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Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych 

 
 

Postanowienia ogólne 

1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej „Taryfą Opłat i Prowizji” ma zastosowanie do czynności 

bankowych realizowanych w placówkach Banku oraz za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych. 

2. Użyte w Taryfie Opłat i Prowizji określenie Bank należy rozumieć, jako Alior Sync, Oddział Alior Banku S.A. 

3. Bank zastrzega sobie możliwość pobierania dodatkowych opłat, niewymienionych w Taryfie Opłat i Prowizji, za usługi realizowane 

na życzenie Klienta i niewymienione w Taryfie Opłat i Prowizji lub za usługi z wykorzystaniem instytucji trzecich, w tym w 

szczególności: 

a. Opłaty i prowizje pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji, 

b. Opłaty i prowizje za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 

c. Opłaty i prowizje wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Opłaty i prowizje pobierane są: 

a. Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi, 

b. Miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, 

c. Zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, 

d. Zgodnie z zawartą umową. 

5. Wszystkie opłaty i prowizje pobierane są „z dołu” po wykonaniu usługi. 

6. Opłaty związane z prowadzeniem rachunków i wykonywaniem transakcji płatniczych pobierane okresowo są należne Bankowi 

jedynie za okres obowiązywania Umowy. 

7. Opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są za pełen okres rozliczeniowy. 

8. Opłaty za karty debetowe pobierane są za pełen okres rozliczeniowy, od daty wydania karty, o ile karta jest aktywna bądź 

zablokowana. 

9. Opłaty za komunikaty SMS pobierane są raz w miesiącu za okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego 

dnia miesiąca. 

10. W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana opłata za wykonanie usługi nie jest zwracana. 

11. Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank 

dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu aktualnych kursów sprzedaży zawartych w Tabeli Kursów 

Walut Sync Banku. 

12. Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza. 

13. Przelewy do innego banku realizowane w walucie obcej lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym, traktowane są jako 

przelewy zagraniczne. 

14. Przelewy w EUR, w trybie normalnym, przy zaznaczonej opcji kosztowej SHA, gdy bank beneficjenta należy do krajów Unii 

Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii i Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE; traktowane są jako 

przelewy europejskie. 

15. Konta walutowe oraz rachunki oszczędnościowe walutowe prowadzone są w następujących walutach: CHF, EUR, USD i GBP. 

16. O zmianie Taryfy Opłat i Prowizji Bank powiadamia Klienta w formie elektronicznej: 

a) nie później niż 30 dni przez proponowaną datą jej wejścia w życie – w przypadku zmian dotyczących pożyczki, 

b) nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą jej wejścia w życie. Brak zgłoszenia sprzeciwu Klienta wobec 

proponowanych zmian przed dniem obowiązywania zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody – w 

przypadku zmian w pozostałych produktach. 

17. Klient ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę, której dotyczą zmiany Taryfy Opłat i 

Prowizji  ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat związanych z wypowiedzeniem Umowy lub opłat wynikających z 

proponowanych zmian. 

18. W przypadku gdy Klient zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 16 lit. b, ale nie dokona wypowiedzenia właściwej Umowy, Umowa wygasa z 

dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych ze 

zgłoszeniem sprzeciwu lub opłat wynikających z proponowanych zmian. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania w przypadku 

zmiany Taryfy Opłat i Prowizji w zakresie dotyczącym pożyczki.  

19. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Taryfie Opłat i Prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z 

okoliczności: 

a. zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS, 

b. zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych i rozliczeń międzybankowych, 

c. zmiany cen usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych, 

d. zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje 

postanowień umów zawartych przez Bank z Klientami Indywidualnymi.  

20. Taryfa Opłat i Prowizji nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do 

sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

21. Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest za pomocą Kanałów Elektronicznych.  

22. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów 

zawieranych z Bankiem. 

