący Operację może doliczyć dodatkową
opłatę (tzw.: opłatę surcharge) za realizację Operacji po
uprzednim poinformowaniu o tym Posiadacza/ Użytkownika
karty. Opłata jest niezależna od Banku i nie jest wskazana
w Taryfie

Doprecyzowanie
zasad ponoszenia
opłaty surcharge
mające charakter
informacyjny.

19

§ 10

brak

§ 12 ust.11.

12.11.Podmiot realizujący Operacje przy użyciu Karty może
zaproponować Posiadaczowi/ Użytkownikowi Karty
przeliczenie transakcji wyrażonej w walucie innej niż PLN na
walutę rachunku karty, po uprzednim poinformowaniu
Posiadacza/ Użytkownika Karty o wysokości kursu
walutowego stosowanego do przeliczenia Operacji.
Wysokość kursu walutowego zastosowanego w takim
przypadku jest niezależna od kursu Banku.

Doprecyzowanie
zasad realizacji
transakcji kartowych
w walucie innej niż
PLN mające charakter
informacyjny.
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§ 10 ust.14

12.16. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia,
że zgromadzone na Rachunku Klienta środki, w całości lub
w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem Bank
jest uprawniony do dokonania blokady środków na tym
Rachunku. W takich przypadkach Bank niezwłocznie
podejmie próbę skontaktowania się z Klientem

§ 12 ust.16.

12.16. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia,
że zgromadzone na Rachunku Klienta środki, w całości lub
w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem Bank
jest uprawniony do dokonania blokady środków na tym
Rachunku. W takich przypadkach Bank uruchamia
procedurę powiadamiania polegającą na niezwłocznym
podjęciu próby skontaktowania się z Klientem za pomocą
dostępnych kanałów komunikacji.

Zmiana redakcyjna
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§ 10

brak

§ 12 ust.17.

12.17. Wszelkie informacje o incydentach bezpieczeństwa
(nie dotyczy przypadków indywidualnych) są umieszczane
na stronach internetowych Banku w sekcji Bezpieczeństwo

Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad informowania o
incydentach
bezpieczeństwa
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1.
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§ 10

brak

§ 12 ust.18.

12.18. Jeżeli w terminie 14 dni od daty dokonania
transakcji, Bank otrzyma z organizacji płatniczej Operację w
celu jej rozliczenia, ale bez identyfikatorów wskazujących
na właściwą autoryzację, Operacja zostanie rozliczona, ale
bez skutku zniesienia blokady, o której mowa w ust. 12.14.
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§ 10

brak

§ 12 ust.23.

12.23. W przypadku, gdy Transakcja płatnicza jest
inicjowana przez Dostawcę świadczącego usługę inicjowania
Transakcji lub przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem,
Posiadacz nie może odwołać zlecenia płatniczego po
udzieleniu Dostawcy zgody na zainicjowanie Transakcji albo
po udzieleniu zgody odbiorcy na wykonanie Transakcji

Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad rozliczania
Operacji.
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1.
Podstawa faktyczna:
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§ 12

25

§ 14

26

§ 15

27

§ 16

28

Reklamacje
Przeniesienie pełnej treści paragrafu do § 26
Zmiany Regulaminu
Przeniesienie pełnej treści paragrafu do § 28
Zasady przyznawania nagród premiowych

§ 26

Reklamacje

– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Zmiana redakcyjna

§ 28

Zmiany Regulaminu

Zmiana redakcyjna

§ 15

Zmiana redakcyjna

Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy
Przeniesienie pełnej treści paragrafu do § 25
brak

§ 25

Zasady przyznawania nagród premiowych dla Kart
debetowych
Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy

§ 16

Dostęp do rachunków płatniczych
16.1.Bank zapewnia instytucjom płatniczym, instytucjom
pieniądza elektronicznego, małym instytucjom płatniczym
oraz biurom usług płatniczych, na ich żądanie, dostęp do
świadczonych przez siebie usług w zakresie Rachunków
płatniczych na obiektywnych, niedyskryminujących i
proporcjonalnych zasadach.
16.2.Posiadacz może korzystać z usługi inicjowania
Transakcji płatniczej oraz usługi dostępu do informacji o
Rachunku płatniczym, chyba że Rachunek płatniczy nie jest
dostępny on-line.
16.3.Usługa inicjowania Transakcji płatniczej oznacza
usługę polegającą na zainicjowaniu Zlecenia płatniczego
przez Dostawcę świadczącego usługę inicjowania Transakcji
płatniczej na wniosek Posiadacza z rachunku płatniczego
Posiadacza prowadzonego przez innego Dostawcę.
16.4.Usługa dostępu do informacji o rachunku płatniczym
oznacza usługę on-line polegającą na dostarczaniu
skonsolidowanych informacji dotyczących co najmniej
jednego rachunku płatniczego Posiadacza prowadzonego
przez innego Dostawcę albo u więcej niż jednego Dostawcy.
16.5.Zgody na wykonanie Transakcji płatniczej Posiadacz
może również udzielić za pośrednictwem Dostawcy
świadczącego usługę inicjowania Transakcji płatniczej.
16.6.Bank może odmówić Dostawcom, o których mowa w
ust. 16.1, dostępu do Rachunku płatniczego w sytuacji
podejrzenia nieuprawnionego lub nielegalnego dostępu do
Rachunku płatniczego. W takim przypadku Bank informuje
Posiadacza o odmowie dostępu i jej przyczynach odmowy
poprzez usługę bankowości elektronicznej.
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§ 18 ust.2

brak

§ 18 ust.2

18.2 W odniesieniu do uznania Rachunku płatniczego
Posiadacza Data waluty środków nie może być późniejsza
od daty obciążenia tą kwotą. W przypadku, gdy Zlecenie
płatnicze jest składane przez Posiadacza do Dostawcy
świadczącego usługę inicjowania Transakcji płatniczej, Bank
przywraca obciążony Rachunek płatniczy do stanu, jaki
istniałby, gdyby nie miało miejsca jej nienależyte
wykonanie.

Zmiana redakcyjna
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§ 18

brak

§ 18 ust.2

18.4.Jeżeli Dostawca odbiorcy ponosi odpowiedzialność
zgodnie z ust. 18.3 niezwłocznie uznaje rachunek płatniczy
odbiorcy odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia
rachunku płatniczego do stanu jaki istniałby, gdyby nie
miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Transakcji płatniczej. W odniesieniu do uznania rachunku
płatniczego odbiorcy Data waluty środków nie może być
późniejsza od Daty waluty środków, z którą kwota zostałaby
uznana, gdyby transakcja została wykonana zgodnie z par.
18.22 – 18.24.
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§ 18

brak

§ 18 ust.5

18.5.W przypadku, gdy Transakcja płatnicza jest
wykonywana z opóźnieniem Dostawca odbiorcy zapewnia na wniosek Banku działającego w imieniu
Posiadacza – aby Data waluty środków w odniesieniu do
uznania rachunku płatniczego odbiorcy nie była późniejsza
od Daty waluty środków, z którą kwota
zostałaby uznana, gdyby Transakcja została wykonana
prawidłowo.
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§ 18

brak

§ 18 ust.8

18.8.W przypadku przekazania Zlecenia płatniczego z
opóźnieniem kwota zlecenia zostaje uznana na rachunku
płatniczym odbiorcy z datą waluty nie późniejszą niż data
waluty, z którą kwota zostałaby uznana, gdyby transakcja
została wykonana prawidłowo. Bank przekazuje Dostawcy
odbiorcy informację o opóźnieniu w przekazaniu zlecenia
płatniczego
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§ 18 ust.6

brak

§ 18 ust.9

18.9 W takim wypadku Dostawca odbiorcy udostępnia
kwotę Transakcji płatniczej odbiorcy niezwłocznie po
uznaniu nią rachunku Dostawcy odbiorcy. Kwota ta zostaje
uznana na rachunku płatniczym odbiorcy z datą waluty nie
późniejszą niż data waluty, z którą kwota zostałaby uznana,
gdyby transakcja została wykonana prawidłowo.
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§ 18

brak

§ 18 ust.11

18.11Obowiązek, o którym mowa w ust. 18.10 nie ma
zastosowania do Banku, jeżeli Bank udowodni, że Dostawca
odbiorcy otrzymał kwotę danej Transakcji płatniczej, nawet
jeżeli Transakcja płatnicza została wykonana z opóźnieniem.
W takim przypadku Dostawca odbiorcy uznaje kwotę na
rachunku płatniczym odbiorcy z datą waluty nie późniejszą
niż data waluty, z którą kwota zostałaby uznana, gdyby
transakcja została wykonana prawidłowo
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Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4§
28 ust. 1 pkt. 4)
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
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z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
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§ 18

brak

§ 18 ust.22

18.22.Dostawca odbiorcy uznaje Rachunek płatniczy
odbiorcy kwotą Transakcji płatniczej z Datą waluty, tego
dnia roboczego, w którym rachunek Dostawcy odbiorcy
został uznany kwotą Transakcji płatniczej.

36

§ 18

brak

§ 18 ust.23

18.23.Dostawca odbiorcy udostępnia odbiorcy kwotę
Transakcji płatniczej natychmiast po uznaniu tą kwotą
rachunku Dostawcy odbiorcy w przypadku, gdy po stronie
odbiorcy:
1) nie następuje przeliczenie waluty,
2) następuje przeliczenie waluty między EUR a
walutą Państwa Członkowskiego lub między
dwiema walutami Państw członkowskich.
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§ 18

brak

§ 18 ust.24

18.24.Obowiązek, o którym mowa w ust. 18.23 ma
zastosowanie również do płatności w ramach jednego
Dostawcy. Obciążenie Rachunku płatniczego Posiadacza
kwotą Transakcji płatniczej następuje z Datą waluty, nie
wcześniejszą niż moment, w którym Rachunek ten został

Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
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faktycznie obciążony kwotą Transakcji płatniczej. Do
Transakcji płatniczych inicjowanych przez odbiorcę lub za
jego pośrednictwem Dostawca odbiorcy lub odbiorca mogą
uzgodnić dłuższy termin wykonania niż określony w ust.
18.23
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§ 20

brak

§ 20 ust.1
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§ 24 ust.2

24.2.Klient uprawniony jest do skorzystania z Planu
ratalnego na podstawie Dyspozycji złożonej za
pośrednictwem Contact Center lub
w oddziale

§ 24 ust.2

40

§ 24

brak

§ 24 ust.5

24.5.Warunki cenowe Planu ratalnego określone są w
dyspozycji oraz Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla
Klientów Indywidualnych.

41

§ 24 ust.5

24.5.Oprocentowanie Planu ratalnego jest stałe i nie będzie
przekraczać w okresie spłaty Planu ratalnego wysokości
odsetek maksymalnych w rozumieniu kodeksu cywilnego,
które na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu
wynoszą dwukrotność stopy referencyjnej Narodowego
Banku Polskiego powiększonej o 3,5 punktu procentowego.
Oprocentowanie określone zostanie w Dyspozycji, o której
mowa w ust. 2 powyżej.

§ 24 ust.6

24.6.Oprocentowanie Planu ratalnego jest stałe i nie będzie
przekraczać w okresie spłaty Planu ratalnego wysokości
odsetek maksymalnych w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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§ 26

§ 30

Postanowienia końcowe

Zmiana redakcyjna
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§ 27

Postanowienia końcowe
Przeniesienie pełnej treści paragrafu do § 30
Opłaty i prowizje
Przeniesienie pełnej treści paragrafu do § 29

§ 29

Opłaty i prowizje

Zmiana redakcyjna

3.

20.1.Bank nalicza odsetki od salda zadłużenia powstałego w
wyniku Operacji/Transakcji:
1)bezgotówkowych w tym Przelewów z Karty – za każdy
dzień począwszy od dnia zaksięgowania Operacji/Transakcji
w systemach Banku do dnia poprzedzającego spłatę
zadłużenia, z zastrzeżeniem, że odsetki nie są naliczane,
jeśli całkowite saldo zadłużenia wynikające z
Operacji/Transakcji dokonanych w poprzednim Cyklu
rozliczeniowym zostanie całkowicie uregulowane do dnia
spłaty wskazanego w Wyciągu z Rachunku karty,
2) gotówkowych – za każdy dzień począwszy od dnia
zaksięgowania przez Bank Operacji/Transakcji do dnia
poprzedzającego spłatę zadłużenia wynikającego z
dokonanej Operacji/Transakcji
24.2.Klient uprawniony jest do skorzystania z Planu
ratalnego na podstawie Dyspozycji złożonej w Placówce
Banku lub za pośrednictwem Contact Center.

Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego
– Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 4
Podstawa faktyczna:
Doprecyzowanie
zasad naliczania
odsetek od salda
zadłużenia
powstałego w wyniku
Operacji/Transakcji
Podstawa prawna:
§ 28 ust. 1 pkt. 1.

Zmiana redakcyjna

Zmiana redakcyjna
Doprecyzowanie
zapisów dotyczących
Planu ratalnego
Zmiana redakcyjna

Regulamin Korzyści do Konta Jakże Osobistego

Strona 41 z 86

1

§ 3 ust. 1 pkt. 2)

2) Program Mastercard Priceless Specials

§ 3 ust. 1 pkt. 2)

2) Program Mastercard Priceless Specials (wybór dostępny
do 17 czerwca 2019 r.),

2

Brak

Brak

§ 3 ust. 1 pkt.
11)

11) Płatności kartą bez kosztów przewalutowania (od dnia
udostępnienia).

3

Brak

Brak

§ 8 ust. 2 pkt. 8)

8) Od 18 czerwca 2019 r. nie można wybrać Korzyści, a
Kartę można zarejestrować bezpłatnie do Programu
Priceless Specials poza Korzyścią. Posiadacze wybranej do
dnia 17 czerwca 2019 r. i aktywnej po tym dniu Korzyści
mogą z niej zrezygnować na zasadach wskazanych w § 7 i
zarejestrować Kartę bezpłatnie do Programu Priceless
Specials oraz kontynuować uczestnictwo w nim po
zamknięciu Korzyści. Rejestracja Karty oraz uczestnictwo w
Programie Priceless Specials następuje zgodnie z zasadami
opisanymi na www.aliorbank.pl.

