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W stosunku do nieujętych w poniższej Tabeli stawek opłat i prowizji zastosowanie mają stawki opłat i prowizji oraz zapisy 

postanowień ogólnych określonych w Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych.  

 

ROZDZIAŁ I Obsługa rachunków bankowych 

L.p. Tytuł opłaty/prowizji Tryb naliczania 
Wysokość 

opłaty/prowizji 

A. Otwieranie, prowadzenie Rachunku 

1.  Otwarcie rachunku podstawowego / pomocniczego / lokacyjnego od czynności 0 zł 

2.  Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 0 zł / 15 zł1 

3.  Prowadzenie rachunku pomocniczego (w tym walutowe) 
miesięcznie za 
każdy rachunek 

8 zł 

4.  Prowadzenie rachunku lokacyjnego miesięcznie 0 zł 

5.  Opłata za zmianę typu rachunku od czynności 150 zł 

6.  Opłata za zmianę parametrów rachunku, w tym zmianę trybu pobierania opłat od czynności 30 zł 

7.  Opłata za zablokowanie środków na rachunku na życzenie Klienta od czynności 30 zł 

8.  Opłata za zablokowanie środków na rachunku Klienta rzecz podmiotu trzeciego od czynności 150 zł 

9.  Opłata za zamknięcie rachunku wcześniej niż 12 miesięcy od daty otwarcia od czynności 0 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 

6.  Opłata za komunikaty autoryzacyjne SMS 
od każdego 

wysłanego SMS 
0,20 zł 

C. Przelewy krajowe, zlecenia stałe, przelewy zagraniczne 

1.  Przelewy zlecane za pośrednictwem Bankowości Internetowej 

1.1.  Przelewy pomiędzy rachunkami Klienta 
od każdego 
przelewu 

0 zł 

1.2.  Przelewy na inne rachunki w Banku 
od każdego 
przelewu 

0 zł 

1.3.  Przelewy na rachunki w innym banku (ELIXIR) 
od każdego 
przelewu 

0 zł 

1.4.  Przelewy Natychmiastowe (Express ELIXIR) 
od każdego 

przelewu 

0 zł – pierwszych 5 w 
miesiącu; 10 zł – kolejne  

                                                           
1 Prowadzenie Rachunku iKonto Biznes jest bezpłatne po spełnieniu poniższych warunków: 

 utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku w kwocie co najmniej 1000 zł, oraz 
 wyrażenie i nieodwołanie zgód na komunikację marketingową od spółek grupy Alior Bank. 

W przeciwnym razie opłata za prowadzenie rachunku w danym miesiącu wyniesie 15 zł. Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym 
otwarto rachunek. 

Tabela opłat i prowizji bankowych 

dla rachunku iKonto Biznes 

obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. 
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ROZDZIAŁ I Obsługa rachunków bankowych 

L.p. Tytuł opłaty/prowizji Tryb naliczania 
Wysokość 

opłaty/prowizji 

1.5.  Przelewy Natychmiastowe BlueCash 
od każdego 
przelewu 

10 zł 

1.6.  Przelewy SORBNET na kwoty do 1 miliona PLN 
od każdego 
przelewu 

30 zł 

1.7.  Przelewy SORBNET na kwoty równe i powyżej 1 miliona PLN 
od każdego 

przelewu 
10 zł 

1.8.  
Przelew transgraniczny / SEPA (złożony za pośrednictwem Bankowości 
Internetowej, realizowany w trybie zwykłym lub pilnym przy opcji kosztowej SHA) 

od każdego 
przelewu 

0 zł – pierwszych 5 w 
miesiącu; 5 zł – kolejne 

1.9.  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 

10 zł 

2.2.  Przelewy na inne rachunki w Banku 
od każdego 
przelewu 

18 zł 

2.3.  Przelewy na rachunki w innym banku (ELIXIR) 
od każdego 

przelewu 
20 zł 

2.4.  Przelewy Natychmiastowe Express ELIXIR 
od każdego 
przelewu 

30 zł 

2.5.  Przelewy SORBNET na kwoty do 1 miliona PLN 
od każdego 
przelewu 

50 zł 

2.6.  Przelewy SORBNET na kwoty równe i powyżej 1 miliona PLN 
od każdego 
przelewu 

30 zł 

2.7.  Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym 
od każdego 

przelewu 
30 zł 

3.  Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zlecenia stałego: 

3.1.  - za pośrednictwem Bankowości Internetowej 
od każdej 

czynności 
0 zł 

3.2.  - za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej i w Oddziale 
od każdej 
czynności 