23. Maksymalna dzienna kwota przelewów natychmiastowych zrealizowanych za pośrednictwem Blue Media wynosi 5 000 zł łącznie 

dla danego Klienta.  
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Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe 

I. 
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY 

TRYB POBIERANIA 
KONTO  

OSOBISTE 

KONTO 
ZINTEGROWAN

E Z FB 

KONTO 
WALUTOWE 

A. OPŁATY PODSTAWOWE 

1. Prowadzenie rachunku 
opłata miesięczna od 

każdego rachunku 
0 zł 0 zł 0 zł 

2. Opłata za komunikat SMS 

 

1. jako potwierdzenie zdarzenia na 
rachunkach i zdarzeń związanych z 
korzystaniem z Kanałów Elektronicznych 
1 

opłata za każdy 
wysłany SMS 

(pobierana zbiorczo 
raz na miesiąc) 

0,30 zł - 0,30 zł 

 
2. do autoryzacji zleceń 

opłata za każdy 
wysłany SMS  

0 zł - 0 zł 

B. PŁATNOŚCI KRAJOWE 

1. Przelew w bankowości internetowej/ mobilnej; krajowy/ w ramach banku 

 
1. Własny2 od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 

 
2. W ramach banku/ elixir od każdego przelewu 0 zł - 0 zł 

 
3. Natychmiastowy – pierwsze  10 w 

miesiącu 
od każdego przelewu 0 zł - - 

 
4. Natychmiastowy – kolejne przelewy od każdego przelewu 5 zł - - 

 
5. Na adres e-mail od każdego przelewu 2 zł - - 

 
6. Zasilenie konta PayPal od każdego przelewu 0 zł - - 

2.  Przelew w bankowości telefonicznej/ w Wirtualnym Oddziale 

 
1. Własny2 od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 

 
2. Obcy krajowy/ w banku od każdego przelewu 5 zł - 5 zł 

3. 
Przelew w aplikacji Przelewy na Facebooku – 
Alior Sync 

od każdego przelewu - 0 zł - 

4. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia stałego  

 
1. w bankowości internetowej od każdej dyspozycji 0 zł - - 

 
2. w bankowości telefonicznej/Wirtualnym 

Oddziale 
od każdej dyspozycji 1 zł - - 

5. Realizacja zlecenia stałego od każdego przelewu 0 zł - - 

6. 
Realizacja przelewu w usłudze auto-
uzupełniania 

od każdego przelewu 0 zł - - 

7. Realizacja polecenia zapłaty od każdego przelewu 0 zł - - 

C. PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE 

1. Przelew europejski od każdego przelewu 0 zł - 0 zł 

2. 
Przelew zagraniczny (inny niż europejski) w 
bankowości internetowej 

od każdego przelewu 30 zł  - 30 zł 

3. 
Przelew zagraniczny (inny niż europejski) w 
bankowości telefonicznej/ Wirtualnym 
Oddziale 

od każdego przelewu 50 zł  - 50 zł 

4. Opłaty dodatkowe 

 
1. Dla przelewu zagranicznego w trybie 

pilnym 
od każdego przelewu 15 zł - 15 zł 

 
2. dla przelewu zagranicznego w trybie 

ekspresowym 
od każdego przelewu 20 zł - 20 zł 

 

3. Ryczałt na pokrycie kosztów banków 
pośredniczących w przypadku opcji 
kosztowej OUR (całkowite koszty 
przelewu pokrywa zleceniodawca) 

od każdego przelewu 40 zł - 40 zł 

 

4. za błędne podanie numeru rachunku 
beneficjenta IBAN dla płatności do 
krajów, gdzie jest on stosowany lub brak 

kodu BIC banku beneficjenta  i za 
poinformowanie o odmowie 
wykonania zlecenia. Dotyczy przelewu 
zagranicznego oraz europejskiego  

od każdego przelewu 20 zł - 20 zł 

5. 
Przelew zagraniczny lub europejski otrzymany 
z banku krajowego lub zagranicznego 

od każdego przelewu 0 zł - 0 zł 

6. 
Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z 
tytułu otrzymanej renty/emerytury zagranicznej 