Podstawa faktyczna:
Zablokowanie
możliwości wyboru
danej korzyści i
udostępnienie usługi
na zasadach
ogólnych
Podstawa prawna:
Regulamin
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych,
oszczędnościowych i
terminowych lokat
oszczędnościowych
§27. Ust. 1 pkt 1) i
2) w związku z § 11
ust. 2 Regulaminu
Korzyści do Konta
Jakże Osobistego
Podstawa faktyczna:
Wprowadzenie nowej
korzyści
Podstawa prawna:
§ 10 ust. 4
oraz
Regulamin
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych,
oszczędnościowych i
terminowych lokat
oszczędnościowych
§27. Ust. 1 pkt 2) w
związku z § 11 ust. 2
Regulaminu Korzyści
do Konta Jakże
Osobistego
Podstawa faktyczna:
Zablokowanie
możliwości wyboru
danej korzyści i
udostępnienie
bezpłatnie usługi na
zasadach ogólnych
Podstawa prawna:
Regulamin
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych,
oszczędnościowych i
terminowych lokat
oszczędnościowych
§27. Ust. 1 pkt 1) i
2) w związku z § 11
ust. 2 Regulaminu
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4

4.

Brak

Brak

§ 8 ust. 11

11. Płatności kartą bez kosztów przewalutowania
1) Korzyść polega na przeliczaniu operacji
wykonanych Kartą w innych walutach niż PLN, bez
kosztów przewalutowania naliczanych przez Bank.
2) Operacje wykonane w walucie EUR, USD, GBP są
przeliczane w Banku na PLN przy zastosowaniu
kursu średniego ogłaszanego przez NBP
obowiązującego w dniu rozliczenia operacji.
3) Operacje wykonane w walutach innych niż EUR,
USD, GBP przeliczane są na USD według kursu
Mastercard i zasad stosowanych przez tę
organizację, a następnie przeliczane w Banku na
PLN przy zastosowaniu kursu średniego
ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu
rozliczenia operacji.
4) Informacje o wysokości kursów średnich walut
obcych ogłaszanych przez NBP, a także informacje
o kursach walutowych stosowanych przez
Mastercard, są umieszczone na stronie
internetowej www.aliorbank.pl.
5) W przypadku podpisania Aneksu do umowy o
kartę płatniczą debetową do rachunku (Aneks) – o
tzw. usługę wielowalutową rozliczenie operacji
będzie dokonywane zgodnie z postanowieniami
Aneksu.
6) Korzyść jest aktywna od następnego dnia
kalendarzowego następującego po dniu Wyboru
Korzyści, od godziny 6:00.

Korzyści do Konta
Jakże Osobistego
Podstawa faktyczna:
Wprowadzenie nowej
korzyści
Podstawa prawna:
§ 10 ust. 4
oraz
Regulamin
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych,
oszczędnościowych i
terminowych lokat
oszczędnościowych
§27. Ust. 1 pkt 2) w
związku z § 11 ust. 2
Regulaminu Korzyści
do Konta Jakże
Osobistego

Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych

1

Brak

Brak

§2

Dane identyfikujące – zestaw danych umożliwiających
ustalenie tożsamości osoby fizycznej lub prawnej, lub osoby
fizycznej reprezentującej osobę prawną

2

§2

Kanały
Elektroniczne
–
Bankowość
Internetowa,
Bankowość Telefoniczna, Bankowość Mobilna, IVR;

§2

Kanały Elektroniczne – Bankowość Internetowa (w tym
traktowana odrębnie – funkcjonalność przeznaczona do
inicjowania
płatności
przez
podmioty
trzecie
oraz
funkcjonalność przeznaczona do dostępu przez podmioty
trzecie do informacji o rachunkach płatniczych, jak również
przeznaczona dla usług dostawców wydających instrumenty
oparte na karcie), Bankowość Telefoniczna, Bankowość
Mobilna, IVR

Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca
2018
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt b
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
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3

§2

Limity kwotowe – to parametry określające wartość
jednorazowej/dziennej/miesięcznej
kwoty
transakcji,
przypisane według podziału dla bankowości internetowej, dla
bankowości mobilnej, dla kodów BLIK i dla poleceń przelewu
na telefon BLIK

§2

Limity kwotowe – to parametry określające wartość
jednorazowej/dziennej/miesięcznej
kwoty
transakcji,
przypisane według podziału dla bankowości internetowej (w
tym dla dostawców świadczących usługi inicjowania
płatności), dla bankowości mobilnej, dla kodów BLIK i dla
poleceń przelewu na telefon BLIK

4

Brak

Brak

§2

Komunikat PUSH – powiadomienia zdalnie wysyłane do
Bankowości Mobilnej przez Bank, dotyczące zdarzeń na
Rachunkach, produktach, do których Klient ma dostęp lub
zawierające inne informacje z Banku (przy czym określone
funkcje Komunikatów PUSH będą udostępniane od momentu
wdrożenia w Banku)

postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
Strona 44 z 86

5

Brak

Brak

§2

MojeID – System pozwalający na autoryzację oświadczeń, w
oparciu o bankowe mechanizmy uwierzytelnienia dostarczone
przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (obowiązuje od
momentu udostępnienia przez Bank)

6

Brak

Brak

§2

Silne uwierzytelnienie – uwierzytelnienie zapewniające
ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej
dwóch elementów należących do kategorii:
a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie Użytkownik,
b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie Użytkownik,
c) cechy charakterystyczne Użytkownika,
- będących integralną częścią tego uwierzytelnienia oraz
niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z tych
elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych

7

Brak

Brak

§2

Środek identyfikacji elektronicznej - niematerialna jednostka
zawierająca Dane identyfikujące osobę i używana do celów
uwierzytelniania dla usług online.

8

Brak

Brak

§2

Urządzenie domyślne – urządzenie które Użytkownik
używa w celu uwierzytelnienia Użytkownika i które jest
uzgodnione pomiędzy Bankiem i Użytkownikiem (powiązane

§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca
2018
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt b
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca
2018
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt b
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
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z Użytkownikiem) w tym celu. Urządzenie domyślne służy do
przekazywania Komunikatów PUSH

9

§4, ust. 1

W przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 13. roku
życia, aktywacji Kanałów Elektronicznych, może dokonać
wyłącznie przedstawiciel ustawowy. Hasło Startowe oraz
Kody autoryzacyjne przesyłane są na należący do
przedstawiciela
ustawowego
Telefon
do
Kodów
autoryzacyjnych.

§4, ust. 1

W przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 13. roku
życia, aktywacji Kanałów Elektronicznych, może dokonać
wyłącznie przedstawiciel ustawowy. Hasło Startowe, Kody
autoryzacyjne lub Komunikaty PUSH przesyłane są na
należący do przedstawiciela ustawowego Telefon do Kodów
autoryzacyjnych lub Urządzenie domyślne.

10

§4, ust. 2

W przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok
życia, aktywacji Kanałów Elektronicznych, może dokonać
osoba małoletnia lub jej przedstawiciel ustawowy, zgodnie z
decyzją przedstawiciela wyrażoną podczas zawierania
Umowy. Hasło Startowe oraz Kody autoryzacyjne przesyłane
są odpowiednio na Telefon do Kodów autoryzacyjnych osoby
małoletniej lub Telefon do Kodów autoryzacyjnych
przedstawiciela ustawowego.

§4, ust. 2

W przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok
życia, aktywacji Kanałów Elektronicznych, może dokonać
osoba małoletnia lub jej przedstawiciel ustawowy, zgodnie z
decyzją przedstawiciela wyrażoną podczas zawierania
Umowy. Hasło Startowe, Kody autoryzacyjne oraz
Komunikaty PUSH przesyłane są odpowiednio na Telefon do
Kodów autoryzacyjnych (Urządzenie domyślne) osoby
małoletniej lub Telefon do Kodów autoryzacyjnych
przedstawiciela ustawowego (Urządzenie domyślne).

płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
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§9, ust. 2

Powiadomienia finansowe mogą być przesyłane:
a. jako powiadamianie SMS,
b. jako wiadomość email,
c. poprzez Bankowość Internetową,
d. jako mobilne powiadomienie PUSH dla Bankowości
Mobilnej (od momentu udostępnienia funkcji)

§9, ust. 2

Powiadomienia finansowe mogą być przesyłane:
a. jako powiadamianie SMS,
b. jako wiadomość email,
c. poprzez Bankowość Internetową,
d. jako Komunikaty PUSH

12

§12, ust. 1

Dyspozycje składane przez Bankowość Internetową mogą
wymagać autoryzacji za pomocą Kodu autoryzacyjnego.

§12, ust. 1

Dyspozycje składane przez Bankowość Internetową mogą
wymagać autoryzacji za pomocą Kodu autoryzacyjnego lub
Komunikatu PUSH.

13

Brak

Brak

§22

1. Z systemu MojeID mogą korzystać wszyscy Klienci, którzy
posiadają wydany przez Bank Środek identyfikacji
elektronicznej.
2. Środek identyfikacji elektronicznej zawiera Dane
identyfikujące.

płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
Zmiana zasad
działania Polecenia
Zapłaty w związku
aneksem nr. 8 do
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§23

Użytkownik nie może dostarczać danych o charakterze
bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń
Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania
z Kanałów Elektronicznych; w szczególności Użytkownik
powinien
z
należytą
starannością
chronić
dane
wykorzystywane do logowania w Kanałach Elektronicznych
(Identyfikator, w tym również Identyfikator biometryczny,
hasła, PIN-y) oraz telefon komórkowy, którego numer został
podany w Banku jako Telefon do autoryzacji zleceń za
pośrednictwem Kodów autoryzacyjnych oraz zobowiązany
jest każdorazowo do dokładnego zapoznania się z treścią
powiadomienia SMS zawierającego poszczególny Kod
autoryzacyjny, w celu zweryfikowania jego zgodności ze
złożoną przez Użytkownika Dyspozycją. Użytkownik jest
zobowiązany również z należytą starannością chronić
urządzenie z zainstalowaną Aplikacją Mobilną.

§24

15

§27, ust. 3

Nieświadome
zatwierdzenie
przez
Użytkownika
niezamierzonych zleceń (np. bez zapoznania się z operacją
opisaną w Kodzie autoryzacyjnym).

§28, ust. 3

3. Środek identyfikacji elektronicznej może zostać wydany
tylko klientom o zweryfikowanej przez Bank tożsamości.
4. Środek identyfikacji elektronicznej wydawany jest na
określony czas.
5. Do Danych identyfikujących dla osób fizycznych zaliczają
się:
a. nazwisko;
b. imię lub imiona;
c. data urodzenia;
d. PESEL.
6. Zmiana Danych identyfikujących przez klienta powoduje
wygaśniecie obecnego Środka identyfikacji elektronicznej
i wydanie w to miejsce nowego.
7. W ramach systemu MojeID mogą zostać przekazane za
zgodą klienta dodatkowe dane. Dane te będą
przekazywane jako atrybuty dodatkowe
Użytkownik nie może dostarczać danych o charakterze
bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń
Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania
z Kanałów Elektronicznych; w szczególności Użytkownik
powinien
z
należytą
starannością
chronić
dane
wykorzystywane do logowania w Kanałach Elektronicznych
(Identyfikator, w tym również Identyfikator biometryczny,
hasła, PIN-y) oraz telefon komórkowy, którego numer został
podany w Banku jako Telefon do autoryzacji zleceń za
pośrednictwem Kodów autoryzacyjnych oraz zobowiązany
jest każdorazowo do dokładnego zapoznania się z treścią
powiadomienia SMS zawierającego poszczególny Kod
autoryzacyjny lub Komunikat PUSH, w celu zweryfikowania
jego zgodności ze złożoną przez Użytkownika Dyspozycją.
Użytkownik jest zobowiązany również z należytą starannością
chronić urządzenie z zainstalowaną Aplikacją Mobilną.

Nieświadome
zatwierdzenie
przez
Użytkownika
niezamierzonych zleceń (np. bez zapoznania się z operacją
opisaną w Kodzie autoryzacyjnym lub w Komunikacie PUSH).

Porozumienia
międzybankowego z
dnia 1 czerwca 1998
r., w sprawie
stosowania polecenia
zapłaty zawarta w
dniu 21 czerwca
2018
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt b

Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
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§29, ust. 2

Należy uważnie czytać treść Kodów autoryzacyjnych. Przed
potwierdzeniem operacji należy przeczytać dokładnie całą
treść powiadomienia SMS. Bank nigdy nie poprosi o
potwierdzenie operacji, która nie została zlecona przez
Użytkownika.

§30, ust. 2

Należy uważnie czytać treść Kodów autoryzacyjnych i
Komunikatów PUSH. Przed potwierdzeniem operacji należy
przeczytać dokładnie całą treść powiadomienia SMS lub
Komunikatu PUSH. Bank nigdy nie poprosi o potwierdzenie
operacji, która nie została zlecona przez Użytkownika.

17

§29, ust. 5

Należy zwrócić szczególną uwagę na ataki mające na celu
namówienie do wykonania jakiejś akcji (np. kliknięcie w link,
pobranie oprogramowania, podanie swoich danych), które są
przesyłane w e-mailach, wiadomościach SMS/MMS, sieciach
społecznościowych, komunikatorach lub są przekazywane
telefonicznie.

§30, ust. 5

Należy zwrócić szczególną uwagę na ataki mające na celu
namówienie do wykonania jakiejś akcji (np. kliknięcie w link,
pobranie oprogramowania, podanie swoich danych),
zatwierdzenie Komunikatu PUSH, które są przesyłane w emailach,
wiadomościach
SMS/MMS,
sieciach
społecznościowych, komunikatorach lub są przekazywane
telefonicznie.

18

§29, ust. 9

Należy zwracać uwagę na treści znajdujące się na stronie
logowania do Bankowości Internetowej. Jeśli proces
logowania wygląda inaczej niż zwykle (np. trwa znacznie
dłużej, pojawiają się nowe okienka, użytkownik jest proszony
o potwierdzenie operacji kodem SMS przy logowaniu) należy
niezwłocznie skontaktować się z Contact Center – może to
świadczyć o tym, że komputer jest zarażony złośliwym
oprogramowaniem.

§30, ust. 9

Należy zwracać uwagę na treści znajdujące się na stronie
logowania do Bankowości Internetowej. Jeśli proces
logowania wygląda inaczej niż zwykle (np. trwa znacznie
dłużej, pojawiają się nowe okienka, użytkownik jest proszony
o dokonanie dodatkowych czynności) należy niezwłocznie
skontaktować się z Contact Center – może to świadczyć o
tym,
że
komputer
jest
zarażony
złośliwym
oprogramowaniem.

Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
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Brak

Brak

§36

1. Bank stosuje Silne uwierzytelnianie w przypadku, gdy
Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego rachunku w
trybie on-line lub inicjuje transakcję płatniczą, za
pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Bankowości
Mobilnej. Silne uwierzytelnienie stosowane jest od chwili
jego udostępnienia w systemach informatycznych Banku,
w terminie wymaganym przepisami prawa.
2. W celu zalogowania się do Bankowości Internetowej,
Bank stosuje Silne uwierzytelnienie z zastosowaniem
następujących metod:
a. Użytkownik podaje Identyfikator oraz Hasło Dostępu
a następnie:
i. w przypadku logowania przy użyciu Kodu
autoryzacyjnego – wpisuje Kod autoryzacyjny w
Bankowości Internetowej;
ii. w przypadku logowania przy użyciu Komunikatu
PUSH – zatwierdza komunikat na Urządzeniu
domyślnym.
Zamiennie
możliwe
jest
zeskanowanie przez Użytkownika wyświetlonego
kodu QR przy pomocy Urządzenia domyślnego, a
następnie wpisania w Bankowości Internetowej
uzyskanego kodu jednorazowego.
b. Użytkownik może zdefiniować urządzenie, z którego
następuje logowanie jako urządzenie dedykowane. W
takim przypadku użytkownik zaznacza w Bankowości
Internetowej dane urządzenie jako urządzenie
dedykowane i zobowiązuje się zapewnić że będzie
jedynym
użytkownikiem
tego
urządzenia
dedykowanego. Następnie przy każdorazowym
logowaniu Bank weryfikuje czy użytkownik dokonuje
logowania przy użyciu urządzenia dedykowanego.
Logowanie następuje po podaniu Identyfikatora i
Hasła przez Użytkownika, a następnie zweryfikowaniu
urządzenia dedykowanego przez Bank.
c. Logowanie przy użyciu urządzenia dedykowanego
może następować przez określony przez Bank okres,
przy czym Bank może wymagać uwierzytelnienia przy
pomocy Kodu autoryzacyjnego lub Komunikatu PUSH
także ze względów bezpieczeństwa.
3. W celu zalogowania się do Bankowości Mobilnej przy
użyciu
Aplikacji
Mobilnej,
Bank
stosuje
Silne
uwierzytelnienie z zastosowaniem następujących metod:

wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
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Brak

Brak

§37
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Brak

Brak

§38

5.

a. Bank weryfikuje Urządzenie domyślne a następnie:
i. w przypadku logowania przy użyciu PINu
autoryzacyjnego – Użytkownik wpisuje PIN
autoryzacyjny w Aplikacji Mobilnej;
ii. w
przypadku
logowania
przy
użyciu
Uwierzytelnienia biometrycznego – Użytkownik
uwierzytelnia się za pomocą Identyfikatora
biometrycznego.
Użytkownik oświadcza, że jest jedynym posiadaczem
urządzenia dedykowanego o którym mowa w paragrafie 36
ust. 2b. oraz zobowiązuje się do nieudostępniania
przedmiotowego urządzenia osobom trzecim.

Bank udostępnia dostawcom świadczącym usługę dostępu
informacji o rachunku, dostawcom świadczącym usługę
inicjowania płatności oraz dostawcom usług usług płatniczych
wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie
dedykowany interfejs dostępowy dla celu świadczenia tych
usług.

Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d
Podstawa faktyczna:
znowelizowana
ustawa o usługach
płatniczych zgodna z
Rozporządzeniem
Delegowanym
Komisji z dnia 27
listopada 2017 r.,
wdrażająca
postanowienia
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
z 25 listopada 2015
r. w sprawie usług
płatniczych w
ramach rynku
wewnętrznego –
Payment Services
Directive (PSD2)
Podstawa prawna:
§ 41 ust. 1, pkt d

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidulanych – część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych

Postanowienia ogólne
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Ust. 24

Polecenia przelewu za pośrednictwem bankowości
internetowej, w EUR, w trybie zwykłym lub pilnym, przy
zaznaczonej opcji kosztowej SHA1, gdy bank beneficjenta
należy do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii,
Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii i wskazanych
terytoriów zależnych państw UE, traktowane są jako
polecenia przelewu SEPA2 [przelewy europejskie].

Ust. 24

Polecenia przelewu za pośrednictwem bankowości
internetowej, w EUR, w trybie zwykłym lub pilnym, przy
zaznaczonej opcji kosztowej SHA1, na rachunki w
jednolitym obszarze płatności w walucie euro (SEPA2),
traktowane są jako Polecenia przelewu SEPA [przelewy
europejskie].

2

Przypis 2

2 SEPA (ang.: Single Euro Payment Area) – strefa
jednolitego obszaru płatniczego w walucie Euro.

Przypis 2

2 SEPA (ang. Single Euro Payments Area) – strefa
jednolitego obszaru płatności w walucie euro,
obejmująca państwa członkowskie Unii Europejskiej
i państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które są stronami umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym. Aktualna lista krajów
i terytoriów zależnych należących do SEPA, wraz z kodami
BIC i IBAN, po których są identyfikowane rachunki w tych
krajach, znajduje się na stronie European Payment Council.

I.B.1.

Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach
Banku] w PLN i walutach obcych na rachunki własne:
- w Oddziale – dyspozycja ustna
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE: 0 zł

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d, e.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
definicji poleceń
przelewu SEPA w zw.
z rozszerzeniem
zakresu
geograficznego
jednolitego obszaru
płatności w euro.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d, e.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
definicji poleceń
przelewu SEPA w zw.
z rozszerzeniem
zakresu
geograficznego
jednolitego obszaru
płatności w euro.

I. Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe
1

I.B.1.
I.B.1.1

Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach
Banku] w PLN i walutach obcych na rachunki własne:
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja
ustna
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE: 0 zł

I.B.1.1

I.B.1.2

2

I.B.2.
I.B.2.1

Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach
Banku] w PLN i walutach obcych na rachunki obce:
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja
ustna
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE: 8 zł

I.B.2.
I.B.2.1

I.B.2.2

3

I.B.3.
I.B.3.3
Brak

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
Brak

I.B.3.
I.B.3.3
I.B.3.3.3

- w Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja ustna
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE: Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach
Banku] w PLN i walutach obcych na rachunki obce:
- w Oddziale – dyspozycja ustna
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE: 8 zł
- w Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja ustna
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE: Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
- KONTO JAKŻE OSOBISTE: 32 zł
- KONTO ELITARNE: 0 zł
- KONTO WALUTOWE: 32 zł
- KONTO INTERNETOWE: 32 zł

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
zmiana redakcyjna doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty dla Konta
walutowego.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
zmiana redakcyjna doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty dla Konta
walutowego.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
świadczonych usług –
realizacja przelewów
w systemie Sorbnet
do kwoty 1 mln zł
poprzez bankowość
telefoniczną.
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I.B.3.
I.B.3.5

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- w Oddziale – Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
- KONTO JAKŻE OSOBISTE: 8 zł
- KONTO ELITARNE: 0 zł
- KONTO WALUTOWE: - KONTO INTERNETOWE: 8 zł

I.B.3.
I.B.3.5

I.B.3.5

5

I.B.3.

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
- w Oddziale – Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
- KONTO JAKŻE OSOBISTE: 8 zł
- KONTO ELITARNE: 0 zł
- KONTO WALUTOWE: - KONTO INTERNETOWE: 8 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – Express
Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
- KONTO JAKŻE OSOBISTE: 8 zł
- KONTO ELITARNE: 0 zł
- KONTO WALUTOWE: - KONTO INTERNETOWE: 8 zł
Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE: -

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE: 5 zł

I.B.3.

I.B.4.

I.B.4.6
I.B.4.7

Polecenie przelewu natychmiastowego [Przelew
natychmiastowy] za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł7
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł7

I.B.4.6
I.B.4.7

Polecenie przelewu natychmiastowego [Przelew
natychmiastowy] za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej7:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł

7

I.E.3.

Wpłata gotówki BLIK

I.E.3.

Wpłata gotówki BLIK10

8

I., przypis 7

7 Polecenia przelewu natychmiastowego powyżej kwoty
5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR.

I., przypis 7

7

I.B.3.8

6

I.B.4.

I.B.3.8

I., przypis 7

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są
wyłącznie za pośrednictwem KIR.
7
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego są realizowane do kwoty 20 000 zł za
pośrednictwem KIR (Express Elixir) lub Blue Media.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
usług świadczonych
przez Placówki
Partnerskie Banku.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
zmiana redakcyjna doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty dla Konta
walutowego.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
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9

Brak

Brak

I., przypis 10

10

II.A.4.

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

II.A.4.

(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Opłata dodatkowa za wydanie karty płatniczej w trybie
ekspresowym12

Od momentu udostępnienia usługi przez Bank.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

II. Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
1

II.A.4.

Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

2

II.E.1.1

- dotyczy posiadaczy karty Private Banking World Debit
Mastercard:

II.E.1.1

- dotyczy posiadaczy karty Priority Pass wydanej do karty
Private Banking World Debit Mastercard:

3

II.E.1.2

- dotyczy posiadaczy karty World Elite Debit Mastercard:

II.E.1.2

- dotyczy posiadaczy karty Priority Pass wydanej do karty
World Elite Debit Mastercard:

4

Brak

Brak

II., przypis 12

12

Opłata jest pobierana jako opłata dodatkowa do opłaty za
wydanie karty płatniczej.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

IV. Rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy
1

IV.E.3.

Wpłata gotówki BLIK

IV.E.3.

Wpłata gotówki BLIK6

2

IV., przypis 6

Brak

IV., przypis 6

6

VI.B.3.

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego8, 9:

Od momentu udostępnienia usługi przez Bank.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

VI. Rachunki oszczędnościowe
1

VI.B.3.

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego8, 9:

Podstawa prawna:
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VI.B.3.2
Brak

2

VI.B.3.
VI.B.3.4

- Sorbnet < 1 mln PLN:
Brak

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego8, 9:
- w Oddziale – Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM6
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN: 8 zł
- KONTO MOCNO OSZCZĘDNOŚCIOWE: 8 zł

VI.B.3.2
VI.B.3.2.3

VI.B.3.
VI.B.3.4

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM6
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN: 10 zł3
- KONTO MOCNO OSZCZĘDNOŚCIOWE: 10 zł
VI.B.3.4

3

VI.B.3.5.1

VI.B.3.5.1.6
VI.B.3.5.1.7

4

VI., przypis 2

- opłata dodatkowa w przypadku realizacji polecenia
przelewu natychmiastowego za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł2
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł2

VI.B.3.5.1

2 Polecenia przelewu natychmiastowego powyżej kwoty
5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR.

VI., przypis 2

VI.B.3.5.1.6
VI.B.3.5.1.7

- Sorbnet < 1 mln PLN:
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM6
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN: 32 zł
- KONTO MOCNO OSZCZĘDNOŚCIOWE: 32 zł
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM6
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN: 32 zł
- KONTO MOCNO OSZCZĘDNOŚCIOWE: 32 zł
Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego8, 9:
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
- w Oddziale – Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM6
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN: 8 zł
- KONTO MOCNO OSZCZĘDNOŚCIOWE: 8 zł

Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
świadczonych usług –
realizacja przelewów
w systemie Sorbnet
do kwoty 1 mln zł
poprzez bankowość
telefoniczną.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
usług świadczonych
przez Placówki
Partnerskie Banku.

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM6
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN: 10 zł3
- KONTO MOCNO OSZCZĘDNOŚCIOWE: 10 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – Express
Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM6
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN: 8 zł
- KONTO MOCNO OSZCZĘDNOŚCIOWE: 8 zł
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM6
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN: 10 zł3
- KONTO MOCNO OSZCZĘDNOŚCIOWE: 10 zł
- opłata dodatkowa w przypadku realizacji polecenia
przelewu natychmiastowego za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej2:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł

2

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są
wyłącznie za pośrednictwem KIR.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
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VI., przypis 2

2

(Obowiązuje od 14 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego są realizowane do kwoty 20 000 zł za
pośrednictwem KIR (Express Elixir) lub Blue Media.

5

VI., przypis 7

7
W przypadku Konta Mocno Oszczędnościowego dotyczy
poleceń przelewu na własny ROR prowadzony w PLN.

VI., przypis 7

7

6

VI., przypis 8

8

Jeżeli Klient jest posiadaczem/współposiadaczem ROR w
PLN w Banku, Bank nie realizuje poleceń przelewu z Konta
Mocno Oszczędnościowego Klienta na inne rachunki
prowadzone w Banku oraz do innych banków krajowych.

VI., przypis 8

8 (Obowiązuje do 13 września 2019 r.) Jeżeli Klient jest
posiadaczem/współposiadaczem ROR w PLN w Banku, Bank
nie realizuje poleceń przelewu z Konta Mocno
Oszczędnościowego Klienta na inne rachunki prowadzone w
Banku oraz do innych banków krajowych.

ALIOR BANK MASTERCARD OK!
(KARTA OK!)

VII., nagłówek
tabeli

ALIOR BANK MASTERCARD OK!
(KARTA OK!)
okres ważności karty – 4 lata
ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM
(KARTA TU I TAM)
okres ważności karty – 4 lata
ALIOR BANK WORLD ELITE MASTERCARD
(KARTA WORLD ELITE)
okres ważności karty – 4 lata

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.) W przypadku Konta
Mocno Oszczędnościowego dotyczy poleceń przelewu na
własny ROR prowadzony w PLN.

Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wycofanie ograniczeń
funkcjonalnych w
zakresie poleceń
przelewów
wewnętrznych i
przelewów w PLN do
innego banku
krajowego dla
Klientów
posiadających Konto
Mocno
Oszczędnościowe i
ROR prowadzony w
PLN.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wycofanie ograniczeń
funkcjonalnych w
zakresie poleceń
przelewów
wewnętrznych i
przelewów w PLN do
innego banku
krajowego dla
Klientów
posiadających Konto
Mocno
Oszczędnościowe i
ROR prowadzony w
PLN.

VII. Karty kredytowe
1

VII., nagłówek
tabeli

ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM
(KARTA TU I TAM)
ALIOR BANK WORLD SIGNIA MASTERCARD/ALIOR BANK
WORLD ELITE MASTERCARD
(KARTA WORLD SIGNIA/KARTA WORLD ELITE)

Zmiana redakcyjna.
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2

3

VII.A.1.

VII.A.2.

Wydanie karty płatniczej

Wznowienie karty i limitu kredytowego
Tryb pobierania – rocznie:
- ALIOR BANK MASTERCARD OK!: 10 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM: 0 zł
- ALIOR BANK WORLD SIGNIA MASTERCARD/ALIOR BANK
WORLD ELITE MASTERCARD: 0 zł9/500 zł10/890 zł

VII.A.1.

