
 

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN  

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

 

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Nazwa 
rachunku 
 

Maksymalne Konto Konto Wyższej Jakości W nowej 
Taryfie opłat 
i prowizji, 
którą 
przesyłamy 
w załączeniu, 
konta 
widnieją pod 
nowymi 
nazwami. 
Prosimy o 
zapoznanie 
się z nową 
nazwą 
swojego 
konta. 

Kapitalne Konto Konto Korzystne 

Dopasowane Konto Konto Osobiste 

Lubię to! Konto Konto Internetowe 

Cool Konto Konto Internetowe 

Sezam Student Konto Internetowe 

Sezam Junior Konto Internetowe 

Konto Walutowe Private Banking Konto Walutowe 

Konto Walutowe Konto Walutowe 

Sezam Konto Srebrne 

Srebrny Sezam Konto Srebrne 

Rachunek a’vista w PLN Konto Srebrne 

Złoty Sezam Konto Złote 

Sezam Max Konto Złote 

Konto Osobiste Private Banking  Konto Private Banking  

Rachunek a’vista Private Banking w PLN Konto Private Banking  

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku  
 

Maksymalne Konto 

Opłata: 19,99 zł lub 0 zł1 

1 W danym miesiącu opłata nie zostanie 
pobrana, jeżeli wpływy na rachunek 
Maksymalne Konto w poprzednim miesiącu 
kalendarzowym wynoszą min. 7 500 zł. Pod 
pojęciem wpływów na rachunek należy 
rozumieć: 

a) przelewy przychodzące z rachunków 
prowadzonych w innych bankach, których 
klient nie jest posiadaczem lub 
współposiadaczem, 

b) przelewy z innych rachunków 
prowadzonych w Alior Banku w ramach 
działalności przejętej z Banku BPH (z 
wyłączeniem rachunków prowadzonych przez 
Biuro Maklerskie Banku BPH SA przejęte przez 
Alior Bank z Banku BPH), których klient nie 
jest posiadaczem lub współposiadaczem, 

c) przelewy z tytułu wypłaty kredytu 
gotówkowego lub transzy kredytu 
gotówkowego udzielonego przez Alior Bank w 
ramach działalności przejętej z Banku BPH, 

d) wpłaty gotówkowe w kasach Alior Banku w 
ramach działalności przejętej z Banku BPH. 

Konto Wyższej Jakości 

Opłata: 0 zł9 lub 12 zł 

9 Przedstawione warunki dostępne są 
dla klientów otrzymujących na Konto 
Wyższej Jakości jednorazowy wpływ 
na kwotę min. 2 500 zł/miesiąc z 
innego banku lub z konta firmowego 
prowadzonego w Alior Banku, lub 
jeśli na rachunku zostaną rozliczone 
transakcje bezgotówkowe wykonane 
kartą na kwotę min. 700 zł/miesiąc. 
W miesiącu, w którym żaden z 
powyższych warunków nie zostanie 
spełniony, Bank pobierze opłatę za 
prowadzenie konta w wysokości 12 zł 
oraz będzie mógł naliczać opłaty za 
obsługę zadłużenia na koncie. Bank 
gwarantuje niezmienność wysokości 
opłat dla klientów spełniających 
powyższy warunek przez 5 lat od 
daty zawarcia umowy rachunku. Dla 
klientów, którzy w ramach 
działalności przejętej z Banku BPH 
posiadali Konto Maksymalne 
gwarancja niezmienności opłat 
dotyczy okresu 5 – letniego od dnia 
operacyjnego połączenia obu części 
Banku. 

Gwarancja 
niezmien-
ności ceny 
obowiązuje 
przez 5 lat 
od dnia 
operacyjnego 
połączenia 
obu części 
Banku. 
 