10 zł 

4.  Realizacja zlecenia stałego od każdej realizacji 1 zł 

5.  Polecenie zapłaty 

5.1.  - rejestracja i cofnięcie zgody na obciążanie rachunku 
od każdej 
czynności 

0 zł 

5.2.  - realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta 
od każdej 
czynności 

0 zł 

5.3.  - odwołanie polecenia zapłaty 
od każdego 
odwołania 

0 zł 

6.  Operacje z rachunku lokacyjnego 

6.1.  Przelewy na rachunek podstawowy 
od każdego 
przelewu 

0 zł – pierwszych 5 w 
miesiącu; 5 zł – kolejne 

6.2.  Przelewy na inne rachunki w Banku za pośrednictwem Bankowości Internetowej 
od każdego 

przelewu 
5 zł 

6.3.  
Przelewy na rachunki w innym banku (ELIXIR) za pośrednictwem Bankowości 
Internetowej 

od każdego 
przelewu 

5 zł 

6.4.  
Przelewy na inne rachunki w Banku za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej i 
w Oddziale / Placówce Partnerskiej 

od każdego 
przelewu 

8 zł 

6.5.  
Przelewy na rachunki w innym banku (ELIXIR) za pośrednictwem Bankowości 
Telefonicznej i w Oddziale / Placówce Partnerskiej 

od każdego 
przelewu 

10 zł 

6.6.  Wpłata gotówkowa na rachunek lokacyjny od każdej wpłaty 
0,40%,  

min. 6 zł 

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

7.1.  
Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie pilnym - opłata 
dodatkowa 

od każdego 
przelewu 

30 zł 

7.2.  
Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie ekspresowym - 

opłata dodatkowa 

od każdego 

przelewu 
50 zł 

7.3.  

Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju – 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 

30 zł 

7.4.  
Ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących w przypadku opcji podziału 
kosztów OUR – opłata dodatkowa 

od każdego 
przelewu 

80 zł 

7.5.  
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 

7.6.  
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 
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ROZDZIAŁ I Obsługa rachunków bankowych 

L.p. Tytuł opłaty/prowizji Tryb naliczania 
Wysokość 

opłaty/prowizji 

pośredniczących 

7.7.  
Zmiana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia przelewu zagranicznego lub 
przelewu w walucie obcej w kraju przed jego realizacją 

od każdej 
czynności 

20 zł 

7.8.  
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 

7.9.  
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 

D. Operacje gotówkowe 

1.  Wpłata gotówkowa 

1.1.  Wpłaty gotówkowe własne dokonywane w formie otwartej od każdej wpłaty 
0,50%, 

min. 10 zł 

1.2.  Wpłaty gotówkowe obce dokonywane w formie otwartej od każdej wpłaty 
0,50%, 

min. 10 zł 

1.3.  
Wpłaty otwarte w złotych dokonywane w bilonie lub z udziałem bilonu powyżej 5% 
wartości wpłaty 

od wartości 
2,00%,  

min. 10 zł 

1.4.  Wpłata gotówki dokonywana z wykorzystaniem wpłatomatu Euronet od każdej wpłaty 
0,50 %, 

min. 6 zł 

1.5.  
Wpłata gotówki dokonywana z wykorzystaniem wpłatomatu PlanetCash  

(obowiązuje w chwili udostępnienia usługi) 
od każdej wpłaty 

0 zł – pierwszych 5 w 
miesiącu; 10 zł – kolejne 

2.  Wypłata gotówkowa 

2.1.  
Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej  

 
od każdej wypłaty 

0,50%, 

min. 10 zł 

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 

3.  Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej: 

3.1.  - w Oddziale od każdej wpłaty 
0,50%, 

min. 10 zł 

3.2.  - do wrzutni nocnej od każdej wpłaty 
0,50%, 

min. 10 zł 

3.3.  - w obsłudze bezpośredniej Klienta od każdej wpłaty 
0,50%, 

min. 10 zł 

4.  
Wpłaty zamknięte w złotych dokonywane w bilonie lub z udziałem bilonu – opłata 

dodatkowa do prowizji od wpłaty gotówkowej zamkniętej 
od wartości 

0,70% od wartości bilonu 

we wpłacie 

5.  
Dodatkowa opłata za dokonanie wpłaty gotówkowej w formie zamkniętej w 
Oddziale przy użyciu bezpiecznej koperty dostarczonej przez Bank. Opłata 

pobierana z góry od każdej wydanej klientowi koperty bezpiecznej. 