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej

VII.A.1.

(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej głównej

VII.A.2.

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wznowienie karty i limitu kredytowego
Tryb pobierania – rocznie:
- ALIOR BANK MASTERCARD OK!: 10 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM: 0 zł
- ALIOR BANK WORLD SIGNIA MASTERCARD/ALIOR BANK
WORLD ELITE MASTERCARD: 0 zł9/500 zł10/890 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Udostępnienie limitu kredytowego w rachunku płatniczym w
okresie ważności karty
Tryb pobierania – rocznie:
- ALIOR BANK MASTERCARD OK!: 10 zł (40 zł za 4 lata)
- ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM: 0 zł (0 zł za 4 lata)
- ALIOR BANK WORLD ELITE MASTERCARD: 0 zł9/500
zł10/890 zł (0 zł9/2000 zł10/3560 zł za 4 lata)
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej w miejsce karty zastrzeżonej lub
zamkniętej
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej głównej w miejsce karty
zastrzeżonej lub zamkniętej
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej dodatkowej w miejsce karty
zastrzeżonej lub zamkniętej
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie/wznowienie karty płatniczej dodatkowej
Tryb pobierania – rocznie:
- ALIOR BANK MASTERCARD OK!: 40 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM: 40 zł
- ALIOR BANK WORLD SIGNIA MASTERCARD/ALIOR BANK
WORLD ELITE MASTERCARD: 300 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej dodatkowej
Tryb pobierania – jednorazowo:
- ALIOR BANK MASTERCARD OK!: 40 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM: 40 zł
- ALIOR BANK WORLD ELITE MASTERCARD: 300 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Udostępnienie karty dodatkowej w okresie ważności karty
Tryb pobierania – rocznie:
- ALIOR BANK MASTERCARD OK!: 40 zł (160 zł za 4 lata)
- ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM: 40 zł (160 zł za 4
lata)
- ALIOR BANK WORLD ELITE MASTERCARD: 300 zł (1200 zł
za 4 lata)
Prowizja za uruchomienie Planu ratalnego12

VII.A.2.

4

VII.A.3.

Wydanie karty płatniczej w miejsce karty zastrzeżonej lub
zamkniętej

VII.A.3.

VII.A.3.

VII.A.6.

5

VII.A.4.

Wydanie/wznowienie karty płatniczej dodatkowej
Tryb pobierania – rocznie:
- ALIOR BANK MASTERCARD OK!: 40 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM: 40 zł
- ALIOR BANK WORLD SIGNIA MASTERCARD/ALIOR BANK
WORLD ELITE MASTERCARD: 300 zł

VII.A.4.

VII.A.4.

VII.A.5.

6

VII.A.10.

Prowizja za uruchomienie Planu ratalnego

VII.A.12.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
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7

Brak

Brak

VII.A.13.

8

VII.B.2.

Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

VII.B.2.

(Obowiązuje dla Planów ratalnych uruchamianych od 14
września 2019 r.)
Prowizja za obsługę Planu ratalnego12
Tryb pobierania – miesięcznie, jednorazowo w cyklu
rozliczeniowym, od kwoty transakcji:
- ALIOR BANK MASTERCARD OK!: ustalane indywidualnie13
- ALIOR BANK MASTERCARD TU I TAM: ustalane
indywidualnie13
- ALIOR BANK WORLD ELITE MASTERCARD: ustalane
indywidualnie13
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

VII.B.2.

(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Opłata dodatkowa za wydanie karty płatniczej w trybie
ekspresowym11

9

Brak

Brak

VII., przypis 11

11

10

Brak

Brak

VII., przypis 12

12 (Obowiązuje dla Planów ratalnych uruchamianych od 14
września 2019 r.) W odniesieniu do danego Planu ratalnego
pobierana jest tylko jedna prowizja: za uruchomienie Planu
ratalnego albo za obsługę Planu ratalnego, zależnie od
wariantu wybranego przez Klienta w „Dyspozycji
uruchomienia Planu ratalnego”.

11

Brak

Brak

VII., przypis 13

13 (Obowiązuje dla Planów ratalnych uruchamianych od 14
września 2019 r.) Wysokość prowizji określona jest w
„Dyspozycji uruchomienia Planu ratalnego”. Prowizja
miesięczna doliczana jest do każdej raty i wynosi nie więcej
niż 5 zł za każde rozpoczęte 500 zł transakcji spłacanej w
ramach Planu ratalnego (przykłady: dla transakcji w kwocie
300 zł prowizja wynosi 5 zł miesięcznie, dla transakcji w
kwocie 1 200 zł prowizja wynosi 15 zł miesięcznie). Prowizja
miesięczna obowiązuje dla każdej pojedynczej transakcji
objętej Planem ratalnym, do momentu spłaty ostatniej raty.

VIII.B.3.

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
- KONTO ROZSĄDNE: 32 zł
- KONTO WYŻSZEJ JAKOŚCI: 0 zł
- KONTO RACHUNKI W PAKIECIE: 32 zł

Opłata jest pobierana jako opłata dodatkowa do opłaty za
wydanie karty płatniczej.

Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
prowizji.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wprowadzenie
prowizji za
dotychczasową
usługę.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
prowizji.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wprowadzenie
prowizji za
dotychczasową
usługę.

VIII. Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe wycofane z oferty – część A
1

VIII.B.3.
VIII.B.3.3
Brak

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
Brak

VIII.B.3.3
VIII.B.3.3.3

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
świadczonych usług –
realizacja przelewów
w systemie Sorbnet
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2

VIII.B.3.

VIII.B.4.

VIII.B.4.6
VIII.B.4.7

Polecenie przelewu natychmiastowego [Przelew
natychmiastowy] za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł7
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł7

VIII.B.4.6
VIII.B.4.7

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
- w Oddziale – Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
- KONTO ROZSĄDNE: 8 zł
- KONTO WYŻSZEJ JAKOŚCI: 0 zł
- KONTO RACHUNKI W PAKIECIE: 8 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – Express
Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
- KONTO ROZSĄDNE: 8 zł
- KONTO WYŻSZEJ JAKOŚCI: 0 zł
- KONTO RACHUNKI W PAKIECIE: 8 zł
Polecenie przelewu natychmiastowego [Przelew
natychmiastowy] za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej7:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł

4

VIII.E.3.

Wpłata gotówki BLIK

VIII.E.3.

Wpłata gotówki BLIK10

5

VIII., przypis 7

7 Polecenia przelewu natychmiastowego powyżej kwoty
5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR.

VIII., przypis 7

7

VIII.B.3.5

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- w Oddziale – Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
- KONTO ROZSĄDNE: 8 zł
- KONTO WYŻSZEJ JAKOŚCI: 0 zł
- KONTO RACHUNKI W PAKIECIE: 8 zł

VIII.B.3.
VIII.B.3.5

VIII.B.3.5

3

VIII.B.4.

VIII., przypis 7

6

Brak

Brak

VIII., przypis 10

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są
wyłącznie za pośrednictwem KIR.
7 (Obowiązuje od 14 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego są realizowane do kwoty 20 000 zł za
pośrednictwem KIR (Express Elixir) lub Blue Media.

10

Od momentu udostępnienia usługi przez Bank.

do kwoty 1 mln zł
poprzez bankowość
telefoniczną.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
usług świadczonych
przez Placówki
Partnerskie Banku.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

IX. Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych z oferty – część A
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1

2

IX.A.4.

Brak

Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

Brak

IX.A.4.

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

IX.A.4.

(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Opłata dodatkowa za wydanie karty płatniczej w trybie
ekspresowym15

IX., przypis 15

15

XI.B.1.

Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach
Banku] w PLN i walutach obcych na rachunki własne:
- w Oddziale – dyspozycja ustna
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE MERITUM1: 0 zł

Opłata jest pobierana jako opłata dodatkowa do opłaty za
wydanie karty płatniczej.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

XI. Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe wycofane z oferty – część B
1

XI.B.1.
XI.B.1.1

Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach
Banku] w PLN i walutach obcych na rachunki własne:
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja
ustna
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE MERITUM1: 0 zł

XI.B.1.1

XI.B.1.2

2

XI.B.2.
XI.B.2.1

Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach
Banku] w PLN i walutach obcych na rachunki obce:
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja
ustna
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE MERITUM1: 8 zł

XI.B.2.
XI.B.2.1

XI.B.2.1

3

XI.B.3.
XI.B.3.3
Brak

4

XI.B.3.
XI.B.3.5

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
Brak

XI.B.3.

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- w Oddziale – Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
- KONTO OSOBISTE: 8 zł
- KONTO OSOBISTE MERITUM/JUNIOR MERITUM: 8 zł
- KONTO WALUTOWE MERITUM1: - KONTO PRIVATE BANKING: 0 zł
- KONTO ZŁOTE8: 9 zł

XI.B.3.

XI.B.3.3
XI.B.3.3.3

XI.B.3.5

- w Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja ustna
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE MERITUM1: Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach
Banku] w PLN i walutach obcych na rachunki obce:
- w Oddziale – dyspozycja ustna
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE MERITUM1: 8 zł
- w Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja ustna
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE MERITUM1: Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
- KONTO OSOBISTE: 32 zł
- KONTO OSOBISTE MERITUM/JUNIOR MERITUM: 32 zł
- KONTO WALUTOWE MERITUM1: 32 zł
- KONTO PRIVATE BANKING: 17 zł
- KONTO ZŁOTE8: 30 zł
- KONTO SREBRNE8: 30 zł
- KONTO KORZYSTNE8: 0 zł
Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
- w Oddziale – Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
- KONTO OSOBISTE: 8 zł
- KONTO OSOBISTE MERITUM/JUNIOR MERITUM: 8 zł
- KONTO WALUTOWE MERITUM1: - KONTO PRIVATE BANKING: 0 zł

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
zmiana redakcyjna doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty dla Konta
walutowego.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
zmiana redakcyjna doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty dla Konta
walutowego.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
świadczonych usług –
realizacja przelewów
w systemie Sorbnet
do kwoty 1 mln zł
poprzez bankowość
telefoniczną.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
usług świadczonych
przez Placówki
Partnerskie Banku.
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- KONTO SREBRNE8: 7 zł
- KONTO KORZYSTNE8: 8 zł
XI.B.3.5

5

XI.B.3.
XI.B.3.8

6

XI.B.4.

XI.B.4.6
XI.B.4.7

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE MERITUM1: 5 zł

XI.B.3.
XI.B.3.8

Polecenie przelewu natychmiastowego [Przelew
natychmiastowy] za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł6
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł6

XI.B.4.

XI.B.4.6
XI.B.4.7

- KONTO ZŁOTE8: 9 zł
- KONTO SREBRNE8: 7 zł
- KONTO KORZYSTNE8: 8 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – Express
Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
- KONTO OSOBISTE: 8 zł
- KONTO OSOBISTE MERITUM/JUNIOR MERITUM: 8 zł
- KONTO WALUTOWE MERITUM1: - KONTO PRIVATE BANKING: 0 zł
- KONTO ZŁOTE8: 9 zł
- KONTO SREBRNE8: 7 zł
- KONTO KORZYSTNE8: 8 zł
Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
KONTO WALUTOWE MERITUM1: -

Polecenie przelewu natychmiastowego [Przelew
natychmiastowy] za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej6:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł

7

XI.E.2.

Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w Banku w
Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)
Tryb pobierania – za każdą wpłatę:
- KONTO ZŁOTE8: 0,50% min. 5 zł/0,50% min. 2 zł
- KONTO SREBRNE8: 0,50% min. 5 zł/0,50% min. 2 zł

XI.E.2.

Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w Banku w
Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji)
Tryb pobierania – za każdą wpłatę:
- KONTO ZŁOTE8: 0 zł
- KONTO SREBRNE8: 0 zł

8

XI.E.3.

Wpłata gotówki BLIK

XI.E.3.

Wpłata gotówki BLIK9

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
zmiana redakcyjna doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty dla Konta
walutowego.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wycofanie opłaty za
wpłaty gotówki na
rachunek obcy
prowadzony w Banku
dokonywane w
Oddziałach i
Placówkach
Partnerskich
(Agencjach) przez
posiadaczy Konta
Srebrnego i Konta
Złotego
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
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9

XI., przypis 6

6

Polecenia przelewu natychmiastowego powyżej kwoty
5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR.

XI., przypis 6

XI., przypis 6

10

Brak

Brak

XI., przypis 9

6

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są
wyłącznie za pośrednictwem KIR.
6 (Obowiązuje od 14 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego są realizowane do kwoty 20 000 zł za
pośrednictwem KIR (Express Elixir) lub Blue Media.

9

Od momentu udostępnienia usługi przez Bank.

doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

XII. Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych z oferty – część B
1

XII.A.4.

Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

XII.A.4.

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

XII.A.4.

(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Opłata dodatkowa za wydanie karty płatniczej w trybie
ekspresowym16

2

XII.E.1.1

- dotyczy posiadaczy karty Private Banking World Debit
Mastercard:

XII.E.1.1

- dotyczy posiadaczy karty Priority Pass wydanej do karty
Private Banking World Debit Mastercard:

3

Brak

Brak

XII., przypis 16

16

XV.B.3.

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant
Tryb pobierania – od każdego przelewu: 32 zł

Opłata jest pobierana jako opłata dodatkowa do opłaty za
wydanie karty płatniczej.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

XV. Karta rejestracyjna „Rachunki w Pakiecie” wycofana z oferty
1

XV.B.3.
XV.B.3.2
Brak

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
Brak

XV.B.3.2
XV.B.3.2.3

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
świadczonych usług –
realizacja przelewów
w systemie Sorbnet
do kwoty 1 mln zł
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2

XV.B.4.

XV.B.4.6
XV.B.4.7

3

XV., przypis 4

Polecenie przelewu natychmiastowego [Przelew
natychmiastowy] za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł4
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł4

XV.B.4.

4 Polecenia przelewu natychmiastowego powyżej kwoty
5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR.

XV., przypis 4

XV.B.4.6
XV.B.4.7

XV., przypis 4

Polecenie przelewu natychmiastowego [Przelew
natychmiastowy] za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej4:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł

4

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są
wyłącznie za pośrednictwem KIR.
4 (Obowiązuje od 14 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego są realizowane do kwoty 20 000 zł za
pośrednictwem KIR (Express Elixir) lub Blue Media.

poprzez bankowość
telefoniczną.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.

XVI. Rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy Konto Techniczne wycofany z oferty
1

XVI.B.3.

