Obowiązuje od 14 maja 2021 r.

Tabela oprocentowania Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych
Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Płatniczego
Oprocentowanie podane jest w skali roku. Kapitalizacja odsetek następuje w cyklu miesięcznym.
1.

Oprocentowanie zmienne dla Rachunku Oszczędnościowo – Rozliczeniowego, prowadzonego:

w PLN
w walucie obcej
2.

0,00%
0,00%

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w PLN

standardowe - zmienne dla rachunków otwartych od 6 grudnia 2019 r.
standardowe - zmienne dla rachunków otwartych do 5 grudnia 2019 r.

0,01%
WIBOR 1M pomniejszone o 0,75 p.p.1

1

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBOR1M z 10. dnia kalendarzowego danego
miesiąca pomniejszoną o 0,75 p.p. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, bank przyjmuje stawkę
WIBOR1M z poprzedniego dnia roboczego. W przypadku, gdy stawka WIBOR 1M pomniejszona o marżę banku, osiągnie wartość ujemną, stawka
oprocentowania wyniesie 0%.

3.
Oprocentowanie Konta Mega Oszczędnościowego w PLN
standardowe - zmienne

0,01%

4.

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego z aktywną Korzyścią „Wyższe Oprocentowanie na koncie
oszczędnościowym” 1,
Obowiązuje od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.
0,30%
do 10 000 zł
1,00%
nadwyżka ponad 10 000 zł

zgodnie z pkt. 2 w Rozdziale I niniejszej Tabeli oprocentowania

1

Oprocentowanie w wysokości 1,00% naliczamy po spełnieniu warunku, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym jest aktywna Korzyść.
Warunkiem jest wykonanie transakcji bezgotówkowych kartami debetowymi obciążających rachunek Konta Jakże Osobistego, na łączną kwotę
minimum 300 zł, w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca, w którym jest aktywna Korzyść.
Spełnienie tego warunku weryfikujemy w ostatnim dniu miesiąca. Brak jego realizacji skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości 0,30% za dany
miesiąc. Korzyść nie łączy się z innymi promocjami na wskazanym rachunku oszczędnościowym i można ją aktywować wyłącznie na rachunkach
z oprocentowaniem standardowym określonym w pkt. 2 niniejszego Rozdziału.
Oprocentowanie w bankowości internetowej i mobilnej prezentujemy jako średnią ważoną obliczoną w oparciu o stawkę 1,00% (niezależnie od
spełnienia warunku) i stawkę określoną w pkt. 2 niniejszego Rozdziału (dla nadwyżki ponad 10 000 zł).
Prowizja za Korzyść do Konta Jakże Osobistego pobierana jest zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Alior Bank SA dla Klientów Indywidualnych.

5.

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w PLN, w ofercie „Rodzina 500+”1

do 6 000 zł
nadwyżka ponad 6 000 zł

1,00%
zgodnie z pkt. 2 w Rozdziale I niniejszej Tabeli oprocentowania

1

Oprocentowanie obowiązuje przez 12 miesięcy od daty aktywacji promocji. Klient może skorzystać z promocji tylko raz wyłącznie w placówce
banku. Oferta jest dedykowana klientom, którzy złożyli skutecznie wniosek o świadczenie wychowawcze (Wniosek Rodzina 500+) za
pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku lub na ich koncie osobistym w Alior Banku został odnotowany wpływ świadczenia
wychowawczego z programu Rodzina 500+. Oprocentowanie w bankowości internetowej prezentowane jest jako średnia ważona.

6.

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w PLN, w ofercie „Bonus dla Młodych”1

do 2 000 zł
nadwyżka ponad 2 000 zł

1,50%
zgodnie z pkt. 2 w Rozdziale I niniejszej Tabeli oprocentowania

1

Oprocentowanie promocyjne obowiązuje przez 4 miesiące od daty aktywacji promocji. Klient może skorzystać z oferty tylko raz wyłącznie
w placówce banku. Promocja może zostać aktywowana do 30 czerwca 2021 r. przez Posiadaczy Konta Jakże Osobistego, którzy ukończyli 13 rok
życia ale nie ukończyli 18 roku życia. Oprocentowanie w bankowości internetowej prezentowane jest jako średnia ważona.

Rozdział II. Oprocentowanie lokat dostępnych w ofercie banku
Oprocentowanie lokat jest stałe i podane w skali roku. Kapitalizacja odsetek następuje jednorazowo, w dniu zapadalności
lokaty. Lokata może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny. W przypadku zakończenia lokaty przed terminem,
następuje utrata odsetek naliczonych do dnia wcześniejszego zakończenia lokaty oraz zwrot kapitału.
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1.

