REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ „TANIEJ PRZEZ KANAŁY ELEKTRONICZNE dla Firm”
DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH (MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY) ALIOR BANKU SA W RAMACH DZIAŁALNOSCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ „TANIEJ PRZEZ KANAŁY ELEKTRONICZNE dla
Firm” DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH (MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY) ALIOR BANKU
SA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH
Obowiązuje od dnia 01.10.2016 do dnia 31.03.2017

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania oferty specjalnej „Taniej przez kanały elektroniczne dla Firm” dla Klientów Biznesowych (Mikro, Małe i
Średnie Firmy) Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH, który obowiązuje od dnia 01.10.2016 do dnia 31.03.2017
§1
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
Bank
Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie ,
Kanały
System Bankowości Internetowej BusinessNet
elektroniczne
Klient
Rezydent nie będący konsumentem w znaczeniu określonym przez ustawę „Prawo dewizowe”:
a) osoba prawna,
b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną,
d) mający siedzibę w kraju oddział i przedstawicielstwo nierezydenta,
prowadzący działalność w następujących formach prawnych Osoba Fizyczna Prowadząca Działalność Gospodarczą, Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka Akcyjna, Spółka Jawna, Spółka Komandytowa, Fundacja, Stowarzyszenie
Limit debetowy
Limit debetowy dla Klientów segmentu Mikro i Małych Firm przyznawany w ramach Umowy o Limit Debetowy do Rachunków
bieżących
Mikro,
Mała, Segmenty Klientów.
Średnia Firma
Informacja o segmencie zostaje przekazana podczas nawiązywania relacji z Klientem lub przy wnioskowaniu o produkt
kredytowy.
Oferta Specjalna
Niniejsza Oferta specjalna – Taniej przez kanały elektroniczne dla Firm
Rachunki bieżące
Rachunki bieżące, które w nazwie posiadają zwrot Biznes Symetria zgodnie z Regulaminem prowadzenia rachunków bankowych
dla Klientów Biznesowych Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH , w tym Biznes Symetria Direct, Biznes
Symetria, Biznes Symetria Pro
Rabat
Całkowite zwolnienie z opłat lub ich obniżenie w zakresie poszczególnych produktów / usług oferowanych przez Bank na
zasadach określonych w Regulaminie,
Regulamin
Rezydent

Umowa
1.
2.

3.

Niniejszy Regulamin Oferty Specjalnej Taniej przez Kanały Elektroniczne dla Klientów Biznesowych (Mikro, Małe i Średnie Firmy)
Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH
Osoba
fizyczna
mająca
miejsce
zamieszkania
w
kraju
oraz
osoba
prawna
mająca
siedzibę
w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we
własnym imieniu; znajdujące się w kraju przedstawicielstwa, oddziały, przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów; polskie
przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa, misje specjalne korzystające z
immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,
Umowa o współpracy w zakresie produktów bankowych Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH

§2
Oferta specjalna skierowana jest do Klientów z segmentu Mikro, Mała Średnia Firma, którzy w okresie jej trwania nawiążą z Bankiem relację, (poprzez
otwarcie Rachunku bieżącego) przy wykorzystaniu Kanałów elektronicznych.
Oferta specjalna dotyczy opłaty miesięcznej za prowadzenie Rachunków bieżących, wybranych kart płatniczych, wpłat gotówkowych otwartych w PLN,
limitu debetowego w przypadku jego przyznania w ciągu 60 dni kalendarzowych licząc od dnia otwarcia rachunku oraz opłaty za przelewy realizowane
przez Kanały elektroniczne:
1) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego
2) do innych banków (przelewy zewnętrzne)
3) do Klientów Banku (przelewy wewnętrzne)
z wyłączeniem przelewów SORBNET oraz przelewów natychmiastowych, których stawki określone są w obowiązującej w Banku dla danego
Segmentu Taryfie Opłat i Prowizji
Podpisanie przez Klienta do Umowy Załącznika nr 4 – Oferta dotycząca indywidualnych warunków współpracy dotyczącego Indywidualnych
Warunków Cenowych oznacza przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu

ROZDZIAŁ 2
WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY SPECJALNEJ
1.

