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Tabela Oprocentowania Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych 

Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego i Karty 

Rejestracyjnej Alior Rachunki w Pakiecie 

OPROCENTOWANIE WEDŁUG WARIANTÓW RACHUNKÓW 
OPROCENTOWANIE WEDŁUG WARIANTÓW 
RACHUNKÓW –  
WYCOFANYCH Z BIEŻĄCEJ OFERTY BANKU 

Konto Wyższej Jakości 0,00% Konto osobiste 0,00% 

Konto Internetowe 0,00% Konto Osobiste Meritum 0,00% 

Konto Rozsądne 0,00% Konto Junior Meritum 0,00% 

Konto walutowe1 0,00% Konto Walutowe Meritum 0,00% 

Konto Alior Rachunki w Pakiecie  

(poprzednio: Konto Alior Rachunki bez Opłat)   
0,00% Konto Private Banking 0,00% 

Karta Rejestracyjna Alior Rachunki w Pakiecie 0,00% 

Konto Alior Rachunki w Pakiecie  

(poprzednio: Konto Alior Rachunki bez Opłat 
PLUS)   

0,00% 

Konto Techniczne 0,00% Konto Złote 0,00% 

Rachunek Karty Kibica 0,00% Konto Srebrne 0,00% 

Konto Elitarne 0,00% 

Konto Osobiste (umowy zawarte  w ramach 

działalności przejętej przez Alior Bank 4 
listopada 2016 r.) 

0,00% 

Konto HAIZ 0,00%   

Bliskie Konto Osobiste 0,00%   

Konto Korzystne  0,00%   

Odsetki kapitalizowane są miesięcznie. Oprocentowanie zmienne. 
1 Konta walutowe prowadzone są w walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, RUB i SEK. Konta walutowe w AUD, CAD, 
CZK, DKK, NOK, RUB i SEK są wycofane ze sprzedaży 

 

Rozdział II. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w PLN 

WALUTA OPROCENTOWANIE NOTA PRAWNA 

PLN 2,50% 

Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu promocji (po 4 miesiącach od daty otwarcia Konta 
Lokacyjnego).  

 

Do promocyjnego oprocentowania w wysokości 2,5% na Koncie Lokacyjnym uprawnieni są klienci 
deponujący w Banku nowe środki, tj. środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na 
należących do nich rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokat 

terminowych, prowadzonych w złotych i walutach (po przeliczeniu na PLN), według stanu na dzień  
1 sierpnia 2017 r. Łączna kwota lokat nie może przekraczać różnicy pomiędzy saldem bieżącym 

rachunków, a saldem z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz 100 tys. złotych. Promocyjne oprocentowanie 
dostępne jest przez okres 4 miesięcy od daty otwarcia Konta Lokacyjnego. Klient może zawrzeć 

umowę o Konto Lokacyjne wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że w danym momencie Klient może 
posiadać tylko jedno Konto Lokacyjne. Konto Lokacyjne z oprocentowaniem 2,5% należy otworzyć w 
oddziale banku lub w bankowości internetowej. Modyfikacja rachunku powoduje automatyczne 

odpięcie promocji na rachunku. 

Środki niezakwalifikowane jako nowe środki klienta oraz po okresie promocyjnym oprocentowanie 

rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc  w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia 
kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,5 p.p. W przypadku, gdy 10. dzień danego 
miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia 
roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca. 
Dodatkowo po okresie promocji kapitalizacja zostaje zmieniona na kapitalizację miesięczną. 

Szczegóły promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Konto Lokacyjne”. 

PLN 2,00% 

Odsetki kapitalizowane są miesięcznie. Oprocentowanie zmienne. Oprocentowanie rachunku 
oszczędnościowego w PLN 2,00% dotyczy rachunków, otwartych przez nowych klientów Alior 
Banku i obowiązuje przez 3 miesiące od daty otwarcia (włącznie).  

Konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 2,00% należy otworzyć w oddziale banku lub  
w Bankowości Internetowej najpóźniej 30 dni po dniu otwarcia kartoteki klienta. Również dla Konta 
Oszczędnościowego otwieranego w aplikacji HAIZ. 

PLN WIBID1M – 0,5 p.p. 

Odsetki kapitalizowane są miesięcznie. Oprocentowanie zmienne. Oprocentowanie rachunku 
oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc  w oparciu o stawkę WIBID1M z 10-ego dnia 

kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną  o marżę wskazaną powyżej. W przypadku, gdy  

10-ty dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M  
z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11-ego dnia 

kalendarzowego danego miesiąca.  Dla Kont Oszczędnościowych Meritum (wycofanych z bieżącej 
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oferty Banku) ustalona stawka jest stawką promocyjną obowiązującą do 31.12.2020 roku  
z zastrzeżeniem, że nie będzie ona niższa niż stawka oprocentowania obowiązująca poza okresem 
promocji. Poza okresem promocji stawka oprocentowania równa się Stawce inflacji, jednak nie więcej 
niż 75% Stopy referencyjnej NBP oraz nie mniej niż 0,10%. Również dla Konta Oszczędnościowego 
otwieranego w aplikacji HAIZ. 

PLN 2,5% 

Odsetki kapitalizowane są miesięcznie. Oprocentowanie zmienne. Oprocentowanie rachunku 

oszczędnościowego 2,5% obowiązuje przez 12 kolejnych miesięcy, począwszy od daty otwarcia. 
Oprocentowanie konta oszczędnościowego w promocji jest progresywne, wynoszące dla salda do 
kwoty 6 000 zł: 2,5%. Powyżej kwoty 6000 zł oraz po okresie promocyjnym oprocentowanie ustalane 

będzie w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,5 
p.p. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje 
stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia 
kalendarzowego danego miesiąca. Klient może otworzyć tylko jeden rachunek promocyjny. Rachunek 
przeznaczony jest dla klientów, którzy złożyli skutecznie wniosek o świadczenie wychowawcze 
(Wniosek Rodzina 500+) za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku lub na 
ich konto osobiste w Alior Banku został odnotowany wpływ świadczenia wychowawczego z programu 
Rodzina 500+. Oferta dostępna jest w sprzedaży do odwołania. Oprocentowanie w bankowości 

internetowej prezentowane jest jako oprocentowanie ważone. 

PLN 0,25% 

Kapitalizacja odsetek od salda dodatniego jest dzienna. Rachunek wycofany z oferty. Oprocentowanie 

dotyczy rachunków przeniesionych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank  
4 listopada 2016 r. Dla klientów, którzy podpisali aneks w sprawie preferencyjnego oprocentowania 
kwota należnych odsetek obliczana jest od dodatniego salda rachunku na koniec każdego dnia jako 
suma odsetek naliczonych od kwot salda przypadających na dany przedział kwotowy, według 
przypisanej dla tego przedziału stopy procentowej, tj. z łącznej kwoty środków na rachunku środki do 
wysokości 50 000,- zł oprocentowane są według stopy procentowej 2,25% w stosunku rocznym,  
a nadwyżka środków ponad 50 000,- zł oprocentowana jest według stopy procentowej 0,75%  

w stosunku rocznym. Zasada naliczania oprocentowania zawarta  jest w aneksie do umowy. 

 

Rozdział III. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w walucie obcej 

WALUTA EUR USD GBP CHF AUD CAD    CZK DKK NOK RUB SEK 

OPROCENTOWANIE 0,10% 0,20% 0,40% 0,10% 2,00% 0,10% 0,50% 0,60% 0,80% 2,00% 0,10% 

Odsetki kapitalizowane są miesięcznie. Oprocentowanie zmienne. Rachunek oszczędnościowy w walucie EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, 

CZK, DKK, NOK, RUB, SEK wycofany ze sprzedaży. 