Oprocentowanie lokat terminowych w PLN

Minimalna kwota lokaty w PLN to 1 000 PLN. Odnowienie lokaty (dotyczy lokat o charakterze odnawialnym) będzie
następować według stawek obowiązujących na dzień odnowienia i wskazanych w Rozdziale III „Oprocentowanie lokat
odnawialnych lub wycofanych z oferty banku”
TERMIN I TYP LOKATY

OPROCENTOWANIE

LOKATA NA NOWE ŚRODKI1
92 dni

0,25%

65 dni

0,05%

3 miesiące

0,01%/0,40%3

6 miesięcy

0,01%

LOKATY ON-LINE

2

LOKATY STANDARDOWE

1

2

3

Do zawarcia lokaty na nowe środki uprawnieni są klienci deponujący nowe środki, tj. nadwyżkę ponad łączne saldo środków zgromadzonych na
należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich,
według stanu na 10 maja 2021 r. Łączna kwota lokat nie może przekroczyć różnicy pomiędzy saldem bieżącym tych rachunków, a saldem
z 10 maja 2021 r.
Lokaty dostępne dla klientów posiadających zawartą Umowę Ramową, wyłącznie za pośrednictwem bankowości internetowej Alior Online
i aplikacji mobilnej Alior Mobile.
Oprocentowanie w wysokości 0,40% dostępne jest wyłącznie dla lokat otwieranych w oddziałach własnych Alior Banku. Warunkiem skorzystania
z oferty jest wypełnienie przez klienta w oddziale, kwestionariusza inwestycyjnego służącego do określenia grup docelowych dla poszczególnych
instrumentów finansowych oraz określenia czy klient należy do danej grupy docelowej, zgodnie z zasadami MIFID II. Oferta dotyczy wyłącznie
klientów, którzy dotychczas nie posiadali wypełnionego ww. kwestionariusza inwestycyjnego lub był on wypełniony powyżej 12 miesięcy wstecz
liczonych od dnia otwarcia lokaty. W okresie obowiązywania niniejszej promocji klient może otworzyć wyłącznie jedną taką lokatę na maksymalną
kwotę 50 000 PLN lub 200 000 PLN w przypadku posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w wersji Konto Elitarne.

1.

Oprocentowanie lokat terminowych w walutach obcych

Minimalna kwota lokaty to: 200 USD. Odnowienie lokaty (dotyczy lokat o charakterze odnawialnym) będzie następować
według stawek obowiązujących na dzień odnowienia i wskazanych w Rozdziale III „Oprocentowanie lokat odnawialnych lub
wycofanych z oferty banku”.
WALUTA LOKATY

TERMIN LOKATY

USD

6 oraz 12 miesięcy
2.

0,01%

Program Lokata z funduszem

Minimalna łączna kwota lokaty i Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego w ramach Programu „Lokata z funduszem” wynosi
4000 PLN .
Zasady funkcjonowania Programu określają Regulaminy poszczególnych edycji Programu Lokata z funduszem, które są
dostępne w oddziałach banku. W przypadku rezygnacji z Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego przed terminem zapadalności
lokaty, bank dokona obniżenia oprocentowania lokaty za cały okres jej trwania, do wysokości oprocentowania standardowego
3 miesięcznej lokaty, określonego w Tabeli oprocentowania obowiązującej w dniu zawarcia lokaty. Sprzedaż Programu Lokata
z funduszem następuje zgodnie z zasadami MIFID II. Odnowienie lokaty (dotyczy lokat o charakterze odnawialnym)
następować będzie według stawek obowiązujących na dzień odnowienia, wskazanych w Rozdziale III „Oprocentowanie lokat
odnawialnych lub wycofanych z oferty banku”.
TERMIN LOKATY

OPROCENTOWANIE

3 miesiące

0,50%

Rozdział III. Oprocentowanie lokat odnawialnych lub wycofanych z oferty banku
OPROCENTOWANIE DLA LOKAT ODNAWIALNYCH LUB WYCOFANYCH Z OFERTY
BANKU
TERMIN LOKATY

WALUTA
PLN

O ile nie wskazano inaczej, oprocentowanie lokat jest stałe. Podane stawki dotyczą lokat odnawianych w trakcie obowiązywania niniejszej Tabeli
oprocentowania. O ile umowa nie przewiduje inaczej to:
•
lokata kapitalizuje się zgodnie z terminem zapadalności,
•
w przypadku zakończenia lokaty przed terminem następuje utrata wszystkich odsetek naliczonych do dnia wcześniejszego zakończenia
lokaty oraz zwrot kapitału.
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10 dni

0,10%

30 dni oraz 1 miesiąc

0,02%

od 60 do 364 dni oraz od 2 do 11 miesięcy

0,01%

Obowiązuje od 14 maja 2021 r.

