Tabela opłat i prowizji bankowych
dla Rachunku 4 x 4
Obowiązuje:
od 1 kwietnia 2019 r. dla umów zawartych od 1 kwietnia 2019 r.

W stosunku do nieujętych w poniższej Tabeli stawek opłat i prowizji (w tym dla rachunku Lokacyjnego) zastosowanie mają stawki
opłat i prowizji dla Rachunku Partner oraz zapisy postanowień ogólnych określonych w Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Biznesowych
nieprowadzących ksiąg rachunkowych, dostępnej na stronie www.aliorbank.pl.

ROZDZIAŁ I Obsługa rachunków bankowych
L.p.

Tytuł opłaty/prowizji

Tryb
naliczania

Wysokość
opłaty/prowizji

od czynności

0 zł

A. Otwieranie, prowadzenie Rachunku
1.
2.

Otwarcie rachunku podstawowego / pomocniczego / lokacyjnego
Prowadzenie rachunku

podstawowego1

3.

Prowadzenie rachunku pomocniczego (w tym walutowe)

4.

Prowadzenie rachunku lokacyjnego

5.

Miesięczna opłata za aktywny pakiet
Wyróżniamy Pakiety:
1) Krajowy
(dot. przelewów internetowych Elixir, przelewów natychmiastowych
Express Elixir i BlueCash, smsów autoryzacyjnych, powiadomień sms)
2) Gotówkowy
(dot. wpłat i wypłat gotówkowych w formie otwartej w PLN,
wpłatomatów w bankomatach Euronet i Planet Cash, wypłat z
bankomatów)
3) Zagraniczny
(dot. przelewów internetowych SEPA, opłaty za korzystanie z
Autodealingu, prowizji od bezgotówkowych transakcji zagranicznych,
opłat od wypłaty gotówkowych w bankomatach zagranicznych)
4) Oszczędny
(dot. opłaty za prowadzenie rachunku pomocniczego, przelewów z
rachunku lokacyjnego, opłaty za lokatę O/N, dodatkowego
oprocentowania rachunku lokacyjnego)

miesięcznie

0 zł

miesięcznie za
każdy
rachunek

5 zł / 2,5 zł w Pakiecie
Oszczędnym

miesięcznie

0 zł

miesięcznie od
pakietu

10 zł

B. System Bankowości Internetowej
1.

Uruchomienie dostępu do produktów i usług Banku za pośrednictwem
Kanałów Elektronicznych

od czynności

0 zł

2.

Aktywowanie Kanałów Elektronicznych w jednostce Banku

od czynności

0 zł

3.

Korzystanie z Kanałów Elektronicznych

miesięcznie

0 zł

4.

Opłata za użytkownika korzystającego z pakietu sprzętowego podpisu
elektronicznego na dostarczonym przez Bank nośniku (np. pendrive)

miesięcznie

6 zł

5.

Opłata za powiadomienia wysyłane w formie komunikatów SMS
(nie dotyczy kodów autoryzacyjnych)

od każdego
wysłanego
SMS

0,30 zł / 0 zł w Pakiecie
Krajowym

6.

Opłata za komunikaty autoryzacyjne SMS

od każdego
wysłanego
SMS

0,20 zł / 0 zł w Pakiecie
Krajowym

C. System BusinessPro
1.
2.

Wdrożenie przez Klienta ze wsparciem telefonicznym Banku
Dostęp do usług finansowych - Bankowość Elektroniczna - Pakiet Firma
3 użytkowników w Pakiecie Abonamentowym / każdy kolejny użytkownik2

od czynności

0 zł

miesięcznie

0 zł – 3 użytkowników
/ 0 zł – każdy kolejny
użytkownik

D. Przelewy krajowe, zlecenia stałe, przelewy zagraniczne
1.

Przelewy zlecane za pośrednictwem Bankowości Internetowej

1 Bank pobiera dodatkową opłatę na koniec roku w wysokości 1% od salda zgromadzonego, na rachunkach bieżących prowadzonych w NOK,

SEK, DKK, CZK, EUR, jeżeli wartość salda na koniec roku przekroczy 10% średniodziennego salda łącznego na rachunkach bieżących,
wyliczonego za okres od stycznia do końca listopada. Opłata dotyczy Klienta Finansowego. Bank wystawi fakturę VAT nie później niż do końca
stycznia następnego roku.
2 Pakiet Firma dedykowany dla Klientów z wieloosobową reprezentacją na Karcie Wzorów Podpisów.
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ROZDZIAŁ I Obsługa rachunków bankowych
L.p.