2.
3.

§3
Warunkiem koniecznym skorzystania z Oferty specjalnej jest zakończenie procesu elektronicznej rejestracji Klienta, który rozpoczyna się na jednej z
dedykowanych stron internetowych:
1)
https://www.fuzja.aliorbank.pl/corpo/do/registration
2)
www.fuzja.aliorbank.pl
Zakończeniem procesu jest akceptacja przygotowanej przez Bank w Kanałach elektronicznych dokumentacji dotyczącej współpracy Klienta z
Bankiem w zakresie produktów bankowych w tym Rachunku bieżącego oraz podpisanie jej w formie elektronicznej lub zadeklarowanie podpisania jej
w Jednostce Banku
Podpisana dokumentacja zostanie wdrożona w życie zgodnie z zapisami Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych Alior Banku SA w ramach
działalności przejętej z Banku BPH dla Klientów Biznesowych (Mikro, Małe i Średnie Firmy).
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ROZDZIAŁ 3
RABAT DLA KLIENTA
1.
2.

§4
Nawiązując relację z Bankiem (otwierając Rachunek bieżący) Klient może skorzystać z Rabatu. Klient korzysta z Rabatu poprzez podpisanie do
Umowy Załącznika nr 4 – Oferta dotycząca indywidualnych warunków współpracy.
Rabat realizowany jest na następujących zasadach:
Produkt / usługa

Stawka w Ofercie specjalnej

Prowadzenie rachunku bieżącego Biznes Symetria Direct, Biznes
Symetria, Biznes Symetria Pro

Opłata miesięczna:
0 pln

Pojedynczy przelew zewnętrzny, w PLN do ZUS i US, realizowany
przez Bankowość Internetową z wyjątkiem przelewu z rachunku
pomocniczego Symetria Profit.
Pojedynczy przelew zewnętrzny krajowy w PLN oraz wewnętrzny
na rachunki obce, w PLN, realizowany przez Bankowość
Internetową z wyjątkiem przelewu z rachunku pomocniczego
Symetria Profit.
Użytkownie karty debetowej MasterCard Business Access

Pojedyncza wpłata gotówkowa w PLN (nie dotyczy bilonu)

Opłata jednorazowa:
0,40 pln
Opłata miesięczna:
0 pln
Opłata jednorazowa:
0,1% min. 5 PLN dla łącznej kwoty wpłat nie wyższej niż
50 000 pln w miesiącu.
Dla każdej wpłaty powyżej łącznej kwoty wpłat w
miesiącu wynoszącej 50 000pln opłata zgodnie z
obowiązującą TOiP
0%

12

miesięcy

12 miesięcy

12

miesięcy

12

miesięcy

12 miesięcy

Nie dotyczy
Okres obowiązywania Rabatu liczony jest w miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca, w którym otwarto Rachunek bieżący.

Prowizja przygotowawcza za przyznanie Limitu debetowego

3.

Opłata jednorazowa:
0 pln

Okres obowiązywania
Rabatu

ROZDZIAŁ 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§5
1.

Treść Regulaminu dostępna jest w oddziałach Banku, na stronie www.fuzja.aliorbank.pl oraz po zalogowaniu do Systemu Bankowości Internetowej
BusinessNet

2.

Niniejszą ofertę specjalną w zakresie opłat wskazanych w §4 można łączyć z innymi cenowymi ofertami specjalnymi wyłącznie jeśli szczegółowe zapisy innych
ofert specjalnych tak stanowią.

3.
4.

Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na usługi świadczone przez Bank w związku z Ofertą Specjalną.
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji określa Regulamin „Ogólne zasady składania i rozpatrywania reklamacji Klientów komercyjnych w Alior
Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH.”.
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