WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN

(wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Wprowadzana
zmiana

Przed zmianą

Po zmianie

Konto z Gwarancją

Konto Wyższej Jakości
Konto Osobiste
Meritum
Konto Osobiste
Meritum
Konto Junior Meritum
Konto Walutowe
Meritum
Zgodnie z nową
„Taryfą Opłat i
Prowizji Alior Banku
S.A. dla Klientów
Indywidualnych”

Proste Konto Osobiste
Nazwy
produktów

MeritumKonto
Zarabiające
MeritumKonto Junior
Rachunki e-Kantor

Dokumenty
regulujące
wysokość opłat
i prowizji

Numer
rachunku
bankowego
(NRB)

Zgodnie z „Taryfą
opłat i prowizji dla
Klienta
Indywidualnego
Meritum Banku”

Numer rachunku
bankowego wskazany
w umowie.

•

Opłata za
prowadzenie
rachunku
•

0 zł dla Prostego
Konta Osobistego,
MeritumKonta
Zarabiającego oraz
MeritumKonta
Junior

0 zł dla Konta z
Gwarancją –
promocja do
31.10.2015 r.

Aktywne będą 2
numery:
• dotychczasowy
numer rachunku
bankowego
(wskazany w
umowie),
• nowy numer
rachunku.

Do 30.11.2015 r.:
• 0 zł dla wszystkich
rachunków bez
spełniania przez
Klientów
jakichkolwiek
warunków.
Od 01.12.2015 r.
opłaty wyniosą:
• dla Konta Wyższej
Jakości (dawna
nazwa: Konto z
Gwarancją):
0 zł* lub 12 zł
•

dla Konta
Osobistego
Meritum
i Konta Junior
Meritum: 0 zł*
lub 8 zł

Komentarz

Nazwa produktu ma jedynie charakter
porządkowy i nie wpływa na
funkcjonowanie konta.

Zapoznaj się z Taryfą opłat i prowizji ze
względu na zmianę wybranych opłat i
prowizji.
Przelewy wychodzące z rachunku będą
realizowane z nowego numeru rachunku
bankowego. Natomiast wpłaty i przelewy
na rachunek będą realizowane przy
wykorzystaniu zarówno
dotychczasowego, jak i nowego numeru
rachunku.
Nowe numery rachunków będą widoczne
w systemie bankowości elektronicznej
oraz na wyciągach po połączeniu
operacyjnym banków.
*Od 01.12.2015 r. zwolnienie z opłaty
dotyczy Klientów, którzy:
1) dla Konta Wyższej Jakości:
- zapewnią jednorazowy wpływ na konto
na kwotę min. 2 500 zł/mies. z innego
banku lub z konta firmowego
prowadzonego w Alior Banku; lub
- na rachunku rozliczą transakcje
bezgotówkowe wykonane kartą na kwotę
min. 700 zł/mies.
2) dla Konta Osobistego
Meritum/Konta Junior Meritum:
- zapewnią na konto 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
- zapewnią jednorazowy wpływ z
rachunku innego banku, lub z rachunków
dla Klientów Biznesowych prowadzonych
w Alior Banku na kwotę większą lub
równą 2000 zł lub większą lub równą
1000 zł w przypadku gdy właściciel lub
oboje współwłaściciele rachunku jest
studentem/uczniem/słuchaczem i nie
przekroczyli 24 roku życia; lub
- nie ukończyli 19 roku życia.

Wprowadzana
zmiana

Wpłatomaty

Awizowanie
(notyfikowan
ie) wypłat
gotówkowych

Wymiana
walut

Kod SWIFT
(płatności
zagraniczne)

Opłata za
wyciąg
papierowy

Przed zmianą

Po zmianie

Komentarz

Brak możliwości
korzystania z
wpłatomatów.

Wprowadzenie
możliwości
korzystania
z wpłatomatów. Za
wpłatę gotówkową we
wpłatomacie Bank
pobiera prowizje
zgodne z Taryfą opłat
i prowizji.