 

 

 



 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Kapitalne Konto 

Opłata: 9,99 zł 
 

Konto Korzystne 

Opłata: 9,99 zł 
 

 

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Dopasowane Konto 

Opłata: 7 zł lub 0 zł2 

2 W danym miesiącu opłata nie zostanie 
pobrana, jeżeli wpływy na rachunek 
Dopasowane Konto w poprzednim miesiącu 
kalendarzowym wynoszą min. 1 000 zł. Pod 
pojęciem wpływów na rachunek należy 
rozumieć: 

a) przelewy przychodzące z rachunków 
prowadzonych w innych bankach, których 
klient nie jest posiadaczem lub 
współposiadaczem, 

b) przelewy z innych rachunków 
prowadzonych w Alior Banku w ramach 
działalności przejętej z Banku BPH (z 
wyłączeniem rachunków prowadzonych przez 
Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank  
z Banku BPH), których klient nie jest 
posiadaczem lub współposiadaczem, 

c) przelewy z tytułu wypłaty kredytu 
gotówkowego lub transzy kredytu 
gotówkowego udzielonego przez Alior Bank  
w ramach działalności przejętej z Banku BPH, 

d) wpłaty gotówkowe w kasach Alior Banku  
w ramach działalności przejętej z Banku BPH. 

Konto Osobiste 

Opłata: 8 zł lub 0 zł7 

7 Opłata nie jest pobierana, jeżeli: 

- w danym miesiącu, innym niż 
miesiąc otwarcia ROR, na rachunku 
odnotowano wpływ z tytułu 
wynagrodzenia, dokonany przez 
pracodawcę, bądź wpływ z tytułu 
stypendium dokonany przez uczelnię 
wyższą, bądź wpływ z tytułu renty 
lub emerytury dokonany przez ZUS; 
lub 

- w danym miesiącu, innym niż 
miesiąc otwarcia ROR, na rachunku 
odnotowano jednorazowy wpływ z 
rachunku innego banku, lub z 
rachunków dla klientów Biznesowych 
prowadzonych w Alior Banku na 
jednorazową kwotę większą lub 
równą 2 000 zł lub większą lub równą 
1 000 zł w przypadku, gdy właściciel 
lub oboje współwłaściciele rachunku 
są studentami/uczniami/słuchaczami 
i nie przekroczyli 24 roku życia; lub 

- właściciel rachunku nie ukończył 19 

roku życia. 

 

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Lubię to! Konto 

Opłata: 0 zł  
 

Konto Internetowe 

Opłata: 0 zł 
 

 

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Cool Konto 

Opłata: 0 zł lub 7 zł3  

3 Dla posiadaczy rachunku Cool Konto, którzy 
ukończyli 18 rok życia, opłata wynosi 7 zł. 

Konto Internetowe 

Opłata: 0 zł 
 

 

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Sezam Student  

Opłata: 3 zł lub 0 zł4 

4 Opłata nie jest pobierana jeżeli posiadaczem 
rachunku jest dziecko klienta Private Banking 
(dotyczy klienta, którego obsługa została 
przejęta z Banku BPH) lub posiadacza 
rachunku Złoty Sezam lub Sezam Max, które 
nie ukończyło 26 roku życia 

Konto Internetowe 

Opłata: 0 zł 
 

 

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Sezam Junior 

Opłata: 1,50 zł lub 0 zł4 

4 Opłata nie jest pobierana, jeżeli 
posiadaczem rachunku jest dziecko klienta 
Private Banking (dotyczy klienta, którego 
obsługa została przejęta z Banku BPH) lub 
posiadacza rachunku Złoty Sezam lub Sezam 
Max, które nie ukończyło 26 roku życia. 

Konto Internetowe 

Opłata: 0 zł 
 

 

 



 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Konto Walutowe Private Banking 

Opłata: według umowy 
 

Konto Walutowe 

Opłata: 0 zł 
 

 

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Konto Walutowe 

Opłata: 5 zł lub 0 zł5 

5 Opłata nie jest pobierana od posiadaczy 
rachunku Maksymalne Konto, Kapitalne 
Konto, Złoty Sezam, Srebrny Sezam lub 
Sezam Max. 