3

Tytuł opłaty/prowizji

Tryb
naliczania

Wysokość
opłaty/prowizji

1.1.

Przelew pomiędzy rachunkami Klienta

od każdego
przelewu

0 zł

1.2.

Przelew na inny rachunek w Banku

od każdego
przelewu

0 zł

1.3.

Przelew na rachunek w innym banku (ELIXIR)

od każdego
przelewu

0,50 zł / 0 zł w Pakiecie
Krajowym

1.4.

Przelew ZUS i na rachunki organów podatkowych

od każdego
przelewu

0 zł

1.5.

Przelew Natychmiastowy (Express ELIXIR)3

od każdego
przelewu

1.6.

Przelew Natychmiastowy BlueCash2

od każdego
przelewu

1.7.

Przelew SORBNET na kwoty do 1 miliona PLN

od każdego
przelewu

30 zł

1.8.

Przelew SORBNET na kwoty równe i powyżej 1 miliona PLN

od każdego
przelewu

10 zł

1.9.

Przelew transgraniczny / SEPA (realizowany w trybie zwykłym lub pilnym przy
opcji kosztowej SHA)

od każdego
przelewu

5 zł / 0 zł za pierwsze 10
przelewów w miesiącu
w Pakiecie Zagranicznym

1.10.

Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym

od każdego
przelewu

20 zł

2.

Przelewy zlecane za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej i w Oddziale / Placówce Partnerskiej

2.1.

Przelew pomiędzy rachunkami Klienta

od każdego
przelewu

5 zł

2.2.

Przelew na inny rachunek w Banku

od każdego
przelewu

5 zł

2.3.

Przelew na rachunek w innym banku (ELIXIR)

od każdego
przelewu

5 zł

2.4.

Przelew Natychmiastowy Express ELIXIR

od każdego
przelewu

10 zł

2.5.

Przelew SORBNET na kwoty do 1 miliona PLN

od każdego
przelewu

30 zł

2.6.

Przelew SORBNET na kwoty równe i powyżej 1 miliona PLN

od każdego
przelewu

10 zł

2.7.

Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym

od każdego
przelewu

10 zł

3.

Zlecenie stałe:

3.1.

Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zlecenia stałego
za pośrednictwem Bankowości Internetowej

od każdej
czynności

0 zł

3.2.

Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zlecenia stałego
za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej i w Oddziale

od każdej
czynności

10 zł

3.3

Realizacja zlecenia stałego

od każdej
realizacji

1 zł

4.

Polecenie zapłaty

4.1.

Rejestracja i cofnięcie zgody na obciążanie rachunku

od każdej
czynności

0 zł

4.2.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta

od każdej
czynności

0 zł

4.3.

Odwołanie polecenia zapłaty

od każdego
odwołania

1 zł

5.

Operacje z rachunku lokacyjnego

5.1.

Przelew na rachunek podstawowy

od każdego
przelewu

0 zł – pierwszy przelew
w miesiącu;
5 zł – kolejne przelewy / 0 zł
w Pakiecie Oszczędnym

5.2.

Przelew na inny rachunek w Banku za pośrednictwem Bankowości Internetowej

od każdego
przelewu

5 zł

5.3.

Przelew na rachunek w innym banku (ELIXIR) za pośrednictwem Bankowości
Internetowej

od każdego
przelewu

5 zł

5 zł / 0 zł za pierwsze 10
przelewów w miesiącu
w Pakiecie Krajowym
5 zł / 0 zł za pierwsze 10
przelewów w miesiącu
w Pakiecie Krajowym

Przelewy Natychmiastowe mogą być realizowane do maksymalnej kwoty 20 000 zł dla Express Elixir oraz 5 000 zł dla BlueCash. Realizacja
przelewu natychmiastowego w danym systemie – odpowiednio Express Elixir lub Blue Cash – zależy od kwoty przelewu, uczestnictwa Banku
odbiorcy w systemie Express Elixir lub BlueCash oraz godzin dostępności danego Banku w tym systemie. Szczegółowe informacje
w tym zakresie udostępnione są przez Blue Media S.A. na stronie https://bluecash.pl/info/obslugiwane_banki oraz dla Express Elixir na stronie
www.expresselixir.pl.
W przypadku możliwości zrealizowania przelewu natychmiastowego, zarówno za pośrednictwem Express Elixir, jak i Blue Cash, w systemie
Bankowości Internetowej istnieje możliwość wyboru systemu Express Elixir lub Blue Cash. Jeśli z powodu kryteriów determinujących wybór
systemu istnieje możliwość realizacji przelewu tylko jednym z tych systemów, w systemie Bankowości Internetowej nie ma opcji wyboru.
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ROZDZIAŁ I Obsługa rachunków bankowych
L.p.