Rozdział IV. Oprocentowanie Lokat dostępnych w ofercie Banku 

Minimalne kwoty lokat to: 1000 PLN, 200 EUR, 200 USD, 100 GBP, 200 CHF  
Oprocentowanie lokat podane jest w skali roku. Odsetki kapitalizowane są w dniu zapadalności lokaty. 

TERMIN LOKATY WALUTA LOKATY 

LOKATY ONLINE PLN EUR USD GBP CHF 

10 dni lokata online 0,40% - - - - 

150 dni lokata online 1,00% - - - - 

OPROCENTOWANIE STAŁE PLN EUR USD GBP CHF 

1 miesiąc 0,25% - 0,15% 0,15% - 

3 miesiące 0,7% 0,07% 0,30% 0,15% - 

4 miesiące 0,25% / 2,75%1 - - - - 
1 Lokata z podwyższonym oprocentowaniem jest otwierana zgodnie z zasadami regulaminu Promocji „Lokata z inwestycją” dostępnego  
w placówkach Banku. 

6 miesięcy 0,9% 0,10% 0,30% 0,20% 0,01% 

180 dniowa 0,25% - - - - 

LOKATY BEZ UTRATY ODSETEK2  PLN - - - - 

2 Lokata bez utraty odsetek po okresie odnowienia lokaty. Dotyczy wyłącznie lokaty w PLN. 

12 miesięcy 1,00%  - - - - 

24 miesięcy 1,10% - - - - 

OPROCENTOWANIE ZMIENNE 
LOKAT WALUTOWYCH  

PLN EUR USD GBP CHF 

24 miesiące - 0,05% 0,45% 0,25% 0,05% 

36 miesięcy - 0,05% 0,45% 0,25% 0,05% 

LOKATA NA NOWE ŚRODKI PLN EUR USD GBP CHF 

92 dni3 2% - - - - 

9 miesięcy4 2,25% - - - - 
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3 Do zawarcia lokaty 92-dniowej uprawnieni są klienci deponujący w Banku nowe środki, tj. środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych 

na należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych 
polskich, według stanu na 1  sierpnia 2017 r. Łączna kwota lokat nie może przekroczyć różnicy pomiędzy saldem bieżącym rachunków,  
a saldem z 1 sierpnia 2017 r. Łączna suma lokat 92-dniowych nie może przekroczyć 200 000 PLN. Zerwanie lokaty możliwe jest w Placówce 
Banku. Jeżeli lokata zostanie zerwana przed terminem zapadalności, odsetki nie zostaną naliczone, a wypłata może być zrealizowana jako 
przelew krajowy (po otwarciu konta i pobraniu prowizji zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji) lub w gotówce.  

4 Do zawarcia lokaty 9-miesięcnzej uprawnieni są klienci deponujący w Banku nowe środki, tj. środki ponad łączne saldo środków 
zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych 

w złotych polskich, według stanu na 1 sierpnia 2017 r. Łączna kwota lokat nie może przekroczyć różnicy pomiędzy saldem bieżącym 
rachunków, a saldem z 1 sierpnia 2017 r. Zerwanie lokaty możliwe jest w Placówce Banku. Jeżeli lokata zostanie zerwana przed terminem 

zapadalności, odsetki nie zostaną naliczone, a wypłata może być zrealizowana jako przelew krajowy (po otwarciu konta i pobraniu prowizji 
zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji) lub w gotówce.  
 

