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Oferta Specjalna dotycząca promocyjnych 
warunków cenowych w zakresie abonamentu za 
usługi finansowe  Bankowości Elektronicznej  
BusinessPro dla Klientów Biznesowych. 
 
 
 

Regulamin Oferty Specjalnej dotyczącej promocyjnych warunków 

cenowych w zakresie abonamentu za usługi finansowe Bankowości 

Elektronicznej BusinessPro dla Klientów Biznesowych („Regulamin”) 

 
1. Organizatorem Oferty Specjalnej dotyczącej promocyjnych warunków cenowych  

w zakresie abonamentu za usługi finansowe Bankowości Elektronicznej BusinessPro dla 
Klientów Biznesowych (,,Oferta’’) jest Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 
(02-232 Warszawa), ul. Łopuszańska 38d, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, kapitał 
zakładowy: 1.305.539.910 zł opłacony w całości, NIP 1070010731, REGON 141387142 
(„Bank”).  

2. Oferta obowiązuje w okresie 01.09.2020r. – 31.08.2021r. (,,Okres Oferty Specjalnej’’). 

3. Oferta jest skierowana do Klientów Biznesowych, którzy spełniają łącznie poniższe 

warunki: 

1) do dnia 31.08.2020r. włącznie  zawarli z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku 

podstawowego i nadal go prowadzą według cenników planów taryfowych 

wymienionych w Taryfie Opłat i Prowizji (firmy mikro, małe, średnie oraz 

korporacje) Alior Banku SA w części:  

a) C – Opłaty i prowizje pobierane za czynności związane z obsługą Klienta  

z segmentu mikro, małych i średnich firm 

b) D – Opłaty i prowizje pobierane za czynności związane z obsługą Klienta  

z segmentu mikro, małych i średnich firm (dotyczy umów zawartych do dnia,  

6 maja 2012 r.) 

dla wskazanych poniżej rodzajów rachunków: 

i. Rachunek Biznes Symetria (dawniej: Biznes Symetria Direct, Biznes 

Symetria, Biznes Symetria PRO, Symetria Active) 

ii. Rachunek Menedżer  

iii. Rachunek z pakietem bazowym : Firmowy, Firmowy Active, Firmowy FX, 

Firmowy Plus, Firmowy Plus Active, Firmowy Plus FX, Firmowy Pro, 

Firmowy Pro Active, Firmowy Pro FX, e-Firmowy, Firmowy Rolnik,  

2) posiadają zawartą z Bankiem umowę o bankowość internetową BusinessPro  

w wersji Basic lub Professional. 

 
4. Oferta polega na stosowaniu w Okresie Oferty Specjalnej promocyjnych  warunków 

cenowych dotyczących abonamentu za usługi finansowe Bankowości Internetowej 

BusinessPro, zgodnie z poniższą Tabelą: 

Produkt Nazwa Opłaty 

Stawka 
obowiązująca 
w ramach 
Oferty 
Specjalnej 

BusinessPro Basic 
Dostęp do usług finansowych Bankowość 
Elektroniczna - Pakiet Basic 

20 PLN 

BusinessPro Basic 
Każdy następny użytkownik ponad limit 6 
użytkowników określony w Pakiecie Basic  0 PLN 

BusinessPro Basic -
dodatkowe moduły 

Dostęp do usług finansowych – Bankowość 
Elektroniczna - dodatkowy Moduł Cash 
Management; Moduł Trade Finance; Moduł 
Powiernictwo  

5 PLN za 
każdy moduł 

BusinessPro 
Professional 

Dostęp do usług finansowych – Bankowość 
Elektroniczna - Pakiet Professional 

30 PLN 

BusinessPro 
Professional 

Każdy następny użytkownik ponad limit 9 

użytkowników określony w Pakiecie Professional  0 PLN 

 
5. Bank ma prawo do przedłużenia Oferty z zachowaniem warunków cenowych 

wskazanych w niniejszym Regulaminie, bądź też zaproponowania nowej oferty 

specjalnej z innymi warunkami cenowymi, konkurencyjnymi w stosunku do aktualnie 

obowiązującej Taryfy Opłat i Prowizji.  O przedłużeniu niniejszej Oferty albo  

o wprowadzeniu nowej oferty specjalnej Bank poinformuje Klienta z 30 dniowym 

wyprzedzeniem w postaci komunikatu w bankowości internetowej. W przypadku braku 

powiadomienia przez Bank o przedłużeniu Oferty albo wprowadzeniu nowej oferty 

specjalnej, obowiązywać będą warunki cenowe w zakresie abonamentu za usługi 



2 
 

finansowe Bankowości Elektronicznej BusinessPro dla Klientów Biznesowych zgodnie  

z aktualnie obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji.  

6. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, w tym do 
wcześniejszego zakończenia Okresu Oferty Specjalnej, w przypadku wystąpienia 
przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:  
1) zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Bank produktów i usług;  

w tym wycofanie produktu lub usługi, do którego/której mają zastosowanie 
postanowienia Regulaminu,  

2) wprowadzenie przez Bank nowych produktów lub usług, do których będą miały 
zastosowanie postanowienia Regulaminu;  

3) zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych 
przez Bank produktów i usług, do których mają zastosowanie postanowienia 
Regulaminu;  

4) zmiana przepisów prawa:  
a) regulujących produkty lub usługi oferowane przez Bank; do których 

zastosowanie mają postanowienia Regulaminu,  
b) mających wpływ na wykonywanie umowy lub Regulaminu;  

5) zmiana przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości stosowanych przez 
Bank;  

6) zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, 
zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru 
Finansowego – w zakresie związanym z wykonywaniem Regulaminu;  

7) zmiana niektórych lub wszystkich spośród następujących czynników: 
a) poziomu inflacji, 
b) poziomu stawek prowizji i opłat na rynku bankowym, 
c) poziomu kosztów ponoszonych przez Bank w wyniku realizacji określonych 

czynności bankowych, 
d) zakresu lub formy realizacji określonych czynności i usług bankowych. 

 

7. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wcześniejszego 
zakończenia Oferty, Klient zostanie poinformowany zgodnie z zasadami opisanymi  
w Regulaminie prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców  
i innych podmiotów przez Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie.  

8. Dodatkowo Bank może także udostępnić informację o zmianach niniejszego Regulaminu 
lub zakończeniu Oferty w bankowości internetowej lub w jednostkach Banku. 

9. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w jednostkach Banku.  
10. Udział w Ofercie oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.  

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
postanowienia zawarte w Regulaminach i Taryfie Opłat i Prowizji produktów, których 
dotyczy Oferta, oraz przepisach prawa powszechnie obowiązujących.  

 

Zespół Alior Banku 