od każdego przelewu 80 zł  - 80 zł 

D. WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA TRANSAKCJI 

1. 
Wyciąg dostępny za pośrednictwem 
bankowości internetowej za dowolny okres 
rozliczeniowy 

za każdy miesiąc 
wyciągu 

0 zł - 0 zł 

2. 
Potwierdzenie wykonania transakcji wysyłane 
listem zwykłym 

za każdą dyspozycję 
Klienta 

10 zł - 10 zł 

1 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia z rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego prowadzonego w PLN (ROR), należącego do Klienta, a jeśli klient posiada więcej niż jeden taki ROR, opłata pobierana jest z ROR o 
najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy klient nie posiada ROR, opłata pobierana jest z rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli klient 
posiada więcej niż jeden – z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia. 
2 Przelew w ramach Alior Sync pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta. 
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Rozdział II. Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 

II. KARTY DEBETOWE TRYB POBIERANIA 
KARTA DO KONTA 

OSOBISTEGO 
KARTA DO KONTA 

WALUTOWEGO 

A. OPŁATY PODSTAWOWE  

1. Wydanie karty i wznowienie karty  

 
1. Karta Debit MasterCard PayPass 

opłata pobierana na 
koniec miesiąca, w 

którym wydano/ 
wznowiono kartę 

0 zł 0 zł 

 
2. Karta Debit MasterCard Naklejka 

Zbliżeniowa 

opłata pobierana na 
koniec miesiąca, w 

którym wydano/ 
wznowiono kartę 

0 zł 0 zł 

2. Opłata za komunikat SMS    

 

1. jako potwierdzenie zdarzenia na 
rachunkach i zdarzeń związanych z 
korzystaniem z Kanałów Elektronicznych 
1 

opłata za każdy 
wysłany SMS 

(pobierana zbiorczo 
raz na miesiąc) 

0,30 zł 0,30 zł 

3.  Opłata miesięczna za kartę w trybie miesięcznym 0 zł 0 zł 

4. Zmiana PIN 

 
1. w bankomacie od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 

 
2. za pośrednictwem bankowości 

internetowej/ mobilnej / IVR 
od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł 

5. 
Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie 
klienta 

opłata jednorazowa 50 zł 50 zł 

B. TRANSAKCJE KARTĄ DO RACHUNKU ROR 

1. Wypłata gotówki:  

 
1. w bankomatach Euronet  od każdej transakcji 0 zł 0 zł 

 
2. w bankomatach innych sieci od każdej transakcji 0 zł 5 zł 

 
3. w bankomatach innych banków 

krajowych 
od każdej transakcji 0 zł 5 zł 

 
4. w bankomatach za granicą od każdej transakcji 0 zł 5 zł 

 
5. w kasie innego banku, innej instytucji w 

kraju 
od każdej transakcji 10 zł 5 zł 

 
6. w kasie banku, innej instytucji za granicą od każdej transakcji 10 zł 5 zł 

2. Realizacja transakcji „MasterCard Cash Back”  od każdej transakcji 0 zł 0 zł 

3 Wpłata gotówki we wpłatomacie Euronet od każdej transakcji 0 zł 0 zł 

C. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH  

1. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł 

     1
 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia z rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PLN (ROR), należącego do klienta, a jeśli klient posiada więcej niż jeden taki ROR, 
opłata pobierana jest z ROR o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy klient nie posiada ROR, opłata pobierana jest z 
rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli klient posiada więcej niż jeden – z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia 
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Rozdział III. Rachunki oszczędnościowe 

III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY TRYB POBIERANIA 
RACHUNEK 

OSZCZĘDNOŚCIOWY 
W PLN 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCIOWY 

WALUTOWY 

A. OPŁATY PODSTAWOWE 

1. Prowadzenie rachunku 
opłata miesięczna od 

każdego rachunku 
0 zł 0 zł 

2. Opłata za komunikat SMS  

 