2

XVI.B.3.1
XVI.B.3.2
XVI.B.3.
XVI.B.3.3
Brak

3

XVI.B.3.
XVI.B.3.5

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- w Oddziale – Elixir6
- w Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir6
Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
Brak

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- w Oddziale – Express Elixir6
Tryb pobierania – od każdego przelewu: pierwsza
transakcja w miesiącu 0 zł, kolejna 10 zł

XVI.B.3.
XVI.B.3.1
Brak
XVI.B.3.
XVI.B.3.2
XVI.B.3.2.3

XVI.B.3.
XVI.B.3.4

XVI.B.3.4

4

XVI.B.4.

Polecenie przelewu natychmiastowego [Przelew
natychmiastowy] za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej:

XVI.B.4.

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir6
Brak
Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant
Tryb pobierania – od każdego przelewu: 32 zł

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
- w Oddziale – Express Elixir6
Tryb pobierania – od każdego przelewu: pierwsza
transakcja w miesiącu 0 zł, kolejna 10 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – Express
Elixir6
Tryb pobierania – od każdego przelewu: pierwsza
transakcja w miesiącu 0 zł, kolejna 10 zł
Polecenie przelewu natychmiastowego [Przelew
natychmiastowy] za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej2:

Zmiana redakcyjna.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
świadczonych usług –
realizacja przelewów
w systemie Sorbnet
do kwoty 1 mln zł
poprzez bankowość
telefoniczną.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
usług świadczonych
przez Placówki
Partnerskie Banku.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
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XVI.B.4.6
XVI.B.4.7

- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł2
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł2

XVI.B.4.6
XVI.B.4.7

- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł

5

XVI.E.3.

Wpłata gotówki BLIK

XVI.E.3.

Wpłata gotówki BLIK7

6

XVI., przypis 2

2 Polecenia przelewu natychmiastowego powyżej kwoty
5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR.

XVI., przypis 2

2

XVI., przypis 2

7

Brak

Brak

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są
wyłącznie za pośrednictwem KIR.
2 (Obowiązuje od 14 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego są realizowane do kwoty 20 000 zł za
pośrednictwem KIR (Express Elixir) lub Blue Media.

XVI., przypis 7

7

XVII.A.4.

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

XVII.A.4.

(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Opłata dodatkowa za wydanie karty płatniczej w trybie
ekspresowym8

XVII., przypis 8

8

XVIII.B.3.

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant

Od momentu udostępnienia usługi przez Bank.

Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

XVII. Karty płatnicze debetowe do Konta Technicznego wycofanego z oferty
1

2

XVII.A.4.

Brak

Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

Brak

Opłata jest pobierana jako opłata dodatkowa do opłaty za
wydanie karty płatniczej.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

XVIII. Rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy Konto PRIMO wycofany z oferty
1

XVIII.B.3.
XVIII.B.3.2
Brak

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
Brak

XVIII.B.3.2
XVIII.B.3.2.3

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
Strona 64 z 86

Tryb pobierania – od każdego przelewu: 32 zł

2

XVIII.B.3.

XVIII.B.4.6
XVIII.B.4.7

Polecenie przelewu natychmiastowego [Przelew
natychmiastowy] za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł3
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł3

XVIII.B.4.6
XVIII.B.4.7

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
- w Oddziale – Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu: 8 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – Express
Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu: 8 zł
Polecenie przelewu natychmiastowego [Przelew
natychmiastowy] za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej3:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł

4

XVIII.D.3.

Wpłata gotówki BLIK

XVIII.D.3.

Wpłata gotówki BLIK6

5

XVIII., przypis 3

3 Polecenia przelewu natychmiastowego powyżej kwoty
5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR.

XVIII., przypis 3

3

XVIII.B.3.4

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- w Oddziale – Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu: 8 zł

XVIII.B.3.
XVIII.B.3.4

XVIII.B.3.4

3

XVIII.B.4.

XVIII.B.4.

XVIII., przypis 3

6

Brak

Brak

XVIII., przypis 6

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są
wyłącznie za pośrednictwem KIR.
3
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego są realizowane do kwoty 20 000 zł za
pośrednictwem KIR (Express Elixir) lub Blue Media.

6

Od momentu udostępnienia usługi przez Bank.

rozszerzenie zakresu
świadczonych usług –
realizacja przelewów
w systemie Sorbnet
do kwoty 1 mln zł
poprzez bankowość
telefoniczną.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
usług świadczonych
przez Placówki
Partnerskie Banku.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

XIX. Karty płatnicze debetowe do Konta PRIMO wycofanego z oferty
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1

2

XIX.A.4.

Brak

Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

Brak

XIX.A.4.

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

XIX.A.4.

(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Opłata dodatkowa za wydanie karty płatniczej w trybie
ekspresowym8

XIX., przypis 8

8

XXI.B.1.

Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach
Banku] w PLN i walutach obcych na własny ROR:
- w Oddziale – dyspozycja ustna10
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 0 zł

Opłata jest pobierana jako opłata dodatkowa do opłaty za
wydanie karty płatniczej.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

XXI. Rachunki oszczędnościowe wycofane z oferty
1

XXI.B.1.
XXI.B.1.1

Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach
Banku] w PLN i walutach obcych na własny ROR:
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja
ustna10
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 0 zł

XXI.B.1.1

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 2 zł

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 2 zł
XXI.B.1.2

2

XXI.B.2.

XXI.B.2.1

Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach
Banku] w PLN i walutach obcych na rachunki inne niż
własny ROR:
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja
ustna10
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 0 zł

XXI.B.2.

XXI.B.2.1

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
zmiana redakcyjna doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty dla Konta
walutowego.

- w Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja ustna10
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: Polecenie przelewu wewnętrznego [Przelew w ramach
Banku] w PLN i walutach obcych na rachunki inne niż
własny ROR:
- w Oddziale – dyspozycja ustna10
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 0 zł

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
zmiana redakcyjna doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty dla Konta
walutowego.

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 2 zł

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 2 zł
XXI.B.2.2

- w Placówce Partnerskiej (Agencji) – dyspozycja ustna10
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: -
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3

XXI.B.3.
XXI.B.3.1

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir10
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 0 zł

XXI.B.3.
XXI.B.3.1

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 7 zł
XXI.B.3.2

4

XXI.B.3.
XXI.B.3.2
Brak

5

XXI.B.3.
XXI.B.3.4

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
Brak

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- w Oddziale – Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PRIMO/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM/KONTO LOKACYJNE: 8 zł
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PRIMO/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM/KONTO LOKACYJNE: 10 zł5
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: -

XXI.B.3.
XXI.B.3.3
XXI.B.3.3.3

XXI.B.3.
XXI.B.3.5

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- w Oddziale – Elixir10
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 0 zł
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 7 zł
- w Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir10
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- Sorbnet < 1 mln PLN:
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PRIMO/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM/KONTO LOKACYJNE: 32 zł
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 32 zł
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PRIMO/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM/KONTO LOKACYJNE: 32 zł
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 32 zł
Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
- w Oddziale – Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PRIMO/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM/KONTO LOKACYJNE: 8 zł
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: -

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
zmiana redakcyjna doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty dla Konta
walutowego.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
świadczonych usług –
realizacja przelewów
w systemie Sorbnet
do kwoty 1 mln zł
poprzez bankowość
telefoniczną.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
rozszerzenie zakresu
usług świadczonych
przez Placówki
Partnerskie Banku.

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PRIMO/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM/KONTO LOKACYJNE: 10 zł5
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XXI.B.3.5

6

XXI.B.3.5.1

XXI.B.3.5.1.6
XXI.B.3.5.1.7

7

XXI.B.3.
XXI.B.3.7

8

XXI., przypis 3

- opłata dodatkowa w przypadku realizacji polecenia
przelewu natychmiastowego za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł3
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł3

XXI.B.3.6.1

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PRIMO/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM/KONTO LOKACYJNE: 0 zł
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 0 zł

XXI.B.3.

PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PRIMO/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM/KONTO LOKACYJNE: 10 zł5
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 5 zł
3
Polecenia przelewu natychmiastowego powyżej kwoty
5 000 zł realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KIR.

XXI.B.3.6.1.6
XXI.B.3.6.1.7

XXI.B.3.8

XXI., przypis 3

XXI., przypis 3

- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: (Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
- w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji) – Express
Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PRIMO/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM/KONTO LOKACYJNE: 8 zł
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PRIMO/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM/KONTO LOKACYJNE: 10 zł5
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: - opłata dodatkowa w przypadku realizacji polecenia
przelewu natychmiastowego za pośrednictwem bankowości
internetowej/mobilnej3:
- przelew w wysokości 5 000,01 zł – 10 000 zł
- przelew w wysokości 10 000,01 zł – 20 000 zł

Polecenie przelewu [Przelew] w PLN do innego banku
krajowego:
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant Express Elixir
Tryb pobierania – od każdego przelewu:
PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PRIMO/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM/KONTO LOKACYJNE: 0 zł
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA
TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM10
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PRIMO/KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE MERITUM/KONTO LOKACYJNE: 10 zł5
- KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE WALUTOWE1: 3
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego powyżej kwoty 5 000 zł realizowane są
wyłącznie za pośrednictwem KIR.
3 (Obowiązuje od 14 września 2019 r.) Polecenia przelewu
natychmiastowego są realizowane do kwoty 20 000 zł za
pośrednictwem KIR (Express Elixir) lub Blue Media.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
zmiana redakcyjna doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty dla Konta
walutowego.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
podwyższenie do 20
tys. zł kwoty max.
dla przelewów
natychmiastowych
realizowanych za
pośrednictwem Blue
Media.

XXIII. Karty kredytowe wycofane z oferty
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1

XXIII., nagłówek
tabeli

ALIOR BANK MASTERCARD SILVER3,6
(KARTA SREBRNA)

XXIII., nagłówek
tabeli

ALIOR BANK MASTERCARD GOLD
(KARTA ZŁOTA)
ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM
(KARTA PLATYNOWA)
ALIOR BANK MASTERCARD WORLD
(KARTA WORLD)
2

XXIII.A.1.

Wznowienie karty i limitu kredytowego
Tryb pobierania – rocznie:
- ALIOR BANK MASTERCARD SILVER: 0 zł10/35 zł11/70 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD GOLD: 0 zł10/75 zł11/150 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM: ustalana
indywidualnie w wysokości od 0 do 600 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD WORLD: 0 zł12/0 zł13/75
zł14/75 zł15/150 zł

XXIII.A.1.

XXIII.A.1.

3

XXIII.A.2.

Wydanie karty płatniczej w miejsce karty zastrzeżonej lub
zamkniętej

XXIII.A.2.

XXIII.A.2.

XXIII.A.5.

4

XXIII.A.3.

Wydanie/wznowienie karty płatniczej dodatkowej
Tryb pobierania – rocznie:
- ALIOR BANK MASTERCARD SILVER: 20 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD GOLD: 40 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM: 300 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD WORLD: 40 zł

XXIII.A.3.

XXIII.A.3.

ALIOR BANK MASTERCARD SILVER3,6
(KARTA SREBRNA)
okres ważności karty – 4 lata
ALIOR BANK MASTERCARD GOLD
(KARTA ZŁOTA)
okres ważności karty – 4 lata
ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM
(KARTA PLATYNOWA)
okres ważności karty – 4 lata
ALIOR BANK MASTERCARD WORLD
(KARTA WORLD)
okres ważności karty – 4 lata
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wznowienie karty i limitu kredytowego
Tryb pobierania – rocznie:
- ALIOR BANK MASTERCARD SILVER: 0 zł10/35 zł11/70 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD GOLD: 0 zł10/75 zł11/150 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM: ustalana
indywidualnie w wysokości od 0 do 600 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD WORLD: 0 zł12/0 zł13/75
zł14/75 zł15/150 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Udostępnienie limitu kredytowego w rachunku płatniczym w
okresie ważności karty
Tryb pobierania – rocznie:
- ALIOR BANK MASTERCARD SILVER: 0 zł10/35 zł11/70 zł (0
zł10/140 zł11/280 zł za 4 lata)
- ALIOR BANK MASTERCARD GOLD: 0 zł10/75 zł11/150 zł (0
zł10/300 zł11/600 zł za 4 lata)
- ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM: ustalana
indywidualnie w wysokości od 0 do 600 zł (od 0 do 2400 zł
za 4 lata)
- ALIOR BANK MASTERCARD WORLD: 0 zł12/0 zł13/75
zł14/75 zł15/150 zł (0 zł12/0 zł13/300 zł14/300 zł15/600 zł za 4
lata)
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej w miejsce karty zastrzeżonej lub
zamkniętej
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej głównej w miejsce karty
zastrzeżonej lub zamkniętej
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej dodatkowej w miejsce karty
zastrzeżonej lub zamkniętej
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie/wznowienie karty płatniczej dodatkowej
Tryb pobierania – rocznie:
- ALIOR BANK MASTERCARD SILVER: 20 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD GOLD: 40 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM: 300 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD WORLD: 40 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej dodatkowej
Tryb pobierania – jednorazowo:
- ALIOR BANK MASTERCARD SILVER: 20 zł

Zmiana redakcyjna.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
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XXIII.A.4.

5

XXIII.A.9.

Prowizja za uruchomienie Planu ratalnego

XXIII.A.11.

6

Brak

Brak

XXIII.A.12.

7

XXIII.B.2.

Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

XXIII.B.2.
XXIII.B.2.

- ALIOR BANK MASTERCARD GOLD: 40 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM: 300 zł
- ALIOR BANK MASTERCARD WORLD: 40 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Udostępnienie karty dodatkowej w okresie ważności karty
Tryb pobierania – rocznie:
- ALIOR BANK MASTERCARD SILVER: 20 zł (80 zł za 4 lata)
- ALIOR BANK MASTERCARD GOLD: 40 zł (160 zł za 4 lata)
- ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM: 300 zł (1200 zł za
4 lata)
- ALIOR BANK MASTERCARD WORLD: 40 zł (160 zł za 4
lata)
Prowizja za uruchomienie Planu ratalnego17

(Obowiązuje dla Planów ratalnych uruchamianych od 14
września 2019 r.)
Prowizja za obsługę Planu ratalnego17
Tryb pobierania – miesięcznie, jednorazowo w cyklu
rozliczeniowym, od kwoty transakcji:
- ALIOR BANK MASTERCARD SILVER: ustalane
indywidualnie18
- ALIOR BANK MASTERCARD GOLD: ustalane
indywidualnie18
- ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM: ustalane
indywidualnie18
- ALIOR BANK MASTERCARD WORLD: ustalane
indywidualnie18
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Opłata dodatkowa za wydanie karty płatniczej w trybie
ekspresowym16

8

Brak

Brak

XXIII., przypis 16

16

9

Brak

Brak

XXIII., przypis 17

17 (Obowiązuje dla Planów ratalnych uruchamianych od 14
września 2019 r.) W odniesieniu do danego Planu ratalnego
pobierana jest tylko jedna prowizja: za uruchomienie Planu
ratalnego albo za obsługę Planu ratalnego, zależnie od
wariantu wybranego przez Klienta w „Dyspozycji
uruchomienia Planu ratalnego”.