Konto Walutowe 

Opłata: 0 zł 
 

 

Opłata 
miesięczna za 

prowadzenie 
rachunku 

Sezam 

Opłata: 9,99 zł 
 

Konto Srebrne 

Opłata: 9,99 zł 
 

 

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Srebrny Sezam 

Opłata: 9,99 zł 
 

Konto Srebrne 

Opłata: 9,99 zł 
 

 

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Rachunek a’vista w PLN 

Opłata: 9,95 zł 
 

Konto Srebrne 

Opłata: 9,99 zł 
 

 

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Złoty Sezam 

Opłata: 19,99 zł 
 

Konto Złote 

Opłata: 14,99 zł 
 

 

Opłata 

miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Sezam Max 

Opłata: 14,99 zł 
 

Konto Złote 

Opłata: 14,99 zł 
 

 

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Konto Osobiste Private Banking  

Opłata: według umowy 
 

Konto Private Banking  

Opłata: 100 zł; możliwość 
negocjowania wysokości opłaty 
 

 

Opłata 
miesięczna za 
prowadzenie 
rachunku 

Rachunek a’vista Private Banking w 
PLN 

Opłata: według umowy 

Konto Private Banking  

Opłata: 100 zł; możliwość 
negocjowania wysokości opłaty 
 

 

Usługa szybkich 
płatności 
internetowych 
(Pay by link) 

Usługa „Płacę z BPH” dostępna tylko w dni 
robocze. 

Usługa „Płacę z Alior Bankiem” 
dostępna jest 7 dni w tygodniu. 

Usługa „Płacę  
z Alior Bankiem” 
zastąpi usługę 
„Płacę z BPH”, 
która będzie 
niedostępna. 

Przelew Express 
- Elixir 

Usługa niedostępna Usługa dostępna  System Express 
Elixir umożliwia 
realizację 
przelewu w kilka 
sekund przez 
całą dobę (w 
godz. 0:05 do 
23:55), w 
każdym dniu 
tygodnia (także 
w święta i dni 
wolne od pracy). 

 

 



 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Kod SWIFT 
(płatności 
zagraniczne) – 
przypomnienie 
zmiany 

Kod SWIFT Alior Banku: 
ALBPPLPW 

 

Po 4 listopada 2016 r. (tzn. po  
fuzji prawnej Alior Banku z 
częścią Banku BPH) płatności 
zagraniczne powinny być 
realizowane tylko z 
wykorzystaniem kodu SWIFT 
Alior Banku. W przypadku, gdy 
klient otrzymuje regularne 
wpłaty z zagranicy, Bank 
rekomenduje poinformowanie 
nadawcy o zmianie kodu 
SWIFT. 

Opłata za 
wyciąg 
papierowy 

Klient otrzymuje bezpłatnie jeden 
wyciąg z rachunku w miesiącu. 
Dodatkowy wyciąg jest płatny w 
zależności od typu konta – opłata 
wynosi od 0 zł do 5 zł.  
Zapisy zostały uregulowane w 
„Umowie rachunku 

oszczędnościowo -rozliczeniowego, 
usług bankowości elektronicznej i 
karty debetowej oraz Tabeli Opłat i 
prowizji Banku BPH SA dla Klientów 
Indywidualnych”. 

Klienci posiadający dostęp do 
bankowości elektronicznej 
otrzymują wyciągi w formie 
elektronicznej. Każdy 
dodatkowy wyciąg w formie 
papierowej jest płatny (opłata 
w wysokości 5 zł za wyciąg).  

Dla klientów, którzy nie 
aktywowali kanałów 
elektronicznych, wyciąg 
papierowy jest bezpłatny. 

Bank rekomenduje klientom, 
otrzymującym wyciągi 
papierowe, złożenie dyspozycji 
zmieniającej formę wyciągu na 
wyciąg elektroniczny.  
 

Wysokość 
oprocentowa
nia 

Zgodnie z zawartą umową oraz 
Tabelą Oprocentowania dla 
Klientów w ramach działalności 

przejętej z Banku BPH. 

Zgodnie z Tabelą 
Oprocentowania Alior Banku 
SA dla Klientów 

Indywidualnych. 

Prosimy o zapoznanie się ze 
szczegółami. 

Terminy 
realizacji 
zleceń 
płatniczych 
na rachunku 

Terminy realizacji zleceń 
płatniczych uregulowane  
w Regulaminie rozliczeń 
pieniężnych dla Klientów 
indywidualnych Alior Banku SA  
w ramach działalności przejętej  
z Banku BPH. 

