
Rachunek Gotówkowy Alior Banku doceniony przez Dziennik 

Gazetę Prawną 

Rachunek Gotówkowy Alior Banku jest zdecydowanym liderem rankingu 

kont firmowych, przygotowanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej 

we współpracy z portalem Comperia.pl. W zestawieniu porównywane były 

konta firmowe dla przedsiębiorców, prowadzących aktywny handel poza 

granicami Polski. Oferowany przez Alior Bank Rachunek Gotówkowy jest 

ponad 12 razy tańszy od konta, które zajęło drugie miejsce oraz o ponad 

40 razy tańszy od najdroższej oferty konta firmowego w rankingu. 

W przygotowywanym rankingu za najważniejsze kryteria oceny przyjęto: 

opłaty związane z prowadzeniem rachunku, w tym rachunku w euro oraz 

dolarach amerykańskich; koszty wymiany walut oraz opłaty za przelewy 

zagraniczne. Na potrzeby rankingu stworzono profil przedsiębiorcy, 

wykonującego dziesięć przelewów krajowych miesięcznie, trzy przelewy do 

urzędu skarbowego, trzy przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

cztery przelewy zagraniczne o wartości 10 000 dolarów amerykańskich 

każdy i dwa przelewy do przedsiębiorstw o wartości 5 000 euro każdy. W 

rankingu porównano oferty 22 kont dla firm z segmentu małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

W zestawieniu zdecydowanie zwyciężył Alior Bank, którego Rachunek 

Gotówkowy najlepiej spełnia powyższe warunki. Najlepszy rachunek dla 

firm oferowany przez Alior Bank jest ponad 12 razy tańszy od konta, które 

zajęło drugie miejsce oraz o ponad 40 razy tańszy od najdroższej oferty 

konta firmowego w rankingu. Rachunek Gotówkowy w Alior Banku 

wyróżnia się spośród oferty innych banków darmowymi przelewami 

krajowymi i zagranicznymi oraz niskimi kosztami prowadzenia rachunków 

w walutach obcych. 

Prowadzenie Rachunku Gotówkowego jest bezpłatne, niezależnie od 

wysokości utrzymywanego salda. W celu ograniczenia kosztów związanych 

z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym Alior Bank udostępnił klientom 

możliwość darmowego korzystania ze wszystkich bankomatów w Polsce 

(do kwoty 100 tys. zł rocznie) oraz wpłat i wypłat gotówkowych 

dokonywanych w oddziałach Banku. Właściciele konta mogą również 

bezpłatnie realizować przelewy krajowe oraz zagraniczne. Dodatkowo, w 

ramach Rachunku Gotówkowego, przedsiębiorcy mogą otworzyć Rachunek 

Lokacyjny i ulokować na nim swoje środki. Klienci mają także do 

dyspozycji Rachunek Pomocniczy, który służy do prowadzenia rozliczeń 

bezgotówkowych i gotówkowych w walutach zagranicznych. 

http://www.informacjakredytowa.com/banki/alior-bank/
http://www.informacjakredytowa.com/rachunki/konta-dla-firm/
http://www.informacjakredytowa.com/rachunki/konta-dla-firm/


Przedsiębiorcy prowadzący aktywne działania na rynkach zagranicznych 

znajdą w ofercie Alior Banku najlepsze na rynku warunki do prowadzenia 

działalności gospodarczej. Bank udowadnia, że skutecznie reaguje na 

potrzeby swoich klientów i konsekwentnie dąży do opracowania 

optymalnego portfolio produktów bankowych dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. 
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Więcej informacji na temat niniejszego artykułu znaleźć można w portalu 

http://bankidirect.pl oraz w portalu o firmach doradztwa finansowego w 

Polsce http://doradcy.co.pl 
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