
Додаток № 3 до Правил рахунків ощадно-розрахункових, ощадних і термінових ощадних 
внесків та 
 
Додаток № 1 до Положення про платіжні картки Alior Bank S.A. 

 
Діє:  
- для договорів, укладених з 4 вересня 2020 р. 
- для договорів, укладених до 3 вересня 2020 року. та договорів, підписаних у рамках T-Mobile Банківські Послуги 

колишнє Відділення Alior Bank S.A. – з 29 листопада 2020 р. 
 
 
 
 
 
Принципи та дати визначення курсів валют в Alior Bank S.A. 
 
 
1. Валютний спред — відсоткова різниця між курсом продажу іноземної валюти та курсом купівлі іноземної валюти в Alior Bank S.A., 

розраховується за формулою:  
Спред = (курс продажу валюти — курс купівлі валюти) / [0,5 * (курс продажу валюти + курс купівлі валюти)] * 100%).  

2. Міжбанківський валютний спред — різниця між курсом продажу та курсом купівлі іноземної валюти, за якою банк міг би здійснювати операції 
із зацікавленою та добре поінформованою стороною на активному міжбанківському гуртовому валютному ринку.  

3. Маржа банку — маржа, яка додається до курсу продажу валюти на гуртовому міжбанківському валютному ринку та утримується з курсу 
купівлі валюти на гуртовому міжбанківському валютному ринку, але не більше 9% у разі безготівкових операцій, що здійснюються з платіжних 
карток для клієнтів — фізичних осіб, з урахуванням положень Правил платіжних карток Alior Bank SA, не більше 9% за безготівкові та готівкові 
операції, що здійснюються з платіжними картками для клієнтів — фізичних осіб на Рахунки, вилучені з пропозиції Банку, зазначені у Тарифі як 
договори, укладені з Alior Bank S.A. Відділення T-Mobile Банківські Послуги та 6% – у разі інших операцій.  

4. В Alior Banku S.A. діють денні та нічні тарифи. 
5. Щоденні обмінні курси встановлюються о 9:00 та діють з 9:00 до 17:00 кожен робочий день. 
6. На 17.00 встановлюються нічні курси обміну валют. Нічні курси обміну валют також діють у святкові дні.  
7. Alior Bank S.A. може змінити діючі курси валют у разі зміни курсу або спреду на міжбанківському гуртовому валютному ринку протягом дня на 

0,1 відсоткового пункту з дати публікації попередньої курсової таблиці. Визначений таким чином курс діятиме з моменту його публікації. 
8. Поточні таблиці курсів публікуються банком, серед іншого на своєму вебсайті  www.aliorbank.pl  
9. Курс продажу валюти таблиці визначається як: середній між курсом купівлі та продажу валюти на активному міжбанківському гуртовому 

валютному ринку збільшився на половину міжбанківського валютного спреду та маржі банку.  
10. Курс купівлі валюти таблиці визначається як: середнє значення між курсом купівлі та продажу валюти на активному міжбанківському 

гуртовому валютному ринку за вирахуванням половини міжбанківського валютного спреду та маржі банку.  
11. Маржа купівлі та продажу даної валюти визначається виходячи з поточної ситуації на валютному ринку, тобто виходячи з рівня та 

волатильності валютних курсів на міжбанківському ринку, ліквідності окремих валют, фінансових витрат на отримання валюти банком та 
конкурентоспроможність валютних курсів, пропонованих клієнтам.  

12. Правила та терміни визначення курсів валют можуть змінитися у разі надзвичайних змін у відносинах на валютному ринку, умов ведення 
банком діяльності, змін загально чинного законодавства щодо встановлення банками валютних курсів та спредів або в результаті рішень чи 
рекомендацій, виданих банку наглядовими органами чи органами, створеними для захисту прав споживачів. 