W związku z przeniesieniem 
rachunków do nowego 
systemu informatycznego, 
realizacja zleceń płatniczych 
odbywać się będzie w 
terminach zgodnych z  
Załącznikiem nr 2 do 
Regulaminu tj.: Wykazem 
Godzin Przyjmowania 
Dyspozycji. 

Godziny realizacji zleceń 
uległy zmianie – zachęcamy 
do zapoznania się ze 
szczegółami podanymi  
w Wykazie Godzin 
Przyjmowania Dyspozycji.  

Wymiana 
walut 

Wymiana walut możliwa poprzez 
przelewy wewnętrzne między 
rachunkiem walutowym oraz 
rachunkiem w PLN. 

Wymiana walut dostępna: 

 w ramach przelewów 
wewnętrznych pomiędzy 
rachunkami w walutach 
USD, EUR, CHF, GBP, PLN, 

 w Kantorze Walutowym 
(preferencyjny kurs on-
line), 

 z wykorzystaniem usługi 

Autodealing (usługa 
dostępna w bankowości 
internetowej Alior Banku). 

 

Płatności 
BLIK 

Usługa niedostępna Usługa dostępna (bezpłatna) Płatności BLIK to płatności  
z użyciem telefonu 
komórkowego. BLIK to 
wygodny i bezpieczny sposób 
płatności w sklepie oraz 
Internecie przy pomocy 
jednorazowych kodów. Usługa 
pozwala również na wypłatę 
gotówki w bankomacie. 

 



 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Płatności 
Android Pay 

Usługa niedostępna Usługa dostępna dla kart 
Mastercard. 

Android Pay to usługa mobilna 
umożliwiająca dokonywanie 
płatności zbliżeniowych w 
sklepach oraz aplikacjach 
mobilnych. 

Powiadomienia 
SMS 

Opłata 0 zł lub 0,35 zł  
(w zależności od typu konta), 
naliczana za każde 
powiadomienie SMS. 

Opłata 0 zł lub 0,30 zł  
(w zależności od typu konta), 
naliczana za każde 
powiadomienie SMS. 

Powiadomienia SMS nie 
zostaną przeniesione 
automatycznie do 
bankowości internetowej 
Alior Banku. Prosimy o ich 
ponowne zdefiniowanie w 
bankowości internetowej Alior 
Banku, po połączeniu 
operacyjnym obu części 
Banku. 

Automatyczne 
oszczędzanie 

Usługa dostępna dla posiadaczy 
Kapitalnego Konta i realizowana 
na podstawie Regulaminu 
rachunków oszczędnościowo–
rozliczeniowych i rachunków 
oszczędnościowych dla Klientów 
Indywidualnych Alior Banku SA  
w ramach działalności przejętej  
z Banku BPH oraz aneksu do 
Umowy rachunku. 

Usługa niedostępna  Bank proponuje  korzystanie  
z atrakcyjnie oprocentowanych 
kont oszczędnościowych lub 
lokat terminowych.  

Autoinwestycja Usługa dostępna dla posiadaczy 
Maksymalnego Konta  
i realizowana na podstawie 
Regulaminu rachunków 
oszczędnościowo–rozliczeniowych 
i rachunków oszczędnościowych 
dla Klientów Indywidualnych Alior 
Banku SA w ramach działalności 
przejętej z Banku BPH oraz 
aneksu do Umowy rachunku. 

Usługa niedostępna  Bank proponuje korzystanie  
z atrakcyjnie oprocentowanych 
kont oszczędnościowych lub 
lokat terminowych. 

Wpłatomaty Brak możliwości korzystania  
z wpłatomatów. 

Wprowadzenie możliwości 
korzystania z wpłatomatów. 
Wpłatomaty przyjmują jedynie 
banknoty w walucie PLN.  
Za wpłatę gotówkową we 
wpłatomacie Bank pobiera 
prowizje zgodne z Taryfą opłat 

i prowizji.   