10

Brak

Brak

XXIII., przypis 18

18 (Obowiązuje dla Planów ratalnych uruchamianych od 14
września 2019 r.) Wysokość prowizji określona jest w

Opłata jest pobierana jako opłata dodatkowa do opłaty za
wydanie karty płatniczej.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
prowizji.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wprowadzenie
prowizji za
dotychczasową
usługę.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
prowizji.
Podstawa prawna:
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„Dyspozycji uruchomienia Planu ratalnego”. Prowizja
Postanowienia ogólne
miesięczna doliczana jest do każdej raty i wynosi nie więcej
TOiP ust. 29 lit. d,
niż 5 zł za każde rozpoczęte 500 zł transakcji spłacanej w
ust. 30 lit. d.
ramach Planu ratalnego (przykłady: dla transakcji w kwocie
Podstawa faktyczna:
300 zł prowizja wynosi 5 zł miesięcznie, dla transakcji w
wprowadzenie
kwocie 1 200 zł prowizja wynosi 15 zł miesięcznie). Prowizja prowizji za
miesięczna obowiązuje dla każdej pojedynczej transakcji
dotychczasową
objętej Planem ratalnym, do momentu spłaty ostatniej raty.
usługę.
XXIV. Karty kredytowe funkcjonujące w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. wycofane z oferty:
MASTERCARD GOLD PROGRAM “KOMFORT”, MASTERCARD PLATINUM, MASTERCARD WORLD ELITE, VISA/MASTERCARD OK!, MASTERCARD "NA RATUNEK DZIECIOM", VISA RYANAIR,
VISA/MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA”, VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY, VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP POJAZDU, VISA/MASTERCARD PROGRAM
“AUTOKARTA”, VISA/MASTERCARD PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA”
1
XXIV., nagłówek
MASTERCARD GOLD PROGRAM “KOMFORT”
XXIV., nagłówek
MASTERCARD GOLD PROGRAM “KOMFORT”
Zmiana redakcyjna.
tabeli
tabeli
okres ważności karty – 4 lata
MASTERCARD PLATINUM
MASTERCARD PLATINUM
okres ważności karty – 4 lata
MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA)
MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA)
okres ważności karty – 4 lata
VISA/MASTERCARD OK!7
VISA/MASTERCARD OK!7
okres ważności karty – 4 lata
MASTERCARD "NA RATUNEK DZIECIOM"
MASTERCARD "NA RATUNEK DZIECIOM"
okres ważności karty – 4 lata
VISA RYANAIR
VISA RYANAIR
okres ważności karty – 4 lata
VISA/MASTERCARD
VISA/MASTERCARD
PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA”
PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA”
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP POJAZDU
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP POJAZDU
okres ważności karty – 4 lata
VISA/MASTERCARD
VISA/MASTERCARD
PROGRAM “AUTOKARTA”
PROGRAM “AUTOKARTA”
PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA”
PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA”
okres ważności karty – 4 lata
XXIV.A.1.
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
2
XXIV.A.1.
Wznowienie karty i limitu kredytowego
Podstawa prawna:
Wznowienie karty i limitu kredytowego
Tryb pobierania – rocznie:
Postanowienia ogólne
Tryb pobierania – rocznie:
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “KOMFORT”: 0 zł12/190 zł
TOiP ust. 29 lit. d.
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “KOMFORT”: 0 zł12/190 zł
- MASTERCARD PLATINUM: 0 zł13/250zł14/500 zł
Podstawa faktyczna:
13/250zł14/500 zł
- MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA):
- MASTERCARD PLATINUM: 0 zł
doprecyzowanie
- MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA):
0 zł15/500zł16/1000 zł
zasad stosowania
- VISA/MASTERCARD OK!7: 10 zł
0 zł15/500zł16/1000 zł
opłaty.
- VISA/MASTERCARD OK!7: 10 zł
- MASTERCARD "NA RATUNEK DZIECIOM": 0 zł17/75 zł
- MASTERCARD "NA RATUNEK DZIECIOM": 0 zł17/75 zł
- VISA RYANAIR: 85 zł
- VISA RYANAIR: 85 zł
- VISA/MASTERCARD:
- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA”
PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA”
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY
POJAZDU: 20 zł
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP
POJAZDU: 20 zł
- VISA/MASTERCARD:
- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “AUTOKARTA”
PROGRAM “AUTOKARTA”
PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA”: 0 zł17/85 zł
PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA”: 0 zł17/85 zł
XXIV.A.1.
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Udostępnienie limitu kredytowego w rachunku płatniczym w
okresie ważności karty
Tryb pobierania – rocznie:
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3

XXIV.A.2.

Wydanie karty płatniczej w miejsce karty zastrzeżonej lub
zamkniętej

XXIV.A.2.

XXIV.A.2.

XXIV.A.5.

4

XXIV.A.3.

Wydanie/wznowienie karty płatniczej dodatkowej
Tryb pobierania – rocznie:
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “KOMFORT”: 40 zł
- MASTERCARD PLATINUM: 100 zł1
- MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA):
250 zł1
- VISA/MASTERCARD OK!7: 40 zł
- MASTERCARD "NA RATUNEK DZIECIOM": 40 zł
- VISA RYANAIR: 40 zł
- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA”
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP
POJAZDU: 40 zł
- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “AUTOKARTA”
PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA”: 40 zł

XXIV.A.3.

XXIV.A.3.

- MASTERCARD GOLD PROGRAM “KOMFORT”: 0 zł12/190 zł
(0 zł12/760 zł za 4 lata)
- MASTERCARD PLATINUM: 0 zł13/250zł14/500 zł (0
zł13/1000 zł14/ 2000 zł za 4 lata)
- MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA):
0 zł15/500zł16/1000 zł (0 zł15/2000 zł16/ 4000 zł za 4 lata)
- VISA/MASTERCARD OK!7: 10 zł (40 zł za 4 lata)
- MASTERCARD "NA RATUNEK DZIECIOM": 0 zł17/75 zł (0
zł17/300 zł za 4 lata)
- VISA RYANAIR: 85 zł (340 zł za 4 lata)
- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA”
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP
POJAZDU: 20 zł (80 zł za 4 lata)
- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “AUTOKARTA”
PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA”: 0 zł17/85 zł (0 zł17/340 zł
za 4 lata)
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej w miejsce karty zastrzeżonej lub
zamkniętej
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej głównej w miejsce karty
zastrzeżonej lub zamkniętej
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej dodatkowej w miejsce karty
zastrzeżonej lub zamkniętej
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie/wznowienie karty płatniczej dodatkowej
Tryb pobierania – rocznie:
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “KOMFORT”: 40 zł
- MASTERCARD PLATINUM: 100 zł1
- MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA):
250 zł1
- VISA/MASTERCARD OK!7: 40 zł
- MASTERCARD "NA RATUNEK DZIECIOM": 40 zł
- VISA RYANAIR: 40 zł
- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA”
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP
POJAZDU: 40 zł
- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “AUTOKARTA”
PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA”: 40 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej dodatkowej
Tryb pobierania – jednorazowo:
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “KOMFORT”: 40 zł
- MASTERCARD PLATINUM: 100 zł1
- MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA):
250 zł1
- VISA/MASTERCARD OK!7: 40 zł
- MASTERCARD "NA RATUNEK DZIECIOM": 40 zł
- VISA RYANAIR: 40 zł

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
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XXIV.A.4.

5

XXIV.A.9.

Prowizja za uruchomienie Planu ratalnego

XXIV.A.11.

6

Brak

Brak

XXIV.A.12.

- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA”
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP
POJAZDU: 40 zł
- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “AUTOKARTA”
PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA”: 40 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Udostępnienie karty dodatkowej w okresie ważności karty
Tryb pobierania – rocznie:
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “KOMFORT”: 40 zł (160 zł
za 4 lata)
- MASTERCARD PLATINUM: 100 zł1 (400 zł1 za 4 lata)
- MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA):
250 zł1 (1000 zł1 za 4 lata)
- VISA/MASTERCARD OK!7: 40 zł (160 zł za 4 lata)
- MASTERCARD "NA RATUNEK DZIECIOM": 40 zł (160 zł za
4 lata)
- VISA RYANAIR: 40 zł (160 zł za 4 lata)
- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA”
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP
POJAZDU: 40 zł (160 zł za 4 lata)
- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “AUTOKARTA”
PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA”: 40 zł (160 zł za 4 lata)
Prowizja za uruchomienie Planu ratalnego19

(Obowiązuje dla Planów ratalnych uruchamianych od 14
września 2019 r.)
Prowizja za obsługę Planu ratalnego19
Tryb pobierania – miesięcznie, jednorazowo w cyklu
rozliczeniowym, od kwoty transakcji:
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “KOMFORT”: ustalane
indywidualnie20
- MASTERCARD PLATINUM: ustalane indywidualnie20
- MASTERCARD WORLD ELITE (DAWNIEJ WORLD SIGNIA):
ustalane indywidualnie20
- VISA/MASTERCARD OK!7: ustalane indywidualnie20
- MASTERCARD "NA RATUNEK DZIECIOM": ustalane
indywidualnie20
- VISA RYANAIR: ustalane indywidualnie20
- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “KARTA ZŁOTÓWKA”
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT HIPOTECZNY
VISA CLASSIC W UMOWIE O KREDYT NA ZAKUP
POJAZDU: ustalane indywidualnie20
- VISA/MASTERCARD:
PROGRAM “AUTOKARTA”

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
prowizji.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wprowadzenie
prowizji za
dotychczasową
usługę.
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7

XXIV.B.2.

Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

XXIV.B.2.

PROGRAM “KARTA ZAKUPOWA”: ustalane indywidualnie20
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

XXIV.B.2.

(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Opłata dodatkowa za wydanie karty płatniczej w trybie
ekspresowym18

8

Brak

Brak

XXIV., przypis 18

18

9

Brak

Brak

XXIV., przypis 19

19 (Obowiązuje dla Planów ratalnych uruchamianych od 14
września 2019 r.) W odniesieniu do danego Planu ratalnego
pobierana jest tylko jedna prowizja: za uruchomienie Planu
ratalnego albo za obsługę Planu ratalnego, zależnie od
wariantu wybranego przez Klienta w „Dyspozycji
uruchomienia Planu ratalnego”.

Opłata jest pobierana jako opłata dodatkowa do opłaty za
wydanie karty płatniczej.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
prowizji.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wprowadzenie
prowizji za
dotychczasową
usługę.

20 (Obowiązuje dla Planów ratalnych uruchamianych od 14
września 2019 r.) Wysokość prowizji określona jest w
„Dyspozycji uruchomienia Planu ratalnego”. Prowizja
miesięczna doliczana jest do każdej raty i wynosi nie więcej
niż 5 zł za każde rozpoczęte 500 zł transakcji spłacanej w
ramach Planu ratalnego (przykłady: dla transakcji w kwocie
300 zł prowizja wynosi 5 zł miesięcznie, dla transakcji w
kwocie 1 200 zł prowizja wynosi 15 zł miesięcznie). Prowizja
miesięczna obowiązuje dla każdej pojedynczej transakcji
objętej Planem ratalnym, do momentu spłaty ostatniej raty.
XXIV. Karty kredytowe funkcjonujące w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. wycofane z oferty:
VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE, MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM “BONUS”, VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA VIP, VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP,
MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY VISA, VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”, “GRANATOWY”, “TURKUSOWY”, VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA), VISA
CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ ODSETEK)
1
XXIV., nagłówek
VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE
XXIV., nagłówek
VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE
Zmiana redakcyjna.
tabeli
tabeli
okres ważności karty – 4 lata
MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM
MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM
“BONUS”
“BONUS”
okres ważności karty – 4 lata
VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA VIP,
VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA VIP,
VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP
VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP
okres ważności karty – 4 lata
MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY
MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY
VISA
VISA
okres ważności karty – 4 lata
VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”, “GRANATOWY”,
VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”, “GRANATOWY”,
“TURKUSOWY”
“TURKUSOWY”
okres ważności karty – 4 lata
VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA)
VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA)
okres ważności karty – 4 lata
VISA CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ
VISA CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ
ODSETEK)
ODSETEK)
okres ważności karty – 4 lata

10

Brak

Brak

XXIV., przypis 20
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2

XXIV.A.1.

Wznowienie karty i limitu kredytowego
Tryb pobierania – rocznie:
- VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE: 0 zł6/50 zł
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM
“BONUS”: 190 zł
- VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA
VIP, VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP: 0 zł
- MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY
VISA: 45 zł
- VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”,
“GRANATOWY”, “TURKUSOWY”: 15 zł
- VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA): 10 zł
- VISA CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ
ODSETEK): 15 zł

XXIV.A.1.

XXIV.A.1.

3

XXIV.A.2.

Wydanie karty płatniczej w miejsce karty zastrzeżonej lub
zamkniętej

XXIV.A.2.

XXIV.A.2.

XXIV.A.5.

4

XXIV.A.3.

Wydanie/wznowienie karty płatniczej dodatkowej
Tryb pobierania – rocznie:
- VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE: 40 zł
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM
“BONUS”: 40 zł
- VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA
VIP, VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP: 0 zł
- MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY
VISA: 0 zł
- VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”,
“GRANATOWY”, “TURKUSOWY”: 40 zł
- VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA): 40 zł
- VISA CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ
ODSETEK): 40 zł

XXIV.A.3.