1. jako potwierdzenie zdarzenia na 
rachunkach i zdarzeń związanych z 
korzystaniem z Kanałów 
Elektronicznych 1 

opłata za każdy wysłany 
SMS (pobierana zbiorczo 

raz na miesiąc) 
0,30 zł 0,30 zł 

 
2. do autoryzacji zleceń 

opłata za każdy wysłany 
SMS  

0 zł 0 zł 

3. 
Realizacja płatności w ramach usługi auto-
uzupełniania 

od każdej transakcji 0 zł 0 zł 

B. PŁATNOŚCI I WYPŁATY – DOWOLNA PIERWSZA TRANSAKCJA  W MIESIĄCU KALENDARZOWYM  

1. Przelewy własne2 i krajowe w bankowości internetowej / mobilnej 

 
1. w ramach banku/ Elixir od każdego przelewu 0 zł 0 zł 

 
2. natychmiastowy od każdego przelewu 5 zł - 

 
3. na adres e-mail od każdego przelewu 2 zł - 

 
4. zasilenie konta PayPal od każdego przelewu 0 zł - 

2. 
Przelewy własne2 i krajowe Elixir w 
bankowości telefonicznej/ w Wirtualnym 
Oddziale 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 

3. 
Przelew Sorbnet w bankowości 
telefonicznej/ w Wirtualnym Oddziale 

od każdego przelewu 5 zł 5 zł 

4.  Transakcje kartą debetową 

 
1. w bankomatach Euronet  od każdej transakcji 0 zł 0 zł 

 
2. w bankomatach innych sieci od każdej transakcji 5 zł 5 zł 

 
3. w bankomatach innych banków 

krajowych 
od każdej transakcji 5 zł 5 zł 

 
4. w bankomatach za granicą od każdej transakcji 10 zł 5 zł 

 
5. w kasie innego banku, innej instytucji 

w kraju 
od każdej transakcji 10 zł 5 zł 

 
6. w kasie banku, innej instytucji za 

granicą 
od każdej transakcji 10 zł 5 zł 

 
7. realizacja transakcji „MasterCard 

Cash Back”  
od każdej transakcji 0 zł 0 zł 

 
8. wpłata gotówki we wpłatomacie 

Euronet 
od każdej transakcji 0 zł 0 zł 

6. 
Realizacja przelewu w usłudze auto-
uzupełniania 

od każdej transakcji 0 zł - 

  PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE 

1. Realizacja przelewu 

 
1. Przelew europejski od każdego przelewu 5 zł 5 zł 

 

2. Przelew zagraniczny (inny niż 
europejski) w bankowości 
internetowej 

od każdego przelewu 30 zł  30 zł 

2. Opłaty dodatkowe w przypadku płatności zagranicznych 

 
1. Dla przelewu zagranicznego w trybie 

pilnym 
od każdego przelewu 15 zł 15 zł 

 
2. dla przelewu zagranicznego w trybie 

ekspresowym 
od każdego przelewu 20 zł 20 zł 

 

3. Ryczałt na pokrycie kosztów banków 
pośredniczących w przypadku opcji 
kosztowej OUR (całkowite koszty 
przelewu pokrywa zleceniodawca) 

od każdego przelewu 40 zł 40 zł 

 

4. za błędne podanie numeru rachunku 
beneficjenta IBAN dla płatności do 
krajów, gdzie jest on stosowany lub 

brak kodu BIC banku beneficjenta i 
za poinformowanie o odmowie 
wykonania zlecenia. Dotyczy 
przelewu zagranicznego oraz 
europejskiego  

od każdego przelewu 20 zł 20 zł 

3. 
Przelew zagraniczny lub europejski 
otrzymany z banku krajowego, 
zagranicznego 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 

4. 
Przelew krajowy, zagraniczny lub 
europejski z tytułu otrzymanej 
renty/emerytury zagranicznej 

od każdego przelewu 80 zł  80 zł 
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C. PŁATNOŚCI I WYPŁATY- DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM  