Wpłatomaty przyjmują jedynie banknoty
w walucie PLN.
Lista wpłatomatów dostępna na stronie:
www.aliorbank.pl

Awizowanie konieczne
dla wypłat powyżej:
20 000 zł oraz 500
EUR/USD/GBP/CHF.

Awizowanie konieczne
dla wypłat powyżej:
25 000 zł oraz 3 000
EUR lub 2 000
USD/GBP.

Oprócz podwyższenia limitu wypłat
gotówkowych, wymagających
awizowania, po fuzji operacyjnej banków
Klienci będą mieć dostęp do znacznie
większej liczby Oddziałów, w których
realizowana jest obsługa gotówkowa.
Lista placówek z obsługą gotówkową jest
dostępna na stronie www.aliorbank.pl

Wymiana walut
możliwa poprzez
przelewy wewnętrzne
między rachunkiem eKantor 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).

Zwracamy uwagę, że w Banku nie ma
możliwości wypłaty CHF w gotówce.

Kod SWIFT Meritum
Banku: BWEUPLPW

Brak opłaty.

Kod SWIFT Alior
Banku: ALBPPLPW

Klienci posiadający
dostęp do bankowości
elektronicznej, a
jednocześnie
otrzymujący wyciągi
w formie papierowej 5 zł.

Kod SWIFT Meritum Banku zostanie
wyłączony z końcem listopada 2015 r. Po
tym terminie płatności zagraniczne będą
możliwie do realizacji tylko z
wykorzystaniem kodu SWIFT Alior
Banku. W przypadku, gdy Klient
otrzymuje regularne wpłaty z zagranicy,
Bank rekomenduje poinformowanie
nadawcy o zmianie kodu SWIFT.
Klientom, którzy otrzymywali dotąd
wyciągi
w formie papierowej, Bank rekomenduje
złożenie dyspozycji zmieniającej formę
wyciągu na wyciąg elektroniczny.
Pozwoli to uniknąć opłaty za wyciąg.

Wprowadzana
zmiana

Przed zmianą

Po zmianie

Komentarz

Opłaty
windykacyjne

Brak opłat
windykacyjnych.

Wprowadzenie opłat
windykacyjnych
zgodnie z Taryfą opłat
i prowizji.

W przypadku utrzymywania się
nieautoryzowanego debetu Bank będzie
prowadził działania windykacyjne w celu
uregulowania zaległości.

Terminy
realizacji
zleceń
płatniczych na
rachunku

Sposób
składania
reklamacji

Pełnomocnictwa
w ramach
Elektronicznych
Kanałów Dostępu

Opłata za
zamianę konta
na Konto
Wyższej
Jakości

Terminy realizacji
zleceń płatniczych
uregulowane
w „Umowie
rachunków
bankowych oraz
wybranych usług
w tym kart
debetowych,
korzystania z
elektronicznych
kanałów dostępu”.
Możliwość składania
reklamacji:
• telefonicznie
(Infolinia Banku);
• na wskazany nr
faksu;
• w poczcie
wewnętrznej
bankowości
internetowej;
• na wskazany adres
e-mail;
• pisemnie na adres
korespondencyjny;
• osobiście w
placówce Banku.

Udzielone
pełnomocnictwo
obowiązuje jedynie
w Elektronicznych
Kanałach Dostępu.

Nie dotyczy.

W związku z
przeniesieniem
rachunków do nowego
systemu
informatycznego,
realizacja zleceń
płatniczych odbywać
się będzie w
terminach zgodnych z
Wykazem Godzin
Przyjmowania
Dyspozycji.
Możliwość składania
reklamacji:
• telefonicznie
(Infolinia Alior
Banku);
• w poczcie
wewnętrznej
bankowości
internetowej;
• pisemnie na adres
korespondencyjny
Alior Banku;
• osobiście w
placówkach Alior
Banku.
Udzielone
pełnomocnictwo
obowiązuje w
Kanałach
Elektronicznych i
dodatkowo w
Oddziałach Alior
Banku.
Pełnomocnictwa nie
będą obsługiwane w
Placówkach
Partnerskich Alior
Banku.