365 dni, 1 rok oraz od 12 do 36 miesięcy

0,05%

2 lata

0,01%

LOKATY BEZ UTRATY ODSETEK1

PLN
12 miesięcy

0,05%

24 miesiące

0,05%

1

W przypadku zerwania lokaty przed upływem pierwszego okresu jej trwania następuje całkowita utrata odsetek. Po odnowieniu lokat y,
w przypadku zerwania klient otrzymuje całość odsetek naliczonych proporcjonalnie do okresu jej trwania.

LOKATY Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM OPARTE O STAWKĘ WIBOR6M2

PLN

24 miesiące

WIBOR6M + 1,0 p.p.

36 miesięcy

WIBOR6M + 1,1 p.p.

2

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.

LOKATY Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM OPARTE O STAWKĘ WIBOR1M3

PLN
WIBOR1M
WIBOR1M
WIBOR1M
WIBOR1M

24 miesiące
36 miesięcy

+
+
+
+

0,3
0,8
0,5
1,0

p.p.
p.p.4
p.p.
p.p.4

3

Wysokość oprocentowania lokat ustalana jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBOR1M 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 WIBOR1M
z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca.
4
Wysokość oprocentowania dla umów zawartych do 1 grudnia 2016 roku.

LOKATY Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM - dotyczy umów zawartych z T-Mobile
Usługi Bankowe były Oddział Alior Bank S.A.

PLN

24 miesiące

0,05%

36 miesięcy

0,05%

e-Lok@ta

PLN
1-365 dni

0,05%

OPROCENTOWANIE LOKAT TERMINOWYCH W WALUTACH OBCYCH ODNAWIALNYCH LUB WYCOFANYCH Z
OFERTY5
TERMIN LOKATY

WALUTA LOKATY
EUR

USD

GBP

CHF

180 dni

0,50%

0,75%

-

-

2 tygodnie oraz od 1 do 12 miesięcy

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

24 oraz36 miesięcy

0,05%

0,45%

0,25%

0,05%

6

5

Oprocentowanie lokat jest stałe, z wyjątkiem lokat na okres 24 oraz36 miesięcy, dla których oprocentowanie jest zmienne.
6
Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek

Rozdział IV.

Oprocentowanie rachunków wycofanych z oferty banku

Stawki zawarte w niniejszej tabeli zawierają oprocentowanie wyrażone w skali roku. Kapitalizacja odsetek w cyklu miesięcznym,
z wyjątkiem rachunków opisanych w pkt. 4 Rozdziału IV niniejszej Tabeli oprocentowania.
1.

Oprocentowanie Karty Rejestracyjnej Alior Rachunki w Pakiecie, Rachunku Karty Kibica

Oprocentowanie zmienne
2.

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w PLN

standardowe, zmienne
1

0,00%

WIBOR 1M pomniejszone o 0,75 p.p

1

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBOR1M z 10. dnia kalendarzowego danego
miesiąca pomniejszoną o 0,75 p.p. w przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, bank przyjmuje stawkę
WIBOR1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca. Również dla
Konta Mocno Oszczędnościowego w PLN i Konta Oszczędnościowego PRIMO. W przypadku, gdy stawka WIBOR 1M pomniejszona o marżę banku
osiągnie wartość ujemną, stawka oprocentowania wyniesie 0%.
Dla Kont Oszczędnościowych Meritum (wycofanych z bieżącej 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 ni ż 0,10%
i ustalana jest w oparciu o Stawkę inflacji z pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego i Stopę referencyjną z 15. dnia drugiego
miesiąca danego kwartału kalendarzowego. Oprocentowanie obowiązuje od drugiego piątku trzeciego miesiąca każdego kwartału
kalendarzowego.
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3.