 

Rozdział V. Oprocentowanie Lokat odnawialnych lub wycofanych z oferty Banku 

OPROCENTOWANIE DLA LOKAT ODNAWIALNYCH LUB WYCOFANYCH Z OFERTY 
BANKU 

 WALUTA 

TERMIN LOKATY PLN 

Podane stawki obowiązują w przypadku odnowienia lokaty w czasie obowiązywania niniejszej Tabeli Oprocentowania.  
Oprocentowanie lokaty prezentowane w bankowości internetowej dotyczy okresu, w którym ta lokata obecnie się znajduje, oprocentowanie do 

30 dni od wniesienia lokaty - 0%, po 30 dniach od wniesienia lokaty odsetki wypłacane są jako suma odsetek za okres utrzymania lokaty 

naliczonych wg stawek oprocentowania obowiązujących dla poszczególnych miesięcy.  
Jeżeli nota prawna nie zawiera informacji o terminie kapitalizacji to lokata kapitalizuje się zgodnie z terminem zapadalności.  
W przypadku umów podpisanych z Klientami w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. lokaty z oprocentowaniem 
zmiennym nie przedłużają się na kolejny okres. 

10 dni 0,25% 

14 dni 0,25% 

60 dni lokata online 0,25% 

1 miesiąc 0,25% 

2 miesiące 1,00% 

TOP5 - 92-dniowa 0,25% 

100-dniowa1 0,25% 

101-dniowa1 0,25% 

102-dniowa1 0,25% 

104-dniowa1 0,25% 
1 Lokata 100-dniowa, 101-dniowa, 102-dniowa, 103-dniowa i 104-dniowa: Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością dzienną.  
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Posiadacz otrzymuje pełną kwotę odsetek, jakie zostały skapitalizowane do dnia 

odstąpienia od umowy. 

4 miesiące 1,00% 

120 dni 0,25% 

5 miesięcy 0,25% 

160-dniowa 0,25% 

180-dniowa2 0,25% 
2 Lokata 180-dniowa otwarta od dnia 18 lutego 2012 r.: Odsetki kapitalizowane są zgodnie z terminem zapadalności.  
Lokata 180-dniowa otwarta do dnia 18 lutego 2012 r.: Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością dzienną.  
W przypadku skorzystania  z prawa odstąpienia od umowy Posiadacz zobowiązany jest do zwrotu połowy kwoty odsetek, jakie zostały 
skapitalizowane do dnia odstąpienia od umowy. 

185-dniowa 0,25% 

200 dni – Lokata z Bonusem 0,57% 

7 miesięcy 0,25% 

210 dni 0,25% 

9 miesięcy3  0,25% 
3 Lokata 9 miesięcy otwarta do dnia 15 maja 2011 r.: Odsetki kapitalizowane są zgodnie z terminem zapadalności.  
Lokata 9 miesięcy otwarta od dnia 16 maja 2011 r.: Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością dzienną.  
W przypadku skorzystania  z prawa odstąpienia od umowy Posiadacz zobowiązany jest do zwrotu połowy kwoty odsetek, jakie zostały 
skapitalizowane do dnia odstąpienia od umowy. 

Dotyczy także odnowień dla Lokaty Lojalnościowej. 

10 miesięcy 0,25% 

12 miesięcy 0,25% 

13 miesięcy4 0,25% 

http://www.aliorbank.pl/resources/res/repozytorium_dokumentow/klienci_indywidualni/toip/toip_konta_osobiste.pdf
http://www.aliorbank.pl/resources/res/repozytorium_dokumentow/klienci_indywidualni/toip/toip_konta_osobiste.pdf
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4Dotyczy także odnowień dla Lokaty Lojalnościowej PLUS. 

18 miesięcy 0,25% 

2 – lata5 0,9% 
5 Lokata 2-lata otwarte od dnia 18 lutego 2012 r.: Odsetki kapitalizowane są zgodnie z terminem zapadalności. 
Lokata 2-lata otwarte do dnia 18 lutego 2012 r.: Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością dzienną. 
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Posiadacz zobowiązany jest do zwrotu połowy kwoty odsetek, jakie zostały 
skapitalizowane do dnia odstąpienia od umowy.  

