
Umowa o kartę płatniczą debetową do Rachunku w Kantorze 

Walutowym numer   

W dniu      pomiędzy: 

Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, wpisaną pod numerem KRS  0000305178 do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 1070010731; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 305 539 910 zł, 

zwaną dalej Bankiem, a Posiadaczem: 

Imię i nazwisko: 

Numer Karty Klienta (CIF): 

PESEL1: 

  

Adres zamieszkania:   

zwanych dalej Stronami została zawarta umowa o kartę płatniczą debetową do Rachunku w Kantorze Walutowym numer    

o następującej treści: 

§1 

Strony ustalają następujące parametry karty płatniczej debetowej: 

Dane osoby uprawnionej do używania karty 

Imię: 

Nazwisko 

Numer Karty Klienta (CIF): 

 

Rodzaj relacji do karty: 

Dane karty 

Posiadacz 

 

Typ karty: 

Rodzaj karty: 

Karta spersonalizowana 

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie:  

Zdjęcie na karcie: Nie 

Czy karta ma być wznawiana: Nie 

Sposób wysyłki karty:  

Sposób dostarczenia kodu PIN: Kantor Walutowy 

Limit dzienny transakcji bezgotówkowych: 

Limit dzienny transakcji MOTOEC2: 

Limit dzienny transakcji z wykorzystaniem metody zbliżeniowej online: Limit 

dzienny transakcji gotówkowych: 

§2 

1. Użycie Karty powoduje obciążenie Rachunku karty kwotą dokonanej Operacji wraz z należnymi Bankowi opłatami i 

prowizjami. 

2. Wydanie Karty jest obciążone opłatą w wysokości określonej w Taryfie, pobieraną po 6 miesiącach od dnia wysłania 

Karty, lub w momencie zastrzeżenia albo zamknięcia Karty, jeśli nastąpią przed upływem 6 miesięcy od dnia wysłania 

Karty. 

3. Klient może być zwolniony z opłaty wspomnianej w punkcie 2, jeżeli do momentu pobrania opłaty dokona Operacji Kartą. 

4. Operacje dokonywane przy użyciu karty płatniczej realizowane są do wysokości: 1) salda dostępnego na Rachunku, 2) 

dziennych limitów transakcji. 

5. Lista bankomatów i wpłatomatów dostępna jest na stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl. 

6. Wypowiedzenie umowy Rachunku Karty jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej Umowy w trybie 

natychmiastowym. W takiej sytuacji Bank dokonuje zamknięcia lub zastrzeżenia Kart wydanych do Rachunku Karty. 

 

 

 

1 data urodzenia w przypadku nierezydentów 
2 operacja bezgotówkowa przy użyciu danych Karty, bez fizycznego okazania Karty (transakcje internetowe, telefoniczne lub korespondencyjne) 
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§3 

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca i roku wskazanego na karcie jako termin ważności tej 

karty i nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres. 

2. Umowa automatycznie wygasa w przypadku, gdy Karta została zastrzeżona lub zamknięta przez Użytkownika. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Posiadacza lub Bank. 

4. Posiadacz wypowiada Umowę poprzez złożenie wniosku o zamknięcie karty. 

5. Bank może wypowiedzieć Umowę lub zastrzec Kartę w przypadku naruszenia przez Posiadacza lub Użytkownika 

postanowień niniejszej Umowy lub Regulaminu kart płatniczych Alior Bank S.A. 

6. Okres wypowiedzenia Umowy przez Bank wynosi 2 miesiące. 

7. Umowa może być rozwiązana przez Posiadacza z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia lub przez Bank 

z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem Stron. 

8. W trakcie okresu wypowiedzenia Klient nie ma prawa korzystać z Karty. 

§4 

1. Posiadacz może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pierwszej Karty, o ile nie 

dokonał żadnej operacji przy użyciu tej Karty. Za dzień otrzymania Karty uznaje się datę nie późniejszą niż data 

aktywacji pierwszej Karty wydanej w ramach niniejszej Umowy. W przypadku odstąpienia, Bank zwraca kwotę 

pobranych opłat, jednak obciąża Posiadacza kosztami związanymi z wydaniem Karty w wysokości określonej w Taryfie. 

2. W przypadku gdy Umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem Banku Posiadacz może bez podania przyczyny 

odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Warunkiem odstąpienia od umowy jest 

złożenie w Banku Oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

§5 

1. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie oraz przechowywanie wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych z Bankiem 

w kanale Contact Center. Zarejestrowane rozmowy mają charakter poufny i, w przypadku zaistnienia sporu co do treści 

dyspozycji złożonych przez telefon, mogą stanowić dowód w postępowaniu. 

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank danych osobowych podanych dobrowolnie, zawartych w niniejszej 

Umowie, oraz udostępnianie tych danych organizacji MasterCard oraz innym wydawcom Kart płatniczych, w zakresie 

niezbędnym do dokonywania transakcji przy użyciu Kart płatniczych oraz zapobiegania fałszerstwom i nadużyciom 

związanym z użyciem Kart. 

§6 

 1. Integralną częścią Umowy jest: 

1) Regulamin kart płatniczych Alior Bank S.A., 

2) Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych, 3) Wzór 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

§7 

Oświadczenia Posiadacza: 

1) Posiadacz oświadcza, że znane są mu postanowienia zawarte w niniejszej Umowie oraz w załącznikach, o których 

mowa w §6 i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Posiadacz oświadcza, że otrzymał w/w Regulamin, Taryfę Opłat, 

Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych, o których mowa w §6 obowiązujące w 

dniu zawarcia Umowy 

2) Posiadacz został poinformowany, że Bank może przekazywać informacje dotyczące Posiadacza do Centralnej Bazy 

Danych – Posiadaczy, której Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich 

3) Posiadacz został poinformowany o sposobie dostarczenia Karty i kodu PIN oraz sposobie aktywacji Karty 4) Posiadacz 

oświadcza, że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

§8 

Informacje o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta znajdują się w niniejszej umowie, 

w Regulaminie kart płatniczych Alior Bank S.A., jak również są dostępne za pośrednictwem infolinii Banku. 

§9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. 
Dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.). 
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