Oprocentowanie Konta Mega Oszczędnościowego:

a)

w ramach Promocji „Konto Mega Oszczędnościowe – 15. edycja”1
Promocyjne
dla Nowych środków do kwoty 100 000 zł
Premiowe
dla pozostałych środków nieobjętych Promocją
1

0,10%
0,50%

zgodnie z pkt. 2 w Rozdziale I niniejszej Tabeli oprocentowania

Szczegóły w Regulaminie promocji „Konto Mega Oszczędnościowe – 15 edycja” dostępnym na stronie internetowej oraz w placówkach banku.

b) w ramach Promocji „Konto Mega Oszczędnościowe – 16. edycja”2
promocyjne
dla Nowych środków do kwoty 100 000 zł
premiowe
dla pozostałych środków nieobjętych Promocją
2

0,10%
0,50%

zgodnie z pkt. 2 w Rozdziale I niniejszej Tabeli oprocentowania

Szczegóły w Regulaminie promocji „Konto Mega Oszczędnościowe – 16 edycja” dostępnym na stronie internetowej oraz w placówkach banku.

4.

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4
listopada 2016 r.1

preferencyjne2
preferencyjne

do 50 000 zł

0,30%

nadwyżka ponad 50 000 zł

0,10%

0,10%

3

standardowe

0,01%

1

Kapitalizacja odsetek od salda dodatniego jest dzienna.
Dla klientów, którzy podpisali aneks w sprawie preferencyjnego oprocentowania. Zasada naliczania oprocentowania zawarta jest w aneksie
do umowy.
3
Dla klientów, którzy podpisali aneks w sprawie preferencyjnego oprocentowania dla całego salda zgromadzonego na rachunku. Zasada
naliczania oprocentowania zawarta jest w aneksie do umowy.
2

5.

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w PLN dla umów zawartych z T-Mobile Usługi Bankowe
były Oddział Alior Bank S.A.
standardowe, zmienne
WIBOR 1M pomniejszone o 0,60 p.p 1
Oprocentowanie zmienne. Odsetki kapitalizowane są miesięcznie. Oprocentowanie ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBOR1M z 10. dnia
kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,60 p.p. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje
stawkę WIBOR1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca. W przypadku, gdy
stawka WIBOR 1M pomniejszona o marżę banku, osiągnie wartość ujemną, stawka oprocentowania wyniesie 0,00%.
1

6.

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w PLN, w ofercie „Rodzina 500+”1
Promocja aktywowana od 23.03.2020 r. do 4.06.2020 r.

do 6 000 zł
nadwyżka ponad 6 000 zł

2,00%
zgodnie z pkt. 2 w Rozdziale I niniejszej Tabeli oprocentowania

Oprocentowanie obowiązuje przez 12 miesięcy od daty aktywacji promocji. Promocję można aktywować wyłącznie w placówce banku. z oferty
mogą skorzystać klienci, 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+. Oprocentowanie w bankowości internetowej prezentowane jest jako średnia ważona.
1

7.

Oprocentowanie Rachunku oszczędnościowego w walucie obcej

WALUTA
OPROCENTOWANIE

EUR

USD

GBP

CHF

AUD

CAD

CZK

DKK

NOK

RUB

SEK

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.

8.

Oprocentowanie konta oszczędnościowo-emerytalnego

TERMIN

W PLN

10 lat

6,00%

IKE bankowe

1,00%

Odsetki kapitalizowane po upływie terminu. Oprocentowanie stałe.
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Rozdział V.

Oprocentowanie kaucji

OPROCENTOWANIE KAUCJI

Rozdział VI.

WIBOR1M – 0,7 p.p.

Oprocentowanie rachunku kaucji ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę
WIBOR1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o marżę
0,7 p.p. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym
od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBOR1M z poprzedniego dnia roboczego.
W przypadku, gdy stawka WIBOR 1M pomniejszona o marżę banku osiągnie
wartość ujemną, stawka oprocentowania wyniesie 0%.

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

OFERTA

EUR/USD/GBP1
MARŻA BANKU

prowizja 2%-5%

2

od 3,10%

CEL

od 5,2%
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.
Kredyty indeksowane walutami udzielane są wyłącznie Klientom uzyskującym dochody w walucie indeksacji, którzy osiągają dochody netto,
stanowiące równowartość min 5 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.
1

Rozdział VII.