150 zł

Szczegółowy wykaz godzin realizacji
zleceń znajduje się w Załączniku nr 2 do
Regulaminu tj.: Wykaz Godzin
Przyjmowania Dyspozycji.

Termin rozpatrywania reklamacji nie
ulega zmianie i jest zgodny z
podpisanymi umowami.

W przypadku Klientów posiadających
rachunki zarówno w Alior Banku, jak i
Meritum Banku, pełnomocnictwo
udzielone w Meritum Banku będzie
obowiązywało jedynie do przeniesionych
rachunków.
Nowy zakres pełnomocnictwa można
ustanowić w dowolnym Oddziale Alior
Banku.

Rekomendujemy bezpłatną zamianę
MeritumKonta Zarabiającego / Prostego
Konta Osobistego na Konto z Gwarancją
przed wejściem zmian w życie.
Konto z Gwarancją automatycznie
zostanie zmienione na Konto Wyższej
Jakości.

Karty Debetowe wydane do rachunku
Wprowadzana
zmiana

Dodatkowa
miesięczna
opłata za kartę

Wypłaty z
bankomatów
dla
MeritumKonta
Zarabiającego,
Prostego Konta
Osobistego

Przed zmianą
Do 31.10.2015 r. w
ramach promocji
zwolnienie z opłaty
dodatkowej za kartę
do Prostego Konta
Osobistego i
MeritumKonta
Zarabiającego.

0 zł – wypłaty z
bankomatów w
kraju
10 zł – wypłaty z
bankomatów za
granicą

Po zmianie
Do 30.11.2015 r.
• zwolnienie z opłaty
dodatkowej za kartę do
Konta Osobistego
Meritum oraz Konta
Junior Meritum.
Od 01.12.2015 r.
• opłata 0 zł* lub 8 zł,
pobierana na koniec
miesiąca.
Do 31.12.2015r.:
• 0 zł – wypłaty z
bankomatów w kraju i
za granicą.
Od 1.01.2016r.:
• 0zł – wypłaty z
bankomatów sieci
własnej, Euronet oraz
za granicą
• 0zł* lub 3 zł – wypłaty z
pozostałych
bankomatów w kraju.

•
Opłata za
wznowienie
karty

Rachunki, do
których bank
oferuje karty

Usługa ”Płać
kartą
i wypłacaj”

0 zł

Karty tylko do
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych w
PLN.

Usługa niedostępna.

•

0 zł za wznowienie
karty do Konta Wyższej
Jakości.
10 zł za wznowienie
karty do pozostałych
kont.

Komentarz
*Od 01.12.2015 r., by 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 z Gwarancją, w
przypadku którego opłata za
korzystania z karty wynosi 0 zł.
*Od 1.01.2016r., by uniknąć opłaty
za wypłaty z bankomatów należy
spełnić warunki podane w Taryfie
opłat i prowizji (analogicznie jak dla
opłaty za prowadzenie rachunku –
patrz wyżej)

W przypadku innych kont niż Konto
Wyższej Jakości, opłata nie
zostanie pobrana, gdy w ciągu 3
ostatnich miesięcy przed datą
końca ważności karty,
przynajmniej raz został
odnotowany wpływ z tytułu
wynagrodzenia/stypendium/renty/e
merytury na rachunek, do którego
karta została wydana.

Karty dostępne do
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych w PLN,
EUR, USD, GBP oraz
rachunków
oszczędnościowych w
PLN.

Transakcje w walucie wykonane
kartą do rachunku w tej samej
walucie ograniczają koszty (brak
przewalutowania).

Usługa dostępna.
Usługa bezpłatna.

Usługa daje Klientom możliwość
wypłaty gotówki ze swojego konta
w kasie sklepu podczas
dokonywania płatności za towary
lub usługi. Usługa dostępna w
punktach oznaczonych logo
MasterCard.
Maksymalna kwota wypłaty wynosi
300 zł.