1. Przelewy własne2 i krajowe w bankowości internetowej/ mobilnej 

 
1. na rachunek własny2 od każdego przelewu 1 zł 1 zł 

 
2. W ramach banku/ elixir od każdego przelewu 2 zł 2 zł 

 
3. natychmiastowy od każdego przelewu 5 zł - 

 
4. Na adres e-mail od każdego przelewu 2 zł - 

 
5. Zasilenie konta PayPal od każdego przelewu 2 zł - 

2. 
Przelewy własne2 i krajowe w bankowości 
telefonicznej 

od każdego przelewu 5 zł 5 zł 

3.  Transakcje kartą debetową 

 
1. wypłata w kraju od każdej transakcji 5 zł 5 zł 

 
2. wypłata za granicą od każdej transakcji 10 zł 5 zł 

 
3. realizacja płatności bezgotówkowej od każdej transakcji 5 zł 5 zł 

 
4. Realizacja transakcji „MasterCard 

Cash Back”  
od każdej transakcji 0 zł 0 zł 

  PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE 

1. Realizacja przelewu 

 
1. Przelew europejski od każdego przelewu 5 zł 5 zł 

 
2. Przelew zagraniczny (inny niż 

europejski) w bankowości internetowej 
od każdego przelewu 30 zł  30 zł  

2. Opłaty dodatkowe w przypadku płatności zagranicznych 

 
1. Dla przelewu zagranicznego w trybie 

pilnym 
od każdego przelewu 15 zł 15 zł 

 
2. dla przelewu zagranicznego w trybie 

ekspresowym 
od każdego przelewu 20 zł 20 zł 

 

3. Ryczałt na pokrycie kosztów banków 
pośredniczących w przypadku opcji 
kosztowej OUR (całkowite koszty 
przelewu pokrywa zleceniodawca) 

od każdego przelewu 40 zł 40 zł 

 

4. za błędne podanie numeru rachunku 
beneficjenta IBAN dla płatności do 
krajów, gdzie jest on stosowany lub 

brak kodu BIC banku beneficjenta i 
za poinformowanie o odmowie 
wykonania zlecenia. Dotyczy 
przelewu zagranicznego oraz 
europejskiego  

od każdego przelewu 20 zł 20 zł 

3. 
Przelew zagraniczny lub europejski 
otrzymany z banku krajowego, 
zagranicznego 

od każdego przelewu 0 zł 0 zł 

4. 
Przelew krajowy, zagraniczny lub 
europejski z tytułu otrzymanej 
renty/emerytury zagranicznej 

od każdego przelewu 80 zł  80 zł  

D. WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA TRANSAKCJI 

1. 
Wyciąg dostępny za pośrednictwem 
bankowości internetowej za dowolny okres 
rozliczeniowy 

za każdy miesiąc wyciągu 0 zł 0 zł 

2. 
Potwierdzenie wykonania transakcji 
wysyłane listem zwykłym 

za każdą dyspozycję 
Klienta 

10 zł 10 zł 

E. KARTY DEBETOWE 

 
OPŁATY PODSTAWOWE 

1. Karta Debit MasterCard PayPass 
opłata pobierana na 

koniec miesiąca, w którym 
wydano/ wznowiono kartę 

0 zł 0 zł 

2. Opłata miesięczna za kartę miesięcznie 3 zł 3 zł 

3. Zmiana PIN 

 
1. w bankomacie od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 

 
2. za pośrednictwem bankowości 

internetowej/ telefonicznej 
od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł 

4. 
Opłata za wysłanie karty kurierem na 
życzenie klienta 

jednorazowo 50 zł 50 zł 

1
 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia z rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PLN (ROR), należącego do klienta, a jeśli klient posiada więcej niż jeden taki ROR, 
opłata pobierana jest z ROR o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy klient nie posiada ROR, opłata pobierana jest z 
rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli klient posiada więcej niż jeden – z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia 
2 Przelew w ramach Alior Sync pomiędzy rachunkami należącymi to tego samego klienta. 
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Rozdział IV. Limit odnawialny w koncie 