od każdej koperty 

0,80 zł dla koperty typu 
B5 

1,00 zł dla koperty typu 

B4 

1,50 zł dla koperty typu 

C3 

6.  Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej: 

6.1.  - w Oddziale od każdej wypłaty 
0,50%, 

min. 10 zł 

6.2.  - w obsłudze bezpośredniej Klienta od każdej wypłaty 
0,50%, 

min. 10 zł 

E. Pozostałe usługi 

1.  Implementacja Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji jednorazowo 250 zł 

2.  Korzystanie z Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji miesięcznie 50 zł 

3.  
Za przetworzenie transakcji przychodzącej w ramach Usługi Masowego 

Przetwarzania Transakcji  

od każdej 

transakcji 
0,25 zł 

4.  Opłata za korzystanie z Autodealing miesięcznie 30 zł 
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ROZDZIAŁ II Obsługa kart debetowych MasterCard  

L.p. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

naliczania 

Wysokość opłaty / prowizji 

Rachunek iKonto 

A. Korzystanie z karty 

1.  Opłata za wydanie karty MasterCard Business Debit PayPass od czynności 

0 zł – 1 karta do wybranego 
rachunku; 

20 zł – kolejne karty 

2.  
Opłata roczna (dotyczy wszystkich kart debetowych wydanych do 
rachunków) 

rocznie 0 zł 

3.  
Opłata za wydanie karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych 

z powodu kradzieży, zagubienia) 
od czynności 0 zł 

4.  
Opłata za korzystanie z karty debetowej MasterCard Business Debit 

PayPass  

miesięcznie od 

każdej karty 
0 zł / 8 zł2 

B. Transakcje kartą 

1.  Prowizja od transakcji bezgotówkowych 
od wartości 
transakcji 

0,00% 

2.  
Wypłata gotówki w bankomatach zlokalizowanych w Oddziałach Alior 

Banku  

od każdej 

transakcji 
0 zł 

3.  Wypłata gotówki w krajowych bankomatach sieci Euronet  
od każdej 
transakcji 

0 zł – pierwszych 5 w miesiącu;  
2 zł – kolejne 

4.  Wypłata gotówki w krajowych bankomatach sieci PlanetCash 
od każdej 
transakcji 

0 zł – pierwszych 5 w miesiącu;  
2 zł – kolejne 

5.  Wypłata gotówki w bankomatach innych sieci krajowych 
od każdej 
transakcji 

0 zł – pierwszych 5 w miesiącu;  
2 zł – kolejne 

6.  Wypłata gotówki w kasach banków krajowych  
3,00%,  

min. 5 zł 

7.  
Wypłata gotówki w bankomatach zagranicznych oraz kasach banków 
zagranicznych 

od każdej 
transakcji 

3,00%,  

min. 8 zł 

C. Inne usługi / opłaty 

1.  Zastrzeżenie karty od czynności 0 zł 

2.  
Opłata za zastrzeżenie karty w przypadku użytkowania jej niezgodnie z 
umową i/lub regulaminem 

od czynności 50 zł 

3.  
Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty na 

wniosek Klienta w Oddziale 
od czynności 10 zł 

4.  
Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty poprzez 
Kanały Elektroniczne 

od czynności 0 zł 

5.  Opłata za przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji od czynności 20 zł 

6.  
Opłata za wydanie zaświadczenia / historii transakcji w Oddziale 
obejmujących szczegółowy wykaz transakcji dokonanych kartą w miesiącu 

od czynności 20 zł 

7.  Opłata za sprawdzenie salda rachunku w bankomacie od czynności 6 zł 

8.  Awaryjna wypłata gotówki (opłata MasterCard) od czynności 95 USD + koszty telekomunikacyjne 

9.  Awaryjne wydanie karty (opłata MasterCard) od czynności 
148 USD + koszty 
telekomunikacyjne 

10.  Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta od czynności 50 zł 
  

                                                           
2 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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ROZDZIAŁ III Inne opłaty i prowizje 