(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wznowienie karty i limitu kredytowego
Tryb pobierania – rocznie:
- VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE: 0 zł6/50 zł
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM
“BONUS”: 190 zł
- VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA
VIP, VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP: 0 zł
- MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY
VISA: 45 zł
- VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”,
“GRANATOWY”, “TURKUSOWY”: 15 zł
- VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA): 10 zł
- VISA CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ
ODSETEK): 15 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Udostępnienie limitu kredytowego w rachunku płatniczym w
okresie ważności karty
Tryb pobierania – rocznie:
- VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE: 0 zł6/50 zł (0 zł6/200
zł za 4 lata)
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM
“BONUS”: 190 zł (760 zł za 4 lata)
- VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA
VIP, VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP: 0 zł (0 zł za 4 lata)
- MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY
VISA: 45 zł (180 zł za 4 lata)
- VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”,
“GRANATOWY”, “TURKUSOWY”: 15 zł (60 zł za 4 lata)
- VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA): 10 zł
(40 zł za 4 lata)
- VISA CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ
ODSETEK): 15 zł (60 zł za 4 lata)
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej w miejsce karty zastrzeżonej lub
zamkniętej
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej głównej w miejsce karty
zastrzeżonej lub zamkniętej
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej dodatkowej w miejsce karty
zastrzeżonej lub zamkniętej
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie/wznowienie karty płatniczej dodatkowej
Tryb pobierania – rocznie:
- VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE: 40 zł
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM
“BONUS”: 40 zł
- VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA
VIP, VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP: 0 zł
- MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY
VISA: 0 zł
- VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”,
“GRANATOWY”, “TURKUSOWY”: 40 zł
- VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA): 40 zł

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
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XXIV.A.3.

XXIV.A.4.

5

XXIV.A.9.

Prowizja za uruchomienie Planu ratalnego

XXIV.A.11.

6

Brak

Brak

XXIV.A.12.

- VISA CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ
ODSETEK): 40 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej dodatkowej
Tryb pobierania – jednorazowo:
- VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE: 40 zł
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM
“BONUS”: 40 zł
- VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA
VIP, VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP: 0 zł
- MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY
VISA: 0 zł
- VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”,
“GRANATOWY”, “TURKUSOWY”: 40 zł
- VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA): 40 zł
- VISA CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ
ODSETEK): 40 zł
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Udostępnienie karty dodatkowej w okresie ważności karty
Tryb pobierania – rocznie:
- VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE: 40 zł (160 zł za 4 lata)
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM
“BONUS”: 40 zł (160 zł za 4 lata)
- VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA
VIP, VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP: 0 zł (0 zł za 4 lata)
- MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY
VISA: 0 zł (0 zł za 4 lata)
- VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”,
“GRANATOWY”, “TURKUSOWY”: 40 zł (160 zł za 4 lata)
- VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA): 40 zł
(160 zł za 4 lata)
- VISA CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ
ODSETEK): 40 zł (160 zł za 4 lata)
Prowizja za uruchomienie Planu ratalnego8

(Obowiązuje dla Planów ratalnych uruchamianych od 14
września 2019 r.)
Prowizja za obsługę Planu ratalnego8
Tryb pobierania – miesięcznie, jednorazowo w cyklu
rozliczeniowym, od kwoty transakcji:
- VISA ALMA, VISA ALMA PRESTIGE: ustalane
indywidualnie9
- MASTERCARD GOLD PROGRAM “AUTOPLUS”, PROGRAM
“BONUS”: ustalane indywidualnie9
- VISA – “KARTA W SAM RAZ”, EURO-VISA, EURO-VISA
VIP, VISA ZEPTER, VISA ZEPTER VIP: ustalane
indywidualnie9
- MEDIA MARKT, VISA SATURN, VISA POLOKARTA, PLAY
VISA: ustalane indywidualnie9
- VISA PROGRAM “LAZUROWY”, “BŁĘKITNY”,
“GRANATOWY”, “TURKUSOWY”: ustalane indywidualnie9

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
prowizji.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wprowadzenie
prowizji za
dotychczasową
usługę.
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7

XXIV.B.2.

Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

XXIV.B.2.

- VISA ELECTRON, VISA ELECTRON (STAŁA SPŁATA):
ustalane indywidualnie9
- VISA CLASSIC, VISA CLASSIC SUPER, VISA CLASSIC (BEZ
ODSETEK): ustalane indywidualnie9
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

XXIV.B.2.

(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Opłata dodatkowa za wydanie karty płatniczej w trybie
ekspresowym7

8

Brak

Brak

XXIV., przypis 7

7

9

Brak

Brak

XXIV., przypis 8

8

10

Brak

Brak

XXIV., przypis 9

9

Opłata jest pobierana jako opłata dodatkowa do opłaty za
wydanie karty płatniczej.

(Obowiązuje dla Planów ratalnych uruchamianych od 14
września 2019 r.) W odniesieniu do danego Planu ratalnego
pobierana jest tylko jedna prowizja: za uruchomienie Planu
ratalnego albo za obsługę Planu ratalnego, zależnie od
wariantu wybranego przez Klienta w „Dyspozycji
uruchomienia Planu ratalnego”.

(Obowiązuje dla Planów ratalnych uruchamianych od 14
września 2019 r.) Wysokość prowizji określona jest w
„Dyspozycji uruchomienia Planu ratalnego”. Prowizja
miesięczna doliczana jest do każdej raty i wynosi nie więcej
niż 5 zł za każde rozpoczęte 500 zł transakcji spłacanej w
ramach Planu ratalnego (przykłady: dla transakcji w kwocie
300 zł prowizja wynosi 5 zł miesięcznie, dla transakcji w
kwocie 1 200 zł prowizja wynosi 15 zł miesięcznie). Prowizja
miesięczna obowiązuje dla każdej pojedynczej transakcji
objętej Planem ratalnym, do momentu spłaty ostatniej raty.
XXIV. Karty kredytowe funkcjonujące w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. wycofane z oferty:
KARTA “NONSTOP”, KARTA “RAZEM DBAMY O ZDROWIE”, KARTA ”DOM JAK NOWY”, KARTA AVON, KARTA ”MAKRO” (NIEBIESKA, SREBRNA, ZŁOTA), KARTA VISA EXPANDER
VISA EXPANDER PRESTIGE
1
XXIV., nagłówek
KARTA “NONSTOP”, KARTA “RAZEM DBAMY O ZDROWIE”,
XXIV., nagłówek
KARTA “NONSTOP”, KARTA “RAZEM DBAMY O ZDROWIE”,
tabeli
KARTA ”DOM JAK NOWY”, KARTA AVON, KARTA ”MAKRO”
tabeli
KARTA ”DOM JAK NOWY”, KARTA AVON, KARTA ”MAKRO”
(NIEBIESKA, SREBRNA, ZŁOTA), KARTA VISA EXPANDER
(NIEBIESKA, SREBRNA, ZŁOTA), KARTA VISA EXPANDER
STANDARD, KARTA VISA EXPANDER PRESTIGE
STANDARD, KARTA VISA EXPANDER PRESTIGE
okres ważności karty – 4 lata
2
XXIV.A.1.
Wznowienie karty i limitu kredytowego
XXIV.A.1.
(Obowiązuje do 13 września 2019 r.)
Tryb pobierania – rocznie: 0 zł
Wznowienie karty i limitu kredytowego
Tryb pobierania – rocznie: 0 zł
XXIV.A.1.
(Obowiązuje od 14 września 2019 r.)
Udostępnienie limitu kredytowego w rachunku płatniczym w
okresie ważności karty
Tryb pobierania – rocznie: 0 zł (0 zł za 4 lata)

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
prowizji.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wprowadzenie
prowizji za
dotychczasową
usługę.

STANDARD, KARTA
Zmiana redakcyjna.

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

XXVI. Inne opłaty i prowizje
1

XXVI.A.1.

Pisma wysyłane listem poleconym, w tym monity, wezwania
do zapłaty, wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo: 5,20 zł

XXVI.A.1.

Pisma wysyłane listem poleconym, w tym monity, wezwania
do zapłaty, wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo:
5,20 zł (obowiązuje do 13 września 2019 r.)

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. b.
Podstawa faktyczna:
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5,90 zł (obowiązuje od 14 września 2019 r.)

2

XXVI.A.2.

Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w tym monity, wezwania do
zapłaty, wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo: 7,80 zł

XXVI.A.2.

Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w tym monity, wezwania do
zapłaty, wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo:
7,80 zł (obowiązuje do 13 września 2019 r.)
8,50 zł (obowiązuje od 14 września 2019 r.)

3

XXVI.B.1.

Pisma wysyłane listem poleconym, w tym upomnienia,
wezwania
Tryb pobierania – jednorazowo: 5,20 zł

XXVI.B.1.

Pisma wysyłane listem poleconym, w tym upomnienia,
wezwania
Tryb pobierania – jednorazowo:
5,20 zł (obowiązuje do 13 września 2019 r.)
5,90 zł (obowiązuje od 14 września 2019 r.)

4

XXVI.B.2.

Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w tym upomnienia, wezwania,
wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo: 7,80 zł

XXVI.B.2.

Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w tym upomnienia, wezwania,
wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo:
7,80 zł (obowiązuje do 13 września 2019 r.)
8,50 zł (obowiązuje od 14 września 2019 r.)

5

XXVI.C.3.

Opłata operacyjna dotycząca karty kredytowej i kredytu w
rachunku płatniczym [limitu odnawialnego w rachunku],
udzielonych w ofercie pakietowej z pożyczką od 10 kwietnia
2015 r.12

XXVI.C.3.

Opłata operacyjna dotycząca karty kredytowej w ofercie
pakietowej z pożyczką od 10 kwietnia 2015 r.12

6

XXVI.C.12.

Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach płatniczych i
bankowych prowadzonych w bankach lub spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych na terytorium Polski
osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie art. 92 ba
i art. 105 b ustawy Prawo bankowe13

XXVI.C.12.

Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach płatniczych i
bankowych prowadzonych w bankach lub spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych na terytorium Polski
osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie art. 92ba
ust. 1 i art. 105b ustawy Prawo bankowe oraz udzielenie
informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 3 ustawy Prawo
bankowe podmiotom uprawnionym na podstawie art. 59ib
ustawy o usługach płatniczych13

7

XXVI., przypis 5

5

XXVI., przypis 5

5

6.

Opłata nie jest pobierana od posiadaczy/współposiadaczy
konta Private Banking.

Opłata nie jest pobierana od posiadaczy/współposiadaczy
Konta Private Banking i Konta Elitarnego.

podwyżka stawek
opłat stosowanych
przez Pocztę Polską
za list polecony.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. b.
Podstawa faktyczna:
podwyżka stawek
opłat stosowanych
przez Pocztę Polską
za list polecony.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. b.
Podstawa faktyczna:
podwyżka stawek
opłat stosowanych
przez Pocztę Polską
za list polecony.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. b.
Podstawa faktyczna:
podwyżka stawek
opłat stosowanych
przez Pocztę Polską
za list polecony.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d,
ust. 30 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wycofanie opłaty
operacyjnej
dotyczącej kredytu w
rachunku płatniczym.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. e.
Podstawa faktyczna:
dostosowanie do
znowelizowanej
ustawy o usługach
płatniczych z 19
sierpnia 2011 r.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 29 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla Posiadaczy karty kredytowej Mastercard Standard
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Postanowienia ogólne
1

Ust. 19

Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w każdym punkcie
Tesco Finanse oraz na stronie www.tesco.pl/finanse.

Ust. 19

Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w placówkach Banku
oraz na stronie www.aliorbank.pl.

Zmiana redakcyjna.

1

B.1.

Wydanie karty płatniczej
Tryb pobierania – jednorazowo: 0 zł

Anulowano

Anulowano

2

B.3.

Wznowienie karty płatniczej głównej/dodatkowej

B.2.

Udostepnienie karty głównej/dodatkowej w okresie
ważności karty

3

B.4.

Wydanie karty płatniczej w miejsce karty zastrzeżonej lub
zamkniętej

B.3.

Wydanie karty płatniczej głównej/dodatkowej w miejsce
karty zastrzeżonej lub zamkniętej

4

B.9.

Prowizja za uruchomienie Planu ratalnego4
Tryb pobierania – jednorazowo: ustalane indywidualnie

B.8.

Prowizja za uruchomienie Planu ratalnego7
Tryb pobierania – jednorazowo: ustalane indywidualnie4

5

Brak

Brak

B.9.

Prowizja za obsługę Planu ratalnego7
Tryb pobierania – miesięcznie, jednorazowo w cyklu
rozliczeniowym, od kwoty transakcji: ustalane
indywidualnie8

6

C.3.

Wydanie karty płatniczej w trybie ekspresowym

C.3.

Opłata dodatkowa za wydanie karty płatniczej w trybie
ekspresowym6

7

F.1.

Pisma wysyłane listem poleconym, w tym monity, wezwania
do zapłaty, wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo: 5,20 zł

F.1.

Pisma wysyłane listem poleconym, w tym monity, wezwania
do zapłaty, wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo: 5,90 zł

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 15 lit. d.
Podstawa faktyczna:
zmiana porządkowa
po wycofaniu usługi.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 15 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 15 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 15 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
prowizji.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 15 lit. d,
ust. 16 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wprowadzenie
prowizji za
dotychczasową
usługę.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 15 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 15 lit. b.
Podstawa faktyczna:
podwyżka stawek
opłat stosowanych

Tabela
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8

F.2.

Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w tym monity, wezwania do
zapłaty, wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo: 7,80 zł

F.2.

Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w tym monity, wezwania do
zapłaty, wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo: 8,50 zł

9

G.1.

Pisma wysyłane listem poleconym, w tym upomnienia,
wezwania
Tryb pobierania – jednorazowo: 5,20 zł

G.1.

Pisma wysyłane listem poleconym, w tym upomnienia,
wezwania
Tryb pobierania – jednorazowo: 5,90 zł

10

G.2.

Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w tym upomnienia, wezwania,
wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo: 7,80 zł

G.2.

Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w tym upomnienia, wezwania,
wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo: 8,50 zł

11

Brak

Brak

Przypis 6

6

12

Brak

Brak

Przypis 7

7 W odniesieniu do danego Planu ratalnego pobierana jest
tylko jedna prowizja: za uruchomienie Planu ratalnego albo
za obsługę Planu ratalnego, zależnie od wariantu wybranego
przez Klienta w „Dyspozycji uruchomienia Planu ratalnego”.

13

Brak

Brak

Przypis 8

8 Wysokość prowizji określona jest w „Dyspozycji
uruchomienia Planu ratalnego”. Prowizja miesięczna
doliczana jest do każdej raty i wynosi nie więcej niż 5 zł za
każde rozpoczęte 500 zł transakcji spłacanej w ramach
Planu ratalnego (przykłady: dla transakcji w kwocie 300 zł
prowizja wynosi 5 zł miesięcznie, dla transakcji w kwocie
1 200 zł prowizja wynosi 15 zł miesięcznie). Prowizja
miesięczna obowiązuje dla każdej pojedynczej transakcji
objętej Planem ratalnym, do momentu spłaty ostatniej raty.

7.