IV. LIMIT ODNAWIALNY W KONCIE TRYB POBIERANIA KONTO OSOBISTE 

A. OPŁATY PODSTAWOWE 

1. Opłata za przyznanie limitu opłata roczna pobierana od kwoty limitu 0,5%, min 25 zł 

2. 
Opłata za przedłużenie limitu na kolejny 
okres 

opłata roczna pobierana od kwoty limitu 0,5%, min 25 zł 

3. Opłata za podwyższenie limitu 
opłata pobierana jednorazowo 

od kwoty podwyższenia 
0,5%, min 25 zł 

 

Rozdział V. Karta kredytowa 

V. KARTA KREDYTOWA TRYB POBIERANIA 
SYNC CREDIT 
MASTERCARD  

SYNC CREDIT 
MASTERCARD WORLD 

A. OPŁATY PODSTAWOWE   

1. Opłata za wydanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Opłata za wznowienie karty  rocznie 

0 zł 
(pod warunkiem rozliczenia 
transakcji na łączną kwotę 

min. 15 000 zł w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy) 

0 zł 
(pod warunkiem rozliczenia 
transakcji na łączną kwotę 

min. 25 000 zł w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy) 

35 zł 
(pod warunkiem rozliczenia 
transakcji na łączną kwotę 

min. 7 500 zł w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy) 

75 zł 
(pod warunkiem rozliczenia 
transakcji na łączną kwotę 

min. 12 500 zł w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy) 

70 zł 150 zł 

3. 
Opłata za wydanie karty w miejsce karty 
zastrzeżonej lub zamkniętej 

jednorazowo 70 zł 150 zł 

4. 
Opłata za wybór / zmianę wizerunku 
karty1 

jednorazowo 10 zł - 

5. 
Opłata za wydanie/wznowienie karty 
dodatkowej 

rocznie 20 zł 40 zł 

6. Zmiana PIN 

6.1. - w bankomacie od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 

6.2. 
- za pośrednictwem bankowości 
internetowej/ telefonicznej 

od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł 

7. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie:  

7.1 - własnym i sieci Euronet lub Cash4You od każdej wypłaty 3%, min. 7 zł 3%, min. 7 zł 

7.2 - obcym w kraju i za granicą od każdej wypłaty 3%, min. 7 zł 3%, min. 7 zł 

8. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej: 

8.1. 
 - za pośrednictwem bankowości 
internetowej /telefonicznej 

od każdego przelewu 
3%, min. 7 zł (grace period 

właściwy dla transakcji 
bezgotówkowych) 

3%, min. 7 zł (grace period 
właściwy dla transakcji 

bezgotówkowych) 

9. Opłata za powiadomienie SMS2 
od każdego 

powiadomienia 
0,30 zł 0,30 zł 

10. Opłata za kartę3 
jednorazowo w cyklu 

rozliczeniowym 
5 zł 5 zł 

B. OPŁATY DODATKOWE 

1. 
Opłata za wydanie opinii bankowej / pism 
o charakterze zaświadczeń 

jednorazowo 50 zł 50 zł 

2. 
Opłata za wysłanie karty kurierem na 
życzenie klienta 

jednorazowo 50 zł 50 zł 

C. WYCIĄGI Z RACHUNKU KARTY KREDYTOWEJ 

1. 
Wyciąg dostępny za pośrednictwem 
bankowości internetowej za dowolny cykl 
rozliczeniowy 

za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 

D. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH 

1. 
Sprawdzenie salda rachunku w 
bankomacie 

Od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 

E. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WPŁATOMATU 

1. 
Opłata za dokonanie wpłaty na rachunek 
karty kredytowej 

Od zrealizowanej wpłaty 0,5% min. 3 zł 

1 Od chwili udostępnienia usługi dla Klientów 
2 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia z 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PLN (ROR), należącego do klienta, a jeśli klient posiada 
więcej niż jeden taki ROR, opłata pobierana jest z ROR o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy klient nie 
posiada ROR, opłata pobierana jest z rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli klient posiada więcej niż jeden – z 
rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia 