Lista wpłatomatów dostępna 
na stronie: www.aliorbank.pl  
 

Pełnomocnictwa   Zakres udzielonych 
pełnomocnictw nie ulega 
zmianie, z zastrzeżeniem, że 
pełnomocnictwa wydane do 
wszystkich rachunków danego 
klienta będą obowiązywały 
jedynie w stosunku do 
rachunków przejętych z Banku 
BPH i otwartych do dnia fuzji 
operacyjnej.  
W przypadku 
niejednoznacznych dyspozycji 
klientów w zakresie 
udzielonych pełnomocnictw 
ogólnych, od dnia fuzji 
operacyjnej będą 
obowiązywały tylko 
pełnomocnictwa szczegółowe.   

W przypadku klientów 
posiadających rachunki 
zarówno w Alior Banku, jak  
i założone w Banku BPH,  
a następnie przeniesione do 
Alior Banku, pełnomocnictwo 
udzielone w Banku BPH będzie 
obowiązywało jedynie do 
przeniesionych rachunków.  
Nowy zakres pełnomocnictwa 
można ustanowić w dowolnym 
oddziale Alior Banku. 

 



 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Rachunki 
wspólne 

Możliwość wypowiedzenia 
rachunku wspólnego przez 
jednego współwłaściciela. 

Pełnomocnictwo musi być 
odwołane w obecności obu 
współwłaścicieli.  

Wypowiedzenie umowy jedynie w 
obecności wszystkich współwłaścicieli do 
rachunku. 

Pełnomocnictwo może być odwołane przez 
dyspozycję wydaną przez jednego 
współwłaściciela do rachunku. 

 

 
Podstawa prawna do zmian: 
 
ROZDZIAŁ XIII  
Zmiana Regulaminu rachunków oszczędnościowo–rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla 
Klientów Indywidualnych Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH  
 
§ 28  
Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmian  Regulaminu przy zaistnieniu co najmniej  jednej z niżej wymienionych 
okoliczności:  

1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa bezpośrednio dotyczących funkcjonowania sektora 

bankowego, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu,  

2) wydania wytycznych, zaleceń lub decyzji przez instytucje nadzorcze, wyroku sądu lub decyzji administracyjnej, 

które ze względu treść wymagają zmiany postanowień Regulaminu,  

3) zmian zakresu lub sposobu świadczenia usług lub funkcjonalności, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na 

postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych usług lub funkcjonalności albo wycofanie lub zmianę 

cech dotychczasowych usług lub funkcjonalności, o ile zapewnione zostanie dalsze wykonywanie Umowy oraz nie 

będzie prowadziło do obligatoryjnego zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza z tytułu Umowy. 

 
Zmiana Regulaminu Rozliczeń Pieniężnych  
§ 31  
Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu przy zaistnieniu przynajmniej jednej  
z wymienionych niżej przyczyn:  

a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia 

Regulaminu,  

b) wydania wytycznych, zaleceń lub decyzji instytucji nadzorczych, w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na 

postanowienia Regulaminu,  

c) zmian dostępności lub funkcjonalności produktów lub usług świadczonych przez Bank, w zakresie, w jakim 

zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu.  

 

Karty debetowe wydane do rachunku 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie  Komentarz 

Opłata 
podstawowa za 
kartę do Konta 
Sezam Max 
(obecnie Konto 
Złote) 

Opłaty roczne: 

29,99 zł 

 

Opłaty miesięczne: 

0 zł / 3 zł 

 

Opłaty roczne:  

Bank nie pobiera opłaty 
rocznej za karty. 

Opłaty miesięczne: 

0 zł / 4 zł 
 

Opłata miesięczna nie jest 
pobierana w przypadku dokonania  
i rozliczenia przez klienta w 
poprzedni miesiącu kalendarzowym 
co najmniej 4 transakcji 
bezgotówkowych dowolnymi 
kartami płatniczymi wydanymi 
przez Bank na imię i nazwisko tego 
samego klienta. 

Opłata 
podstawowa za 
kartę do Konta 
Złoty Sezam 

Opłaty roczne:  

0 zł 

 

Opłaty miesięczne: 

2,50 zł / 5,50  zł 
 

Opłaty roczne:  

Bank nie pobiera opłaty 
rocznej za karty. 

