
 

 

REGULAMIN PAKIETÓW DO RACHUNKU 4x4 
 

Obowiązuje:  

- od 01.05.2020 r. dla umów zawartych od 01.05.2020 r. 

- od 15.05.2020 r. dla umów zawartych do 30.04.2020 r.  

§ 1 Zakres przedmiotowy 

Niniejszy Regulamin określa zasady wyboru, 

modyfikacji i rezygnacji z Pakietów dostępnych w 

ramach Rachunku 4x4. Rachunek dedykowany jest dla 

nowych Klientów Banku tj. takich, którzy nie posiadali  

rachunku firmowego w Alior Banku lub w przeszłości 

posiadali rachunek firmowy i został on zamknięty przed 

01.01.2019 r. 

§ 2 Definicje 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1) Bank – Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02–232, wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 

0000305178, REGON: 141387142, o numerze NIP: 

107-001-07-31, o opłaconym w całości kapitale 

zakładowym w wysokości 1 305 539 910 PLN . 

2) Pakiet – wymieniony w § 3 ustęp 1 Regulaminu 

jeden z czterech benefitów umożliwiający 

zwolnienie lub obniżenie niektórych opłat i prowizji 

związanych z Rachunkiem.  

3) Oddział Banku – jednostka organizacyjna Banku 

prowadząca działalność operacyjną, z wyłączeniem 

placówek T-Mobile Usługi Bankowe.  

4) Klient / Posiadacz Rachunku – przedsiębiorca w 

rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców  tj. osoba fizyczna, osoba prawna 

i jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną – wykonująca we własnym imieniu 

działalność gospodarczą w tym również wspólnicy 

spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 

działalności gospodarczej oraz podmioty 

nieprowadzące działalności gospodarczej, np. 

zrzeszania, stowarzyszenia, rolnicy, którzy 

podpisali z Bankiem Umowę.  

5) Rachunek – firmowy Rachunek 4x4 obejmujący 

rachunek główny wraz z ewentualnymi rachunkami 

pomocniczymi. Klient może posiadać tylko jeden 

rachunek główny 4x4. Rachunek przeznaczony jest 

wyłącznie dla firm nieprowadzących pełnej 

księgowości.  

6) Rachunek lokacyjny – rachunek służący do 

gromadzenia środków finansowych Klienta 

pochodzących z prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

7) Regulamin – niniejszy „Regulamin Pakietów do 

Rachunku 4x4”. 

8) Tabela Opłat i Prowizji - Tabela opłat i prowizji 

bankowych dla Rachunku 4x4. 

9) Umowa – Umowa ramowa o świadczenie usług 

bankowych oraz prowadzenie rachunków 

rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych 

podmiotów.  

 

§ 3 Dostępne Pakiety i statusy Pakietów 

1. Do Rachunku mogą być wybrane następujące 

Pakiety na warunkach określonych w §5 

Regulaminu:  

1) Krajowy,  

2) Zagraniczny,  

3) Gotówkowy,  

4) Oszczędny. 

2. Do Rachunku 4x4 można wybrać dowolną liczbę 

Pakietów. Posiadacz może nie wybrać żadnego 

Pakietu.  

3. Do wyboru Pakietu Oszczędnego konieczne jest 

posiadanie i wskazanie Rachunku lokacyjnego, 

który będzie objęty Pakietem. W przypadku 

wnioskowania o otwarcie rachunku za pomocą 

kanału elektronicznego, w którym: 

a) umowa zawierana jest za pośrednictwem 

przelewu online, istnieje możliwość 

wnioskowania o otwarcie Rachunku 

Lokacyjnego podczas składania wniosku o 

otwarcie Rachunku. Wówczas należy we 

wniosku złożyć dyspozycję otwarcia Rachunku 

lokacyjnego zaznaczając odpowiednie pole na 

wniosku oraz wybrać Pakiet Oszczędny. 

b) umowa zawierana jest za pośrednictwem 

kuriera, nie ma możliwości jednoczesnego 

wnioskowania o  Rachunek lokacyjny, a tym 

samym, wybranie Pakietu Oszczędnego na 

wniosku nie będzie miało zastosowania. 