Oprocentowanie Pożyczek

1. Oprocentowanie dla umów zawieranych przez Alior Bank z zastrzeżeniem ust. 2:
a. dla okresu do 3 lat jest stałe. Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie.
b. dla okresu powyżej 3 lat jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + marża. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie.
2. Oprocentowanie dla umów zawartych z T-Mobile Usługi Bankowe były Oddział Alior Bank S.A.:
a. dla okresu do 5 lat jest stałe. Wysokość oprocentowania została ustalona indywidualnie.
b. dla okresu powyżej 5 lat jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + marża. Wysokość marży została ustalona indywidualnie.
3. Wysokość oprocentowania oraz marży Banku zależy od wiarygodności kredytowej kredytobiorcy, wysokości pożyczki, okresu
kredytowania, kanału dystrybucji oraz skorzystania z dodatkowych produktów.

Rozdział VIII.

Oprocentowanie Pożyczki elastycznej

Produkt wycofany z oferty 29 listopada 2019 r.
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%.
3. Wysokość marży Banku ustalana indywidualnie w zależności od historii kredytowej pożyczkobiorcy, waluty i kwoty pożyczki,
długości okresu kredytowania oraz jakości zabezpieczenia.
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Rozdział IX. Oprocentowanie Kredytów TOP MBA
Produkt wycofany z oferty 29 listopada 2019 r.
1. Oprocentowanie:
a. w trakcie okresu karencji jest stałe,
b. po okresie karencji jest zmienne.
2. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki LIBOR*/EURIBOR*/WIBOR*3M i marży, stałej
w trakcie trwania umowy.
3. Wysokość marży ustalana indywidualnie.
* w zależności od waluty Kredytu TOP MBA

Rozdział X.

Oprocentowanie Kart Kredytowych

Oprocentowanie dla Umów zawartych do 18 marca 2018 r.

1)

1. Oprocentowanie zmienne: Stopa kredytu lombardowego NBP x mnożnik oprocentowania.
MNOŻNIK OPROCENTOWANIA
RODZAJ OPERACJI

1

TU i TAM

Karta MC World
ELITE

Karty T-Mobile
Usługi Bankowe
były Oddział
Alior Bank S.A.

3,90

4,00

4,00

3,96

3,90

4,00

4,00

3,96

Karta MC

Karta MC

OK!
dla operacji bezgotówkowych
w tym dla przelewów z karty
dla operacji gotówkowych

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.

2. Oprocentowanie operacji w ramach Planów ratalnych jest stałe i wynosi: od 0% do 7,2%.
3. Dla wszystkich umów zawartych do dnia 18 marca 2018 roku stosowane przez bank oprocentowanie nie przekroczy
wysokości 18 punktów procentowych, nawet w przypadku, gdy wysokość odsetek maksymalnych w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego będzie wyższa.
4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stosowanego maksymalnego oprocentowania, w przypadku zaistnienia
zmian rynkowych takich jak: wzrost stopy WIBOR o więcej niż 200 punktów bazowych lub wzrost zmienności stóp
procentowych o więcej niż 20%.
Oprocentowanie dla Umów zawartych od 19 marca 2018 r.
1. Bank nalicza odsetki dla limitu kredytowego wg zmiennej stopy procentowej, która stanowi sumę stawki referencyjnej
WIBOR 3M i stałej marży w trakcie trwania umowy.
2. Wysokość oprocentowania limitu kredytowego określona jest w stosunku rocznym i na dzień zawarcia umowy wynosi
odpowiednio:
OPROCENTOWANIE
RODZAJ OPERACJI

TU i TAM

Karta MC World
ELITE

Karty T-Mobile
Usługi Bankowe
były Oddział
Alior Bank S.A.

7,20%

7,20%

7,20%

7,20%

7,20%

7,20%

7,20%

7,20%

Karta MC

Karta MC

OK!
dla operacji bezgotówkowych
w tym dla przelewów z karty
dla operacji gotówkowych

3. Oprocentowanie nominalne wskazane powyżej, nie przekracza wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa
w Kodeksie cywilnym. W przypadku obniżenia wysokości odsetek maksymalnych w trakcie obowiązywania niniejszej
regulacji w ten sposób, że oprocentowanie w niej wskazane powyżej byłoby od nich wyższe, bank będzie pobierał odsetki
umowne w wysokości nie wyższej niż odsetki maksymalne.
4. Dla pierwszych trzech Cykli rozliczeniowych, do obliczenia wysokości oprocentowania bank zastosuje stawkę referencyjną
WIBOR 3M sprzed 2 dni roboczych poprzedzających dzień zawarcia Umowy.
5. Dla każdych kolejnych trzech Cykli rozliczeniowych, Bank zastosuje stawkę referencyjną WIBOR 3M sprzed 2 dni roboczych
poprzedzających dzień sporządzenia Wyciągu z Rachunku karty, który jest ostatnim dniem Cyklu rozliczeniowego kończącym
kolejny okres trzech Cykli.
6. W całym okresie obowiązywania umowy minimalne oprocentowanie Limitu kredytowego nie może być niższe niż 0,00%.
7. Oprocentowanie operacji w ramach Planów ratalnych jest stałe i wynosi: od 0% do 7,2%.
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Rozdział XI.