Opłaty miesięczne: 

0 zł/ 4 zł 
 

Opłata miesięczna nie jest 
pobierana w przypadku dokonania 
i rozliczenia przez klienta  
w poprzedni miesiącu 
kalendarzowym co najmniej 4 
transakcji bezgotówkowych 
dowolnymi kartami płatniczymi 
wydanymi przez Bank na imię i 
nazwisko tego samego klienta. 



 

 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Opłata 

podstawowa za 
kartę do 
pozostałych 
kont 

Opłaty roczne:  0 zł  

 

 
Opłaty miesięczne: 

uzależnione od typu 
karty wydanej do 
rachunku; opłata od 0 
zł do 6 zł. 

Opłaty roczne:  

Bank nie pobiera opłaty rocznej za karty. 

Opłaty miesięczne: 

0 zł - dla Konta Internetowego pod 
warunkiem, że klient zrealizuje 
transakcje bezgotówkowe na kwotę w 
wysokości 100 zł – w przeciwnym 
wypadku Bank pobierze 6 zł 

0 zł – dla Konta Wyższej Jakości, Konta 
Private Banking, Konta Walutowego  

6 zł  - dla Konta Osobistego  

 

Opłaty nie ulegają zmianie dla Konta 
Srebrnego i Konta Korzystnego 

Szczegóły w Taryfie opłat  

i prowizji. 
` 
 

Opłata 
dodatkowa za 
kartę  

 Opłaty miesięczne: 

0 zł - dla Konta Internetowego, Konta 
Wyższej Jakości, Konta Private Banking, 
Konta Walutowego 

8 zł - dla Konta Osobistego, z 
możliwością zwolnienia po spełnieniu 
warunków szczegółowo opisanych w 
Taryfie opłat i prowizji 

Opłaty nie ulegają zmianie dla Konta 

Złotego, Konta Srebrnego, Konta 
Korzystnego.  

Aby uniknąć dodatkowej 
opłaty za kartę należy spełnić 
warunki podane w Taryfie 
opłat i prowizji (analogiczne 
jak dla opłaty za prowadzenie 
rachunku – patrz wyżej). 
Istnieje również możliwość 
zamiany konta na Konto 
Wyższej Jakości lub Konto 

Internetowe, w przypadku 
których opłata dodatkowa 
wynosi 0 zł. 

Opłaty za 
wypłatę z 
bankomatów  

Opłata uzależniona od 
typu karty wydanej do 
rachunku w wysokości 
od 0 zł do 6 zł (2,5% 
min. 12 zł – za wypłaty 
z bankomatów poza 
terytorium Polski) 
Szczegóły w Tabeli opłat 
i prowizji.  
 

Wypłata z bankomatu Euronetu: 

0 zł - dla wszystkich typów rachunków 
 

Wypłata z bankomatu Planet Cash: 

5 zł - dla Konta Internetowego 

0 zł - dla Konta Wyższej Jakości 
5 zł - dla Konta Osobistego (z 
możliwością zwolnienia z opłaty) 
 

Wypłata z bankomatów krajowych, 
innych niż należących do sieci 
Euronet lub Planet Cash: 

5 zł - dla Konta Korzystnego (z 
możliwością zwolnienia z opłaty po 
spełnieniu warunku wpływu z tytułu 
wynagrodzenia/ renty/ emerytury). Do 
31.08.2017 roku opłata nie będzie 
pobierana niezależnie od spełnienia 
warunków. 
 

Opłaty nie ulegają zmianie dla Konta 
Złotego i Konta Srebrnego. 

Aby uniknąć opłaty za wypłaty 
z bankomatów, należy spełnić 
warunki podane w Taryfie 
opłat i prowizji (analogicznie 
jak dla opłaty za prowadzenie 
rachunku – patrz wyżej). 

Zmiana kodu 
PIN w 
bankomacie 

0  lub 3,99 zł w 
zależności od typu karty 
wydanej do rachunku 

0 zł lub 1 zł – we wszystkich 
bankomatach, w tym w bankomatach 
Euronet. Wysokość opłaty uzależniona 
jest od typu konta. 