L.p. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

naliczania 
Wysokość opłaty/prowizji 

1.  Opłata za zaświadczenia przygotowywane w Oddziale od czynności 30 zł 

2.  
Opłata za zaświadczenia przygotowywane poza Oddziałem, 

przesyłane lub odbierane w Oddziale  
od czynności 30 zł 

3.  Opłata za opinię bankową od czynności 150 zł 

4.  Opłata za potwierdzenie/ opinię dla audytora od czynności 200 zł 

5.  
Opłata za wyciąg drukowany i po każdym dniu wysyłany listem 

zwykłym 
miesięcznie 90 zł 

6.  
Opłata za wyciąg drukowany za okres miesięczny wysyłany 
listem zwykłym lub drukowany w Oddziale, wyciągi historyczne 

oraz historię operacji 

za każdy 
wyciąg 

15 zł 

7.  Opłata za wyciąg bankowy wysyłany komunikatem SWIFT 
za każdy 
komunikat 

10 zł 

8.  
Opłata za potwierdzenia transakcji w formie wydruku odbierane 
w Oddziale lub potwierdzany przez pracownika Banku 

od czynności 15 zł 

9.  
Opłata za zmianę trybu / częstotliwości wysyłania wyciągów w 

Oddziale 
od czynności 30 zł 

10.  
Opłata za wyciągi dostępne za pośrednictwem Bankowości 
Internetowej  

miesięcznie 0 zł 

11.  
Opłata za wystawienie zaświadczenia stwierdzającego spłatę 
kredytu, brak zadłużenia z tytułu kredytów oraz innych tytułów 

od czynności 100 zł 

12.  Opłata za wydanie zaświadczenia o historii udzielonego kredytu od czynności 100 zł 

13.  Opłata za zmianę warunków Umowy kredytowej od czynności min. 200 zł 

14.  
Opłata w przypadku niedostarczenia dokumentów określonych w 
Umowie Kredytowej 

od czynności 250 zł 

15.  
Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, 
wezwania) - list zwykły3 

od czynności 20 zł 

16.  
Opłata za sporządzenie i wysłanie listu poleconego (w tym 

wypowiedzenia umowy, upomnienia wezwania)  
od czynności 40 zł 

17.  Telefoniczne powiadomienie o zaległości  od czynności 10 zł 

18.  Upomnienie wysłane drogą elektroniczną w formie SMS  od czynności 3 zł 

19.  Upomnienie wysłane drogą elektroniczną w formie e-mail  od czynności 2 zł 

20.  Windykacja terenowa  od czynności 85 zł 

21.  
Opłata za oświadczenie o kontynuacji umowy/Cofnięcie 
wypowiedzenia 

od czynności 40 zł 

22.  
Opłata za porozumienie/Aneks do umowy kredytowej (dot. 
restrukturyzacji) 

od kwoty 
zadłużenia 

0,50 % min. 500 zł 

23.  Jednostkowy koszt uzyskania odpisu z księgi wieczystej od czynności 
75 zł + koszty wieczystoksięgowe wskazane przez 

właściwy sąd 

24.  Jednostkowy koszt ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego od czynności 
150 zł + koszty wieczystoksięgowe wskazane przez 
właściwy sąd, podatek od czynności 

cywilnoprawnych za złożenie wniosku o wpis do KW 

25.  Opłata za inspekcję przedsiębiorstwa kredytobiorcy od czynności 250 zł 

26.  Opłata za inspekcję nieruchomości od czynności 250 zł 

27.  Opłata za wycenę zabezpieczenia od czynności wg kosztów ustalonych przez rzeczoznawcę 

28.  Opłata za realizację zajęcia egzekucyjnego z rachunku 
od każdej 

wypłaty 
150 zł 

29.  

Prowizja administracyjna naliczana od kwoty zadłużenia 
(wykorzystanego kredytu) na dzień 31 grudnia każdego roku. 

Bank pobiera opłatę do końca I kwartału roku następnego. 

Opłata dotyczy produktów Kredytowych 

od czynności 

naliczona przez Bank prowizja będzie odpowiadała 
kwocie określonej przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny na podstawie ustawy z dnia 14 
grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474, z 

późniejszymi zmianami) 

30.  Opłata za wyznaczenie limitu globalnego od czynności Ustalana indywidualnie 

31.  
Opłata za złożenie w sądzie /wysłanie przez Bank dokumentów 
dotyczących ustanowienia/zmiany zabezpieczenia w formie 

zastawu rejestrowego (opłata nie zawiera opłat sądowych) 
od czynności 100 zł 

32.  Opłata za przedłużenie techniczne od czynności Ustalana indywidulanie, min. 1000 zł 

33.  
Opłata za wysłanie komunikatu SWIFT z rachunku bieżącego 
/pomocniczego Klienta w dniu wysłania komunikatu SWIFT 

za każdy 
komunikat  

50zł 
 

                                                           
3 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 