Oprocentowanie Kart Kredytowych Mastercard Standard

1. Oprocentowanie zmienne: Stopa kredytu lombardowego NBP x mnożnik oprocentowania
MNOŻNIK OPROCENTOWANIA
2.
3.
4.
5.

4,00

Oprocentowanie operacji w ramach Planów ratalnych jest stałe i wynosi: od 0% do 7,2%.
Od dnia 1 stycznia 2018 roku karta kredytowa CLUBCARD jest wznawiana na Kartę Mastercard Standard.
Stosowane przez bank oprocentowanie nie przekroczy wysokości 18 punktów procentowych, nawet w przypadku, gdy
wysokość odsetek maksymalnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będzie wyższa.
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stosowanego maksymalnego oprocentowania, w przypadku zaistnienia
zmian rynkowych takich jak: wzrost stopy WIBOR o więcej niż 200 punktów bazowych lub wzrost zmienności stóp
procentowych o więcej niż 20%.

Rozdział XII.

Oprocentowanie Limitu Odnawialnego w Rachunku (Kredyt w rachunku
płatniczym)

Oprocentowanie dla Umów zawartych do 22 marca 2018 r.

1)

1. Oprocentowanie zmienne: Stopa kredytu lombardowego NBP x mnożnik oprocentowania
Limit odnawialny w rachunku
Alior Bank S.A.

Limit odnawialny w rachunku T-Mobile
Usługi Bankowe były Oddział Alior
Bank S.A.

4,00

3,90

MNOŻNIK OPROCENTOWANIA

Nie dotyczy limitu odnawialnego w Rachunku (limitu w saldzie debetowym) w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016r. Oprocentowanie jest
wskazane w umowie.
1

2.
3.

Dla wszystkich umów zawartych do dnia 22 marca 2018 roku stosowane przez bank oprocentowanie nie przekroczy
wysokości 18 punktów procentowych, nawet w przypadku, gdy wysokość odsetek maksymalnych w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego będzie wyższa.
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stosowanego maksymalnego oprocentowania, w przypadku zaistnienia
zmian rynkowych takich jak: wzrost stopy WIBOR o więcej niż 200 punktów bazowych lub wzrost zmienności stóp
procentowych o więcej niż 20%.

Oprocentowanie dla Umów zawartych od 23 marca 2018 r.
1.
2.

Bank nalicza odsetki dla limitu odnawialnego wg zmiennej stopy procentowej, która stanowi sumę stawki referencyjnej
WIBOR 3M i stałej marży w trakcie trwania umowy.
Wysokość oprocentowania limitu odnawialnego na dzień zawarcia umowy:
OPROCENTOWANIE

3.

4.
5.
6.

7,20%

Oprocentowanie nominalne wskazane powyżej, nie przekracza wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa
w Kodeksie cywilnym. W przypadku obniżenia wysokości odsetek maksymalnych w trakcie obowiązywania niniejszej
regulacji w ten sposób, że oprocentowanie w niej wskazane powyżej byłoby od nich wyższe, bank będzie pobierał odsetki
umowne w wysokości nie wyższej niż odsetki maksymalne.
Dla pierwszego okresu rozliczeniowego oraz kolejnych miesięcznych okresów rozliczeniowych w kwartale kalendarzowym,
w którym nastąpiło zawarcie umowy, do obliczenia wysokości oprocentowania bank, zastosuje stawkę referencyjną WIBOR
3M z dnia zawarcia umowy, która będzie obowiązywać do ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego.
Dla każdych kolejnych trzech miesięcznych okresów rozliczeniowych, bank zastosuje stawkę referencyjną WIBOR 3M
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartału kalendarzowego.
W całym okresie obowiązywania umowy minimalne oprocentowanie limitu odnawialnego nie może być niższe niż 0,00%.

Rozdział XIII. Oprocentowanie Warunkowych brokerskich linii kredytowych
Oprocentowanie zmienne: WIBOR 1M + Marża
WARUNKOWA BROKERSKA LINIA KREDYTOWA
na zakup papierów wartościowych na rynku wtórnym
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MARŻA
4,00%