Tytuł opłaty/prowizji

Tryb
naliczania

Wysokość
opłaty/prowizji

5.4.

Przelew na inny rachunek w Banku za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej
i w Oddziale / Placówce Partnerskiej

od każdego
przelewu

10 zł

5.5.

Przelew na rachunek w innym banku (ELIXIR) za pośrednictwem Bankowości
Telefonicznej i w Oddziale / Placówce Partnerskiej

od każdego
przelewu

10 zł

5.6.

Wpłata gotówkowa na rachunek lokacyjny

od każdej
wpłaty

0,30%,
min. 6 zł

6.

Opłaty dodatkowe do przelewów zagranicznych lub przelew w walucie obcej w kraju:

6.1.

Opłata dodatkowa za wysłanie w trybie pilnym przelewu zagranicznego lub
przelewu w walucie obcej w kraju

od każdego
przelewu

30 zł

6.2.

Opłata dodatkowa za wysłanie w trybie ekspresowym przelewu zagranicznego
lub przelewu w walucie obcej w kraju

od każdego
przelewu

50 zł

6.3.

Opłata dodatkowa za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN lub
brak kodu BIC banku beneficjenta w przypadku przelewu za granicę wysłanego
do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN oraz przelewu w walucie obcej do
innego banku w kraju

od każdego
przelewu

40 zł

6.4.

Ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących w przypadku opcji podziału
kosztów OUR – opłata dodatkowa

od każdego
przelewu

80 zł

6.5.

Wysłanie prośby o anulowanie/zwrot wykonanego przez bank zlecenia przelewu
zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju do 3 miesięcy wstecz

od każdej
czynności

150 zł + koszty rzeczywiste
banków pośredniczących

6.6.

Wysłanie prośby o anulowanie/zwrot wykonanego przez bank zlecenia przelewu
zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju powyżej 3 miesięcy wstecz

od każdej
czynności

300 zł + koszty rzeczywiste
banków pośredniczących

6.7.

Zmiana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia przelewu zagranicznego lub
przelewu w walucie obcej w kraju przed jego realizacją

od każdej
czynności

20 zł

6.8.

Zmiana warunków złożonego zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu
w walucie obcej w kraju po zrealizowaniu transakcji przez Bank do 1 miesiąca wstecz

od każdej
czynności

50 zł + koszty rzeczywiste
banków pośredniczących

6.9.

Zmiana warunków złożonego zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie
obcej w kraju po zrealizowaniu transakcji przez Bank powyżej 1 miesiąca wstecz

za każdej
czynności

100 zł + koszty rzeczywiste
banków pośredniczących

E. Operacje gotówkowe
1.

Wpłaty gotówkowe

1.1.

Wpłata gotówkowa własna dokonywana w formie otwartej

od każdej
wpłaty

0,30%,
min. 6 zł / 0 zł do wpłat o
wartości 10 000 PLN w
miesiącu – w Pakiecie
Gotówkowym

1.2.

Wpłata gotówkowa obca dokonywana w formie otwartej

od każdej
wpłaty

0,30%, min. 6 zł

1.3.

Wpłata otwarta w złotych dokonywana w bilonie lub z udziałem bilonu powyżej
5% wartości wpłaty

od wartości

2,00%, min. 10 zł

1.4.

Wpłata gotówkowa we wpłatomacie Euronet

od każdej
wpłaty

0,25 %,
min. 3 zł / 0 zł w Pakiecie
Gotówkowym

Wpłata gotówkowa we wpłatomacie Planet Cash

od każdej
wpłaty

0,25 %,
min. 3 zł / 0 zł w Pakiecie
Gotówkowym

Wpłata gotówki dokonywana z wykorzystaniem wpłatomatu własnego

od każdej
wpłaty

0 zł

Wypłata gotówkowa dokonywana w formie otwartej

od każdej
wypłaty

0,30%,
min. 6 zł / 0 zł do wypłat o
wartości 10 000 PLN w
miesiącu –w Pakiecie
Gotówkowym

2.2.

Wypłata kwoty wymagającej notyfikacji, bez notyfikacji (w ramach możliwości
Oddziału) – opłata dodatkowa od kwoty przewyższającej notyfikację

od każdej
wypłaty

0,15%, min. 10 zł

2.3.

Nieodebranie notyfikowanej wypłaty

od każdej
nieodebranej i
notyfikowanej
wypłaty

0,70%, min. 200 zł

2.4.