Rachunek lokacyjny może zostać założony po 

otwarciu Rachunku za pośrednictwem infolinii 

Banku lub w Oddziale, a następnie Klient może 

zawnioskować o włączenie Pakietu 

Oszczędnego na Rachunku lokacyjnym.  

4. Bank może wycofać dany Pakiet zarówno z oferty 

jaki i obsługi, a także wprowadzać nowe Pakiety 

zgodnie z zasadami określonymi w §10 

Regulaminu.  

5. Każdy z Pakietów może być w jednym z czterech 

statusów: 

1) Aktywny – pakiet obowiązujący, 

2) Zarejestrowany (zmienia się w terminach i na 

zasadach określonych w  §3 ust. 6 i 7 w status 

Aktywny), 

3) Dezaktywowany (zmienia się w terminach i na 

zasadach określonych w § 7 w status Brak), 

4) Brak – to status, w którym Pakiet nie jest 

aktywny.  

6. Pakiet jest aktywny od następnego dnia 

kalendarzowego następującego po dniu wyboru 

Pakietu (jeśli Pakiet ustawiony jest w miesiącu, w 



 

 

którym otwierany jest rachunek, którego dotyczy 

Pakiet). 

7. Jeśli Pakiet ustawiany jest na rachunku, który 

został otwarty w poprzednim miesiącu lub 

wcześniej Pakiet będzie aktywny od pierwszego 

dnia kalendarzowego następującego po miesiącu, 

w którym ustawiony został Pakiet.  

8. Lista aktualnych Pakietów wraz z ich statusem 

umieszczona jest na wyciągu do głównego 

rachunku 4x4 Klienta. Status Pakietów zostanie 

wskazany na wyciągu do Rachunku 4x4 niezależnie 

od typu rachunku (podstawowy, pomocniczy), 

który został objęty Pakietem. 

§ 4 Opłaty i prowizje 

Prowizje za aktywne w danym miesiącu Pakiety 

pobierane są miesięcznie na koniec każdego miesiąca 

kalendarzowego zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. 

Prowizje pobierane są za Pakiety mające status 

Aktywny lub Dezaktywowany (za miesiąc, w którym 

rachunek był aktywny). 

§ 5 Wybór Pakietów 

1. Pakiety mogą być wybrane przez Klienta / 

Posiadacza Rachunku lub reprezentantów / 

pełnomocników Klienta.  

2. Wybór Pakietów może nastąpić poprzez złożenie 

dyspozycji:  

1) w Oddziale,  

2) za pośrednictwem infolinii Banku, 

3) zawartej we wniosku o otwarcie Rachunku za 

pomocą kanału elektronicznego (tylko na 

etapie zakładania Rachunku), 

4) w Systemie Bankowości Internetowej1 

3. Wybrany Pakiet zaczyna być aktywny zgodnie  

z zapisami §3 Regulaminu.  

§ 6 Modyfikacja Pakietów 

1. Pakiety mogą ulegać modyfikacji na wniosek  

Klienta / Posiadacza Rachunku lub reprezentantów 

/ pełnomocników Klienta. 

2. Modyfikacja Pakietów może nastąpić poprzez 

złożenie dyspozycji:  

1) w Oddziale, 

2) za pośrednictwem infolinii Banku, 

3) w Systemie Bankowości Internetowej1. 

3. Przy modyfikacji Pakietów przygotowywany jest  

druk potwierdzający wprowadzenie modyfikacji, 

który jest archiwizowany w Banku, a w przypadku 

modyfikacji w Oddziale Klient otrzymuje także 

wyżej wymieniony dokument.  

 

§ 7 Rezygnacja z Pakietu 

 

1. Z Pakietu można zrezygnować w każdym czasie bez 

ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 

2. Dyspozycję rezygnacji z Pakietu może złożyć: 

Klient / Posiadacz Rachunku lub reprezentanci / 

pełnomocnicy Klienta. 

 
1 Nie dotyczy systemu BusinessPro 

3. Rezygnacja z Pakietu może nastąpić poprzez 

złożenie dyspozycji w: 

1) w Oddziale, 

2) za pośrednictwem infolinii Banku, 

3) w Systemie Bankowości Internetowej1.  

4. Pakiet przestaje być aktywny z pierwszym dniem 

miesiąca kalendarzowego następującego po 

miesiącu, w którym dokonano rezygnacji z Pakietu 

zgodnie z ust. 3. Do tego czasu Pakiet będzie miał 

status „Dezaktywowany”. 