Opłata jest pobierana jako opłata dodatkowa do opłaty za
wydanie karty płatniczej.

przez Pocztę Polską
za list polecony.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 15 lit. b.
Podstawa faktyczna:
podwyżka stawek
opłat stosowanych
przez Pocztę Polską
za list polecony.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 15 lit. b.
Podstawa faktyczna:
podwyżka stawek
opłat stosowanych
przez Pocztę Polską
za list polecony.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 15 lit. b.
Podstawa faktyczna:
podwyżka stawek
opłat stosowanych
przez Pocztę Polską
za list polecony.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 15 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
opłaty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 15 lit. d.
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zasad stosowania
prowizji.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 15 lit. d,
ust. 16 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wprowadzenie
prowizji za
dotychczasową
usługę.

Taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych – część dotycząca pożyczek/kredytów

WARIANT „POŻYCZKA ELASTYCZNA”1 dotyczy umów zawartych od 18.12.2011 r.
1

Cała tabela z
przypisami

WARIANT „POŻYCZKA ELASTYCZNA”1
dotyczy umów zawartych od 18.12.2011 r.

Anulowano

Anulowano

Zmiana redakcyjna –
uproszczenie TOiP

WARIANT „POŻYCZKA ELASTYCZNA”1 dotyczy umów o pożyczkę elastyczną w kwocie powyżej 255 550 zł zawartych od 29.06.2012 r.
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I., nagłówek

WARIANT „POŻYCZKA ELASTYCZNA”1
dotyczy umów zawartych od 18.12.2011 r.

Zmiana redakcyjna –
uproszczenie TOiP

Brak

WARIANT „POŻYCZKA ELASTYCZNA”1
dotyczy umów o pożyczkę elastyczną w kwocie powyżej
255 550 zł zawartych od 29.06.2012 r.
Brak

I.A.3.

3

I.A.4.

Prowizja za wcześniejszą spłatę

I.A.5.

Prowizja za podwyższenie kwoty pożyczki
Tryb pobierania – jednorazowo: ustalana indywidualnie
Prowizja za wcześniejszą spłatę2

4

Brak

Brak

Przypis 2

2

Zmiana redakcyjna –
uproszczenie TOiP
Zmiana redakcyjna –
uproszczenie TOiP
Zmiana redakcyjna –
uproszczenie TOiP

1

I., nagłówek

2

Dotyczy umów o Pożyczkę elastyczną w kwocie powyżej
255 550 zł.

Warunkowe Brokerskie Linie Kredytowe
1

IV., tytuł
rozdziału

Warunkowe brokerskie linie kredytowe

IV., tytuł
rozdziału

Warunkowa brokerska linia kredytowa

2

IV., część A tabeli

NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU
WTÓRNYM

Anulowano

Anulowano

3

V.A.1.

Pisma wysyłane listem poleconym, w tym monity, wezwania
do zapłaty, wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo: 5,20 zł

V.A.1.

Pisma wysyłane listem poleconym, w tym monity, wezwania
do zapłaty, wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo:
5,20 zł (obowiązuje do 13 września 2019 r.)
5,90 zł (obowiązuje od 14 września 2019 r.)

4

V.A.2.

Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w tym monity, wezwania do
zapłaty, wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo: 7,80 zł

V.A.2.

Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w tym monity, wezwania do
zapłaty, wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo:
7,80 zł (obowiązuje do 13 września 2019 r.)
8,50 zł (obowiązuje od 14 września 2019 r.)

5

V.B.1.

Pisma wysyłane listem poleconym, w tym upomnienia,
wezwania
Tryb pobierania – jednorazowo: 5,20 zł

V.B.1.

Pisma wysyłane listem poleconym, w tym upomnienia,
wezwania
Tryb pobierania – jednorazowo:
5,20 zł (obowiązuje do 13 września 2019 r.)
5,90 zł (obowiązuje od 14 września 2019 r.)

6

V.B.2.

Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w tym upomnienia, wezwania,
wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo: 7,80 zł

V.B.2.

Pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, w tym upomnienia, wezwania,
wypowiedzenie umowy
Tryb pobierania – jednorazowo:
7,80 zł (obowiązuje do 13 września 2019 r.)
8,50 zł (obowiązuje od 14 września 2019 r.)

Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 10 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wycofanie produktu z
oferty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 10 lit. d.
Podstawa faktyczna:
wycofanie produktu z
oferty.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 10 lit. b.
Podstawa faktyczna:
podwyżka stawek
opłat stosowanych
przez Pocztę Polską
za list polecony.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 10 lit. b.
Podstawa faktyczna:
podwyżka stawek
opłat stosowanych
przez Pocztę Polską
za list polecony.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 10 lit. b.
Podstawa faktyczna:
podwyżka stawek
opłat stosowanych
przez Pocztę Polską
za list polecony.
Podstawa prawna:
Postanowienia ogólne
TOiP ust. 10 lit. b.
Podstawa faktyczna:
podwyżka stawek
opłat stosowanych
przez Pocztę Polską
za list polecony.
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8.

Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Bank i BIK

1

5. w celu podejmowania czynności w związku z
przeciwdziałaniem przestępstwom gospodarczym, w tym
wyłudzeniom pożyczek i kredytów. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Banku,

Brak

2

9. W przypadku, gdy występuje Pani/Pan w imieniu innego
podmiotu Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane również
w celu zapewnienia właściwej reprezentacji i
zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania tego
podmiotu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes administratora danych
osobowych.

Brak

3

Brak

4

Okres przechowywania danych
Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez
okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z
przepisów prawa lub uzasadnionego interesu banku.

8. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu
Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
a.
w
celu
marketingu
bezpośredniego
produktów i usług własnych Banku, w tym
profilowania,
b.
w celu badania satysfakcji klientów,
c.
w celu podejmowania czynności w związku z
przeciwdziałaniem
przestępstwom
gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek
i kredytów,
d.
w przypadku, gdy występuje Pani/Pan w
imieniu innego podmiotu w celu zapewnienia
właściwej reprezentacji i zagwarantowania
odpowiedzialności za zobowiązania tego
podmiotu,
e.
w celach związanych z organizacją i
usprawnianiem
funkcjonowania
Banku,
zapewnieniem i podnoszeniem standardów
bezpieczeństwa, m.in. w celu zapewnienia
takiego funkcjonowania naszych systemów,
by zapewnić Pani/Panu coraz lepszej jakości
obsługę i bezpieczeństwo Pani/Pana środków.
Okres przechowywania danych
Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez
okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z
przepisów prawa lub uzasadnionego interesu banku.

Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów klauzuli
informacyjnej w
związku z RODO
Podstawa prawna:
Regulamin
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych,
oszczędnościowych i
terminowych lokat
oszczędnościowych
§27. Ust. 1 pkt 4)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów klauzuli
informacyjnej w
związku z RODO
Podstawa prawna:
Regulamin
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych,
oszczędnościowych i
terminowych lokat
oszczędnościowych
§27. Ust. 1 pkt 4)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów klauzuli
informacyjnej w
związku z RODO
Podstawa prawna:
Regulamin
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych,
oszczędnościowych i
terminowych lokat
oszczędnościowych
§27. Ust. 1 pkt 4)

Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów klauzuli
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Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w
prawie bankowym, w przepisach podatkowych, prawa
cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu

Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w
szczególności
w
prawie
bankowym, w
przepisach
podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości,
przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

5

Kategorie odbiorców danych
Bank i BIK mogą udostępnić dane osobowe jedynie
podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności art. 104 - 106 d ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, do rejestru PESEL
lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji
poprawności przekazanych danych osobowych, do Systemu
Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek
Banków Polskich oraz innym podmiotom współpracującym z
BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Ponadto
Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 a ustawy Prawo
bankowe, mogą być przekazywane przez Bank podmiotom
przetwarzającym
dane
osobowe
na
zlecenie
administratorów, m.in. dostawcom usług IT, a także przez
BIK takim podmiotom na podstawie umowy z BIK. Ponadto
Bank może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też
agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem,
a przekazanie tych danych objęte jest środkami
bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony banku jako
administratora danych.

6

Brak

Kategorie odbiorców danych
Bank i BIK mogą udostępnić dane osobowe jedynie
podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności art. 104 - 106 d ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, do rejestru PESEL
lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji
poprawności przekazanych danych osobowych, do Systemu
Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek
Banków Polskich oraz innym podmiotom współpracującym z
BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Ponadto
Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 a ustawy Prawo
bankowe, mogą być przekazywane przez Bank podmiotom
przetwarzającym
dane
osobowe
na
zlecenie
administratorów, m.in. dostawcom usług IT, dostawcom
usług kurierskich i innych usług koniecznych do zapewnienia
sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Banku a także
przez BIK takim podmiotom na podstawie umowy z BIK.
Ponadto Bank może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też
agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem,
a przekazanie tych danych objęte jest środkami
bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony banku jako
administratora danych.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Pana/Pani dane mogą być przekazane administracji rządowej
Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem
międzynarodowych
transferów
pieniężnych
za
pośrednictwem SWIFT, także do innych państw, jeśli jest to
niezbędne do realizacji umowy, którą Pan/Pani zawarł/a z
Bankiem, tj. do realizacji zleceń płatności.

7

Brak

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych
Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany na potrzeby oceny zdolności kredytowej
na podstawie zatwierdzonych przez Bank reguł udzielenia

informacyjnej w
związku z RODO
Podstawa prawna:
Regulamin
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych,
oszczędnościowych i
terminowych lokat
oszczędnościowych
§27. Ust. 1 pkt 4)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów klauzuli
informacyjnej w
związku z RODO
Podstawa prawna:
Regulamin
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych,
oszczędnościowych i
terminowych lokat
oszczędnościowych
§27. Ust. 1 pkt 4)

Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów klauzuli
informacyjnej w
związku z RODO,
dodanie informacji o
systemie SWIFT
Podstawa prawna:
Regulamin
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych,
oszczędnościowych i
terminowych lokat
oszczędnościowych
§27. Ust. 1 pkt 4)
Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów klauzuli
informacyjnej w
związku z RODO
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kredytu lub podniesienia limitu, które biorą pod uwagę
przekazane we wniosku dane oraz dane pozyskane przez
Bank w tym m. im. informacje z raportów z BIK.
Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczna zgoda lub
odmowa zawarcia umowy z Bankiem. Ma Pani/Pan prawo do
zwrócenia się o zweryfikowanie przez pracowników Banku
poprawności rozpatrzonego wniosku oraz otrzymania
informacji, jakie czynniki wpłynęły na decyzję Banku oraz do
wyrażenia własnego stanowiska.
9.

Podstawa prawna:
Regulamin
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych,
oszczędnościowych i
terminowych lokat
oszczędnościowych
§27. Ust. 1 pkt 4)

Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Bank

1

5. w celu podejmowania czynności w związku z
przeciwdziałaniem przestępstwom gospodarczym, w tym
wyłudzeniom pożyczek i kredytów. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Banku,

Brak

2

9. W przypadku, gdy występuje Pani/Pan w imieniu innego
podmiotu Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane również
w celu zapewnienia właściwej reprezentacji i
zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania tego
podmiotu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes administratora danych
osobowych.

Brak

3

Brak

8. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu
Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
f.
w
celu
marketingu
bezpośredniego
produktów i usług własnych Banku, w tym
profilowania,
g.
w celu badania satysfakcji klientów,
h.
w celu podejmowania czynności w związku z
przeciwdziałaniem
przestępstwom
gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek
i kredytów,
i.
w przypadku, gdy występuje Pani/Pan w
imieniu innego podmiotu w celu zapewnienia
właściwej reprezentacji i zagwarantowania
odpowiedzialności za zobowiązania tego
podmiotu,

Podstawa faktyczna:
doprecyzowanie
zapisów klauzuli
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j.

w celach związanych z organizacją i
usprawnianiem
funkcjonowania
Banku,
zapewnieniem i podnoszeniem standardów
bezpieczeństwa, m.in. w celu zapewnienia
takiego funkcjonowania naszych systemów,
by zapewnić Pani/Panu coraz lepszej jakości
obsługę i bezpieczeństwo Pani/Pana środków.
9. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i
zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia
Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub
z innego tytułu. Zakres czasowy przetwarzania danych w
powyższym celu określa art. 118 Kodeksu cywilnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek
prawny wynikający z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym.

4

Brak

4

Okres przechowywania danych
Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez
okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z
przepisów prawa lub uzasadnionego interesu banku.
Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w
prawie bankowym, w przepisach podatkowych, prawa
cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu

Okres przechowywania danych
Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez
okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z
przepisów prawa lub uzasadnionego interesu banku.
Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w
szczególności
w
prawie
bankowym, w
przepisach
podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości,
przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

5

Kategorie odbiorców danych
Bank i BIK mogą udostępnić dane osobowe jedynie
podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności art. 104 - 106 d ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, do rejestru PESEL
lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji
poprawności przekazanych danych osobowych, do Systemu
Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek
Banków Polskich oraz innym podmiotom współpracującym z
BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Ponadto
Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 a ustawy Prawo
bankowe, mogą być przekazywane przez Bank podmiotom
przetwarzającym
dane
osobowe
na
zlecenie
administratorów, m.in. dostawcom usług IT, a także przez
BIK takim podmiotom na podstawie umowy z BIK. Ponadto
Bank może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też
agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem,
a przekazanie tych danych objęte jest środkami

Kategorie odbiorców danych
Bank i BIK mogą udostępnić dane osobowe jedynie
podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności art. 104 - 106 d ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, do rejestru PESEL
lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji
poprawności przekazanych danych osobowych, do Systemu
Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek
Banków Polskich oraz innym podmiotom współpracującym z
BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Ponadto
Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 a ustawy Prawo
bankowe, mogą być przekazywane przez Bank podmiotom
przetwarzającym
dane
osobowe
na
zlecenie
administratorów, m.in. dostawcom usług IT, dostawcom
usług kurierskich i innych usług koniecznych do zapewnienia
sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Banku a także
przez BIK takim podmiotom na podstawie umowy z BIK.
Ponadto Bank może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też
agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem,
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bezpieczeństwa oraz kontrolą
administratora danych.
5

Brak

ze

strony

banku

jako

a przekazanie tych danych objęte jest środkami
bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony banku jako
administratora danych.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Pana/Pani dane mogą być przekazane administracji rządowej
Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem
międzynarodowych
transferów
pieniężnych
za
pośrednictwem SWIFT, także do innych państw, jeśli jest to
niezbędne do realizacji umowy, którą Pan/Pani zawarł/a z
Bankiem, tj. do realizacji zleceń płatności.
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