24 miesiące (oprocentowanie stałe) 0,25% 

36 miesięcy (oprocentowanie stałe) 0,25% 

LOKATY BEZ UTRATY ODSETEK (PO ODNOWIENIU) PLN 

12 miesięcy 0,90% 

24 miesięcy 0,90% 

LOKATY WALUTOWE – oprocentowanie stałe CHF 

12 miesięcy 0,1% 

0,45LOKATY WALUTOWE – oprocentowanie stałe EUR 

12 miesięcy 0,15% 

LOKATY WALUTOWE – oprocentowanie stałe GBP 

12 miesięcy 0,5% 

LOKATY WALUTOWE – oprocentowanie stałe USD 

12 miesięcy 0,45% 

LOKATY WALUTOWE PRZEJĘTE PRZEZ ALIOR BANK 4 LISTOPADA 2016 r. EUR 

2 tygodnie 0,01% 

1 miesiąc 0,01% 

24 miesiące 0,01% 

36 miesięcy 0,01% 

LOKATY WALUTOWE PRZEJĘTE PRZEZ ALIOR BANK 4 LISTOPADA 2016 r. CHF 

1 miesiąc 0,01% 

3 miesiące 0,01% 

LOKATY WALUTOWE PRZEJĘTE PRZEZ ALIOR BANK 4 LISTOPADA 2016 r. USD 

2 tygodnie 0,01% 

24 miesiące 0,01% 

36 miesięcy 0,01% 

LOKATY WALUTOWE PRZEJĘTE PRZEZ ALIOR BANK 4 LISTOPADA 2016 r. GBP 

1 miesiąc 0,05% 

3 miesiące 0,05% 

LOKATY WALUTOWE PRZEJĘTE PRZEZ ALIOR BANK 4 LISTOPADA 2016 r. PLN 

3 miesiące 0,25% 

LOKATY W PROGRAMIE RAZEM ZYSKUJESZ PLN  

80-dniowa 0,25% 

2 miesiące 0,25% 

7 miesięcy 0,25% 

14 miesięcy 0,25%  

LOKATA W PROMOCJI „3D” PLN 

103-dniowa 0,25% 

LOKATY OPARTE O STAWKĘ WIBOR6M6 PLN 

24 miesiące  
(oprocentowanie zmienne) 

WIBOR6M + 1,0 p.p. 

36 miesięcy  
(oprocentowanie zmienne) 

WIBOR6M + 1,1 p.p. 

6 Dla lokat opartych o stawkę WIBOR6M zawartych do dnia 16 lipca 2013 r. za pośrednictwem bankowości internetowej (Lokata WIBORowa) 
oprocentowanie jest dodatkowo podwyższone o 0,1 p.p. 
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 OPROCENTOWANIE ZMIENNE7 PLN 

24 miesiące WIBID1M + 0,5 p.p. 

36 miesięcy WIBID1M + 0,7 p.p. 

7 Oprocentowanie lokat 24 i 36 miesięcznych w PLN ustalane jest co miesiąc  w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego 

miesiąca powiększoną  o marżę wskazaną powyżej. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank 

przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego 
miesiąca. 

Lokata Lojalnościowa Plus8  PLN 

1. miesiąc  
2. miesiąc  
3. miesiąc  
4. miesiąc 
5. miesiąc 
6. miesiąc 
7. miesiąc 
8. miesiąc 
9. miesiąc 

10. miesiąc 
11. miesiąc 
12. miesiąc 
13. miesiąc 

0,70% 
0,75% 
0,80% 
0,85% 
0,90% 

0,95% 
1,00% 
1,05% 
1,10% 
1,25% 
1,30% 
1,40% 
2,00% 

8 Dla lokaty lojalnościowej Plus odsetki kapitalizowane są w dniu zapadalności lokaty. Oprocentowanie obowiązuje do momentu wznowienia 
lokaty. Oprocentowanie progresywne zależne od długości okresu utrzymania lokaty - w okresie utrzymania lokaty odsetki naliczane są za każdy 
dzień utrzymania środków według stopy rosnącej skokowo w miarę upływu okresu utrzymania lokaty ustalonej dla każdego miesiąca odrębnie. 