5. Zamknięcie Rachunku powoduje wyłącznie 

wszystkich Pakietów przypisanych do tego 

Rachunku.  

§ 8 Opis dostępnych Pakietów 

1. Klient / Posiadacz Rachunku określa, na których 

rachunkach mają zostać aktywowane Pakiety: 

Krajowy, Gotówkowy i Zagraniczny, a także 

którego Rachunku Lokacyjnego ma dotyczyć Pakiet 

Oszczędny.   

2. Pakiet Krajowy polega na zwolnieniu z opłat i 

prowizji za: 

nielimitowane: 

a) przelewy Elixir zlecane w kanałach 

elektronicznych, 

b) za SMS-y autoryzacyjne, 

c) za powiadomienia SMS, 

 limitowaną: 

d) liczbę przelewów natychmiastowych (limit 

określony jest w Tabeli Opłat i Prowizji). 

3. Pakiet Gotówkowy polega na zwolnieniu z opłat i  

prowizji za 

nielimitowane:  

a) transakcje we wpłatomatach Planet Cash, 

Euronet i wpłatomatach zlokalizowanych w 

Oddziałach Alior Banku, 

b) wypłaty z bankomatów krajowych i 

europejskich na terenie EOG w walucie EUR,  

 limitowane: 

c) wpłaty gotówkowe w PLN w Oddziałach Banku 

(limit określony jest w Tabeli Opłat i Prowizji), 

d) wypłaty gotówkowe w PLN  Oddziałach Banku 

(limit określony jest w Tabeli Opłat i Prowizji). 

4. Pakiet Zagraniczny polega na zwolnieniu z: 

a) prowizji od bezgotówkowych transakcji 

zagranicznych, 

b) opłat od wypłat z bankomatów zagranicznych, 

c) z miesięcznej opłaty za platformę Autodealing, 

d) opłat od przelewów internetowych 

SEPA/transgranicznych realizowany w trybie 

zwykłym przy opcji kosztowej SHA.  

5. Pakiet Oszczędny jest możliwy do zarejestrowania 

tylko jeśli Klient / Posiadacz Rachunku posiada 

otwarty Rachunek Lokacyjny. Pakiet polega na:  

a) zwolnieniu z prowizji za nielimitowane przelewy 

internetowe z Rachunku lokacyjnego na 

rachunek główny i rachunki pomocnicze 

Klienta, 

b) zwolnieniu z opłaty za lokaty Overnight,  



 

 

c) wprowadzeniu dodatkowego oprocentowania 

lokacyjnego (określonego w Tabeli 

Oprocentowania),  

d) obniżeniu opłat za prowadzenie rachunków 

pomocniczych do Rachunku 4x4.  

6. Szczegóły dotyczące opłat i prowizji związanych  

z Rachunkiem wskazane  są w Tabeli Opłat  

i Prowizji.  

§ 9 Reklamacje 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji określony 

jest w Regulaminie prowadzenia rachunków 

rozliczeniowych i lokat i innych podmiotów przez Alior 

Banku S.A. w Warszawie.  

§ 10 Zmiana Regulaminu oraz postanowienia 

końcowe 

1. Bank może w każdym czasie zmienić Regulamin, o 

czym Klient / Posiadacz Rachunku zostanie 

powiadomiony. Zmiany obowiązują od daty 

wskazanej przez Bank, chyba że Klient / Posiadacz 

Rachunku w terminie 14 dni od doręczenia 

powiadomienia wypowie Umowę. Po 

wypowiedzeniu Umowa ulega rozwiązania w całości 

lub części, zgodnie ze wskazaniem Posiadacza z 

upływem 14 dnia od dnia doręczenia 

powiadomienia o zmianach. Do chwili rozwiązania 

obowiązuje dotychczasowy Regulamin. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

Alior Banku SA (www.aliorbank.pl) oraz  

w Oddziałach Banku.  

3. W sprawach nieregulowanych niniejszym 

Regulaminem zastosowanie mają: 

a) Regulamin prowadzenie rachunków 

rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców  

i innych podmiotów przez Alior Bank S.A.  

z siedzibą w Warszawie, 

b) zapisy umowy Rachunku.  

 

http://www.aliorbank.pl/