3 Niepobierana pod warunkiem wykonania przez Klienta i rozliczenia przez Bank min. 4 transakcji bezgotówkowych posiadaną 
do danego rachunku kartą kredytową w bieżącym okresie rozliczeniowym z wyłączeniem przelewów z rachunku karty, 
liczone dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie. Opłaty nie pobiera się, gdy karta ma status zastrzeżonej, 
zablokowanej, zamkniętej lub do aktywacji. 
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Rozdział VI. Pożyczka gotówkowa 

VI. POŻYCZKA  

    
Tryb 

pobierania 

Podstawowa 

(bez 

ubezpieczenia) 

z ubezpieczeniem 

od utraty pracy1 

z 

ubezpieczeniem 

na życie1 

z ubezpieczeniem na 

życie i od utraty 

pracy2 

1. 
Opłata za rozpatrzenie 

wniosku 
jednorazowo  0 zł  0 zł 0 zł  0 zł  

2. 
Opłata 

przygotowawcza 

jednorazowo od 

kwoty pożyczki 
0% 0% 0% 0% 

3. 

Opłata za przelew 

kwoty pożyczki/kredytu 

na rachunek w innym 

banku lub SKOK 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. 

Opłata za przelew 

kwoty pożyczki/kredytu 

na rachunek w innym 

banku lub SKOK w 

ramach konsolidacji lub 

refinansowania 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. 

Opłata za wydanie 

opinii bankowej / pism 

o charakterze 

zaświadczeń/ historii 

rachunku kredytowego 

jednorazowo  50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

6. 
Opłata za 

wcześniejszą spłatę 

jednorazowo, od 

kwoty 

podlegającej 

wcześniejszej 

spłacie 

0% 0% 0% 0%  

       1 dotyczy ubezpieczenia na życie oraz od utraty pracy, w którym w Alior Bank S.A. występuje jako ubezpieczający albo dokonania cesji 

na Alior Bank S.A. ubezpieczenia akceptowalnego przez Alior Bank S.A. 
2  dotyczy ubezpieczenia na życie oraz od utraty pracy, w którym w Alior Bank S.A. występuje jako ubezpieczający albo dokonania cesji 

na Alior Bank S.A. ubezpieczenia akceptowalnego przez Alior Bank S.A. W przypadku osób na rencie lub emeryturze wystarczające do 

zastosowania stawki jest ubezpieczenie na życie, w którym Alior Bank S.A. występuje jako ubezpieczający albo dokonania cesji na Alior 

Bank S.A. ubezpieczenia na życie akceptowalnego przez Alior Bank S.A. 
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Rozdział VII. Inne opłaty i prowizje 

VII. INNE OPŁATY/PROWIZJE  
TRYB 

POBIERANIA 
WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI 

A. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI UPOMINAWCZE I WINDYKACYJNE - dla umów zawartych do 30.11.2012 

1. 
Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) - 
list zwykły 

jednorazowo 25 zł 

2. Sporządzenie i wysłanie listu poleconego  jednorazowo 40 zł 

3. 
Oświadczenie o kontynuacji umowy/Cofnięcie 
wypowiedzenia 

jednorazowo 40 zł 

4. 
Opłata za wygenerowanie i wysłanie przypomnienia SMS o 
spłacie niezapłaconego zadłużenia karty kredytowej 5 

Od otrzymanego 
przypomnienia 

3 zł 

5. 
Opłata za  przypomnienie telefoniczne  o spłacie 
niezapłaconego zadłużenia karty kredytowej 5 

Od zrealizowanego 
przypomnienia 
telefonicznego 

18 zł 

B. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI UPOMINAWCZE I WINDYKACYJNE4 – dla umów zawartych  od 1.12.2012 