Lokata Lojalnościowa8  PLN 

1. miesiąc  
2. miesiąc  
3. miesiąc  
4. miesiąc 
5. miesiąc 
6. miesiąc 
7. miesiąc 
8. miesiąc 
9. miesiąc 

0,90% 
0,95% 
1,00% 
1,10% 
1,15% 
1,20% 
1,25% 
1,30% 
2,00% 

8 Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością miesięczną. Oprocentowanie obowiązuje do momentu wznowienia lokaty. Oprocentowanie 

progresywne zależne od długości okresu utrzymania lokaty - w okresie utrzymania lokaty odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymania 

środków według stopy rosnącej skokowo w miarę upływu okresu utrzymania lokaty ustalonej dla każdego miesiąca odrębnie. 

e-Lok@ta PLN 

1-365 dni 0,25% 

Lokata z dzienną kapitalizacją – dotyczy umów zawartych z Klientami w ramach 
działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. PLN 

3 miesiące 0,25% 

6 miesięcy 0,25% 

12 miesięcy 0,25% 

24 miesiące 0,25% 

 

 

Rozdział VI. Oprocentowanie kont oszczędnościowo-emerytalnych wycofanych z oferty 

Banku 

TERMIN  W PLN  

5 lat 5% 

10 lat 6% 

IKE bankowe  1% 

 
Rozdział VII. Oprocentowanie kaucji 

OPROCENTOWANIE KAUCJI 
WIBID1M – 0,5 

p.p. 

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc  
w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca 
pomniejszoną  o marżę wskazaną powyżej. W przypadku, gdy 10. dzień 
danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę 
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WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. 

 

Rozdział VIII. Oprocentowanie Megahipoteki 

1. Oprocentowanie kredytu w całym okresie kredytowania jest zmienne. 

2. Dla pierwszego okresu obrachunkowego, do obliczania wysokości oprocentowania, Bank zastosuje stawkę referencyjną 
WIBOR3M/LIBOR3M dla odpowiedniej waluty z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uruchomienia 
kredytu lub jego pierwszej transzy. 

3. Zmiana oprocentowania kredytu w kolejnych 3-miesięcznych okresach obrachunkowych następuje w wyniku zmiany 

WIBOR3M/LIBOR3M dla odpowiedniej waluty z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty raty 
kredytu. 

Oprocentowanie stanowi sumę marży Banku oraz stawki: 
a. WIBOR3M dla kredytów w PLN 

b. LIBOR3M EUR dla kredytów w EUR 

 

Wysokość marży 
Dla kredytów w kwotach ≥ 1 MPLN marża ustalana jest indywidualnie. 
 

CEL MIESZKANIOWY 

WALUTA PLN EUR/USD/GBP1 

OFERTA MARŻA BANKU 

prowizja 2%-5%2 od 3,10% od 5,2% 

 

CEL KONSUMPCYJNY/KOMERCYJNY 

WALUTA PLN 

OFERTA MARŻA BANKU 

prowizja 2%-5%2 od 4,6% 

W przypadku łączenia celów kredytowania, zastosowanie ma marża średnioważona. 
W ramach indywidualnie negocjowanych umów Bank zastrzega sobie prawo do zastosowania innych marż niż wynikające z tabeli. 

1 Kredyty indeksowane walutami udzielane są wyłącznie Klientom uzyskującym dochody w walucie indeksacji, którzy 
osiągają dochody netto, stanowiące równowartość min 20 tys. PLN (w przypadku dochodów w kilku walutach bierze się pod 
uwagę walutę właściwą dla największej części dochodów). W przypadku kilku kredytobiorców, powyższy warunek musi być 
spełniony przez minimum jednego kredytobiorcę. 
2 Prowizja płatna ze środków własnych Klienta 

 

Rozdział IX. Oprocentowanie Pożyczek 

Oprocentowanie:  

• dla okresu do 3 lat jest stałe. Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie. 