Przeliczenie i zamiana banknotów/monet na banknoty/monety o innych
nominałach

od wartości

2,00%, min. 5 zł

miesięcznie

30 zł / 0 zł w Pakiecie
Zagranicznym

miesięcznie od
każdego
rachunku

10 zł / 0 zł w Pakiecie
Oszczędnym

1.5.
1.6.

2.

2.1.

Wypłaty gotówkowe

F. Pozostałe usługi
1.
2.

Opłata za korzystanie z Autodealing
Opłata za korzystanie z usługi Automatycznych Lokat Overnight
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ROZDZIAŁ II Obsługa kart debetowych Mastercard
L.p.

Tytuł opłaty/prowizji

Tryb
naliczania

Wysokość opłaty / prowizji

od czynności

0 zł – pierwsza karta do wybranego
rachunku; 20 zł – kolejne karty

rocznie

0 zł

od czynności

0 zł

miesięcznie od
każdej karty

0 złotych za pierwszą kartę debetową
do rachunku;
kolejna:
0 zł / 8 zł 4

od czynności

0 zł – 5 pierwszych rachunków
30 zł – każdy kolejny rachunek

A. Korzystanie z karty
1.

Opłata za wydanie karty

2.

Opłata roczna (dotyczy wszystkich kart debetowych wydanych do
rachunków)

3.

Opłata za wydanie karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart
utraconych z powodu kradzieży, zagubienia)

4.

Opłata za korzystanie z karty debetowej

5.

Opłata za podpięcie walutowego rachunku pomocniczego do karty
Mastercard Debit Commercial Wielowalutowa

B. Transakcje kartą debetową
1.

Prowizja od transakcji bezgotówkowych krajowych

od wartości
transakcji

0,00%

2.

Prowizja od bezgotówkowych transakcji zagranicznych

od wartości
transakcji

3% / 0% w Pakiecie Zagranicznym

3.

Wypłata gotówki w bankomatach zlokalizowanych w Oddziałach Alior Banku

od każdej
transakcji

0 zł

4.

Wypłata gotówki w krajowych bankomatach sieci Euronet

od każdej
transakcji

2 zł / 0 zł w Pakiecie Gotówkowym

5.

Wypłata gotówki w krajowych bankomatach sieci Planet Cash

od każdej
transakcji

2 zł / 0 zł w Pakiecie gotówkowym

6.

Wypłata gotówki w bankomatach innych sieci krajowych

od każdej
transakcji

2 zł / 0 zł w Pakiecie gotówkowym

7.

Wypłata gotówki w kasach banków krajowych

od każdej
transakcji

3,00%,
min. 5 zł

8.

Wypłata gotówki w bankomatach zagranicznych

od każdej
transakcji

3,00%,
min. 8 zł / 0 zł w Pakiecie
Zagranicznym

9.

Wypłata w kasach banków zagranicznych

od każdej
transakcji

3,00%,
min. 8 zł

C. Transakcje realizowane kartą Mastercard Debit Commercial Wielowalutowa
1.

Prowizja od bezgotówkowych transakcji rozliczonych na podpiętych do
karty rachunkach w EUR, USD, GBP, SEK, NOK

od wartości
transakcji

0,00%

2.

Prowizja od bezgotówkowych transakcji rozliczonych na podpiętych do
karty rachunkach w pozostałych walutach

od wartości
transakcji

1,00%

3.

Prowizja od bezgotówkowych transakcji rozliczonych na rachunku w
EUR, zrealizowanych w walucie innej niż EUR

od wartości
transakcji

3,00%

4.

Wypłata gotówki w bankomatach zlokalizowanych w Oddziałach Alior
Banku

od każdej
transakcji

0 zł

Wypłata gotówki w krajowych bankomatach sieci Euronet

od każdej
transakcji

1% min. 3 zł

Wypłata gotówki w krajowych bankomatach sieci Planet Cash

od każdej
transakcji

1% min. 3 zł

7.

Wypłata gotówki w bankomatach innych sieci krajowych oraz kasach
banków krajowych

od każdej
transakcji

1% min. 3 zł

8.

Wypłata gotówki w bankomatach zagranicznych oraz kasach banków
zagranicznych

od każdej
transakcji

3% min. 6 zł

5.
6.

4 Korzystanie z karty jest bezpłatne pod warunkiem wykonania przez Klienta i rozliczenia przez Bank co najmniej 4 transakcji bezgotówkowych

w danym miesiącu, liczone od każdej wydanej karty indywidualnie. Opłata jest pobierana od kart ze statusem „Aktywna”.
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