1. 
Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) - 
list zwykły 

jednorazowo 25 zł 

2. Telefoniczne powiadomienie o zaległości 
od zrealizowanego 

przypomnienia 
telefonicznego 

10 zł 

3. Upomnienie wysłane drogą elektroniczną w formie SMS 
od otrzymanego 
przypomnienia 

3 zł 

4. 
Upomnienie wysłane drogą elektroniczną w formie 
e-mail 

od wysłanego 
przypomnienia 

2 zł 

5. Sporządzenie i wysłanie listu poleconego  jednorazowo 40 zł 

6. 
Oświadczenie o kontynuacji umowy/Cofnięcie 
wypowiedzenia 

jednorazowo 40 zł 

7. Windykacja terenowa jednorazowo 85 zł 

C. POZOSTAŁE OPŁATY 

1. Porozumienie/Aneks do umowy kredytowej  jednorazowo 100 zł 

2. Opłata za zmianę typu rachunku karty kredytowej 1 jednorazowo 50 zł 

3. 
Zmiana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia przed 
jego realizacją2 jednorazowo 20 zł 

4. 
Zmiana warunków złożonego zlecenia po zrealizowaniu 
transakcji przez Alior Sync do 1 miesiąca wstecz2 

jednorazowo 
50 zł+ koszty rzeczywiste banku 

zagranicznego  

5. 
Zmiana warunków złożonego zlecenia po zrealizowaniu 
transakcji przez Alior Sync od 1 do 3 miesięcy wstecz2 

jednorazowo 
100 zł + koszty rzeczywiste banku 

zagranicznego  

6. Anulowanie / zwrot wykonanego przez bank zlecenia2 jednorazowo 
150 zł + koszty rzeczywiste banku 

zagranicznego  

7. 
Opłata za powiadomienia SMS jako potwierdzenie zdarzenia 
na rachunkach i zdarzeń związanych z korzystaniem z 
Kanałów Elektronicznych 3 

od każdego 
powiadomienia 

0,30 zł 

  
 

 1 Zmiana możliwa jest dla wybranych typów rachunków karty kredytowej. 
2 Dotyczy operacji takich jak: przelew zagraniczny i przelew europejski. 
3 Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia z rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PLN (ROR), należącego do Klienta, a jeśli klient posiada więcej niż jeden taki ROR, 
opłata pobierana jest z ROR o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku, gdy klient nie posiada ROR, opłata pobierana jest z 
rachunku oszczędnościowego w PLN, a jeśli klient posiada więcej niż jeden – z rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia. 
4 Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości lub wypowiedzenia umowy. Limit 
opłat za podjęte przez Bank czynności upominawcze i windykacyjne wynosi 200 zł w cyklu miesięcznym. Bank naliczy nie więcej niż 
cztery opłaty za przypomnienia SMS, cztery opłaty za upomnienia e-mail, dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity 
telefoniczne nie częściej niż raz na pięć dni licząc dla każdej czynności z osobna. 
5 Dotyczy tylko kart kredytowych: Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości 
(lub wypowiedzenia umowy). Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 95 zł w okresie rozliczeniowym. Bank 
naliczy nie więcej niż cztery opłaty za przypomnienia SMS, dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w 
okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni). 
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Rozdział VIII. Ubezpieczenia do kart kredytowych 

VIII. UBEZPIECZENIA DO KART KREDYTOWYCH 
TRYB 

POBIERANIA 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI 

A. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 

 

Ubezpieczenia dla Posiadaczy karty Sync Credit MasterCard 
World w Mondial Assistance International AG S.A. Główny 
Oddział w Polsce 

jednorazowo w 
cyklu 

rozliczeniowym 
0 zł 

B. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 

 

Ubezpieczenie na życie w Sopockim Towarzystwie 
Ubezpieczeń na życie Ergo Hestia SA dla kart Sync Credit 
MasterCard 

jednorazowo w 
cyklu 

rozliczeniowym 

0,25%  
salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu 

rozliczeniowego 

C. UBEZPIECZNIE SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA  

 

Ubezpieczenie spłaty salda zadłużenia 
na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy 
w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia SA dla 
kart Sync Credit MasterCard 

jednorazowo w 
cyklu 

rozliczeniowym 

0,05%  
salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu 

rozliczeniowego 

 