• dla okresu powyżej 3 lat do 10 lat jest zmienne i wynosi WIBOR3M + marża. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie. 

Wysokość oprocentowania oraz marży Banku zależy od wiarygodności kredytowej kredytobiorcy oraz wysokości pożyczki, 
okresu kredytowania, kanału dystrybucji i skorzystania z dodatkowych produktów. 

 
Rozdział X. Oprocentowanie Pożyczki elastycznej 

1. Oprocentowanie pożyczki elastycznej jest zmienne. 

2. Oprocentowanie stanowi sumę stawki referencyjnej: 

a. WIBOR 1M/3M/6M/12M dla pożyczek w walucie PLN, 

b. EURIBOR 1M/3M/6M/12M dla pożyczek w walucie EUR, 

c. LIBOR USD 1M/3M/6M/12M dla pożyczek w walucie USD, 

d. LIBOR GBP 1M/3M/6M/12M dla pożyczek w walucie GBP, 

oraz marży Banku, gdzie marża wynosi min. 4%. 
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Wysokość marży Banku ustalana jest indywidualnie w zależności od historii kredytowej pożyczkobiorcy, waluty i kwoty 
pożyczki, długości okresu kredytowania oraz jakości zabezpieczenia. 

Rozdział XI. Oprocentowanie Kredytów TOP MBA 

 Oprocentowanie: w trakcie okresu Karencji jest stałe 

 po okresie Karencji jest zmienne 

Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki LIBOR*/EURIBOR*/WIBOR*3M i marży, stałej 
w trakcie trwania Umowy. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie. 

*w zależności od waluty Kredytu TOP MBA 

Rozdział XII. Oprocentowanie Kart Kredytowych1 

Oprocentowanie zmienne: Stopa kredytu lombardowego NBP * mnożnik oprocentowania 

ZADŁUŻENIE 
MNOŻNIK 

OPROCENTOWANIA 
 

Do 5000 zł 4,00  

5000,01 zł - 10000 zł 4,00  

10000,01 zł - 20000 zł 4,00  

Powyżej 20000 zł 4,00  

1 dotyczy także kart kredytowych byłego Meritum Banku. Nie dotyczy kart kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 

listopada 2016 r. Oprocentowanie tych kart jest wskazane w umowie. 

Oprocentowanie operacji w ramach Planów ratalnych jest stałe i wynosi: od 0% do 10% 
 
 
 
 
 
 

Rozdział XIII. Oprocentowanie Kart Kredytowych Alior Bank SA dla Posiadaczy karty 

kredytowej CLUBCARD 

Oprocentowanie zmienne: Stopa kredytu lombardowego NBP * mnożnik oprocentowania 

MNOŻNIK OPROCENTOWANIA 

4,00 

Oprocentowanie operacji w ramach Planów ratalnych jest stałe i wynosi: 0% 

 

Rozdział XIV. Oprocentowanie Limitu Odnawialnego w Rachunku1 

Oprocentowanie zmienne: Stopa kredytu lombardowego NBP * mnożnik oprocentowania 

MNOŻNIK OPROCENTOWANIA  

4,00 

1Nie dotyczy limitu odnawialnego w Rachunku (limitu w saldzie debetowym) w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 

2016r. Oprocentowanie jest wskazane w umowie. 

 
Rozdział XV. Oprocentowanie Warunkowych brokerskich linii kredytowych 

Oprocentowanie zmienne: WIBOR1M + Marża 

WARUNKOWA 

BROKERSKA LINIA 

KREDYTOWA NA ZAKUP 

PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 

MARŻA 

- na rynku pierwotnym, 

- na rynku wtórnym. 

4,00% 

4,00% 

 