 

 



 

 

Wprowadzana 
zmiana 

Przed zmianą Po zmianie Komentarz 

Rachunki, do 
których bank 
oferuje karty 

Karty tylko do 
rachunków 
oszczędnościowo-
rozliczeniowych w PLN 
oraz walutowych w EUR  
i USD  

Karty dostępne do rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych  
w PLN, walutowych w EUR, USD, GBP 
oraz rachunków oszczędnościowych  
w PLN. 

Bank prosi o zwrócenie 
uwagi, że transakcje w 
walucie wykonane kartą do 
rachunku w tej samej 
walucie ograniczają koszty 
(brak przewalutowania). 

3DSecure, czyli 
autoryzacja 
płatności w 
Internecie 
kodem PIN 

Usługa dostępna dla 
wszystkich transakcji 
internetowych. 

Usługa niedostępna od 27.03.2017 r.  Bank korzysta z innych, 
sprawdzonych form 
zabezpieczenia transakcji 
kart płatniczych w 
Internecie.  

Przewalutowani
e transakcji 
zagranicznych 
(tj. transakcji  
w walucie innej 
niż PLN)  

Transakcje zagraniczne 
dokonywane kartami 
Mastercard przeliczane 
przez organizację 
Mastercard na walutę 
EUR, a następnie 
przeliczane przez Bank 
na walutę PLN po kursie 
Banku.   

Transakcje zagraniczne dokonywane 
kartami Mastercard w walutach: EUR, 
USD lub GBP przewalutowane po 
kursie banku na PLN.  
Transakcje zagraniczne dokonywane 
kartami Mastercard w walutach 
innych niż: EUR, USD, GBP 
przeliczane przez organizację 
Mastercard na walutę USD, a 
następnie przeliczane przez Bank na 
walutę PLN po kursie Banku.   

Zmianie ulega waluta 
bazowa, na podstawie 
której Bank będzie 
dokonywał przeliczenia 
transakcji wykonanych 
kartami Mastercard. Walutą 
dla transakcji Mastercard 
staje się USD (przed 
zmianą EUR). 

Sposób rozliczenia operacji 
dokonanych kartami Visa 
nie ulega zmianie. 

Definiowanie 
limitów 
transakcyjnych 

Możliwość zablokowania 
na Infolinii Banku 
dokonywania transakcji 
zbliżeniowych oraz  
transakcji dokonywanych 
w Internecie (tzw. 
MOTOEC). 

Możliwość zmiany na 

Infolinii Banku lub w 
bankowości internetowej 
limitów dla transakcji 
gotówkowych oraz 
bezgotówkowych – dla 
Posiadacza karty i 
Użytkownika karty.    

Monitorowanie limitów w 
trybie dziennym i 
miesięcznym. 

Możliwość zdefiniowania dziennych 
limitów dla transakcji: 

 bezgotówkowych, w tym 
zbliżeniowych oraz dla transakcji 
dokonywanych w Internecie (tzw. 
MOTOEC), 

 gotówkowych. 

 

 

Limity bezgotówkowe 
i gotówkowe można 
zdefiniować za 
pośrednictwem Infolinii lub 
w bankowości internetowej 
Alior Banku. 

 
Podstawa prawna do zmian: 
 
Zmiana Regulaminu płatniczych kart debetowych Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach 
działalności przejętej z Banku BPH 
 
§35 pkt 4) 
Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu przy zaistnieniu co najmniej jednej z niżej  
wymienionych okoliczności:  
(...) 
4) zmian zakresu lub sposobu świadczenia usług lub funkcjonalności, w zakresie w jakim zmiany te 
wpływają na postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych usług lub funkcjonalności  
albo wycofanie lub zmianę cech dotychczasowych usług lub funkcjonalności, o ile zapewnione zostanie  
dalsze wykonywanie Umowy oraz nie będzie prowadziło do obligatoryjnego zwiększenia obciążeń  

finansowych Posiadacza z tytułu Umowy. 
 