Wprowadzana
zmiana

Przed zmianą

Po zmianie

Komentarz
Płatności mobilne NFC i BLIK to
płatności
z użyciem telefonu komórkowego.

Płatności
mobilne NFC i
BLIK

Usługi niedostępne.

Usługi dostępne.

Płatności NFC są dostępne dla
posiadaczy abonamentu lub oferty
MIX w T-Mobile.
O kartę NFC można zawnioskować
w bankowości internetowej Alior
Banku.
BLIK to wygodny i bezpieczny
sposób płatności w sklepie oraz
Internecie przy pomocy
jednorazowych kodów. Usługa BLIK
pozwala również na wypłatę
gotówki
w bankomacie.

Definiowanie
limitów
transakcyjnych

Możliwość
zdefiniowania
jednego limitu –
dziennego limitu
transakcji
gotówkowych.

Zmiana kodu
PIN

Zmiana kodu PIN
możliwa jedynie w
bankomatach
BZWBK.

Blokada na
rozliczenie
transakcji
dokonanych
kartami
Opłata za
przewalutowani
e transakcji
zagranicznych

Blokada na
nierozliczone
transakcje - 7 dni.
Opłata w wysokości
2% kwoty
transakcji.

Możliwość zdefiniowania
dziennych limitów dla
transakcji:
• bezgotówkowych, w
tym zbliżeniowych oraz
dla transakcji
dokonywanych w
Internecie (tzw.
MOTOEC),
• gotówkowych.
Możliwość zmiany kodu
PIN za pośrednictwem
bankowości internetowej
oraz w bankomatach
własnych i bankomatach
sieci Euronet.
Blokada na nierozliczone
transakcje - 14 dni.

Limity można zdefiniować w
bankowości internetowej oraz za
pośrednictwem Infolinii Alior
Banku.
Rekomendujemy zdefiniowanie
wysokości limitów po pierwszym
zalogowaniu się do bankowości
internetowej Alior Banku.

Wydłużenie okresu trwania blokady
zmniejsza możliwość wystąpienie
nieautoryzowanego zadłużenia na
rachunku.

Brak opłaty.

Konto Oszczędnościowe
Zmiany wymienione w części dotyczącej rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych mają
zastosowanie również dla rachunków oszczędnościowych. Ponadto ulegają zmianie m.in.:

Wprowadzana zmiana

Nazwy rachunków
oszczędnościowych

Przed zmianą
Konto Oszczędnościowe
MeritumKonto Celowe
MeritumKonto Oszczędnościowe
MeritumKonto Silnie Zarabiające

Po zmianie

Konto Oszczędnościowe Meritum

Wprowadzana zmiana
Sposób informowania
o oprocentowaniu
rachunków
oszczędnościowych
Karta debetowa do konta
oszczędnościowego
Przelewy z konta
oszczędnościowego

Przed zmianą

Po zmianie

Wysokość oprocentowania podawana
do wiadomości Komunikatem Banku.
Brak karty do konta
oszczędnościowego.
Tylko przelewy wewnętrzne na konto
osobiste.

Wysokość oprocentowania podawana
do wiadomości w Tabeli
Oprocentowania Alior Banku S.A. dla
Klientów Indywidualnych.
Możliwość zamówienia karty do konta
oszczędnościowego.
Przelewy wewnętrzne i zewnętrzne na
dowolne konto.

Lokaty
Wprowadzana
zmiana
Sposób
informowania o
oprocentowaniu
lokat

Przed zmianą

Podawane do
wiadomości
Komunikatem
Banku.

Po zmianie
Podawane do
wiadomości w Tabeli
Oprocentowania Alior
Banku S.A. dla
Klientów
Indywidualnych.

Komentarz

W przypadku odnowień lokaty od dnia
połączenia operacyjnego - odnawianie
zgodnie z Tabelą Oprocentowania Alior
Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych.

