
 

 
 

 

Tabela oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych 
 

Oprocentowanie produktów kredytowych 
 
Obowiązuje od 15 listopada 2022 r.  

 

Rozdział I. 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 5,20% 

 

CEL KONSUMPCYJNY/KOMERCYJNY 

WALUTA PLN 

OFERTA MARŻA BANKU 

prowizja 2%-5%2 od 4,60% 

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 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. 

 

 

Rozdział II. Oprocentowanie pożyczek i kredytów gotówkowych i kredytów 

konsolidacyjnych 

1. Oprocentowanie pożyczek/kredytów może być stałe lub zmienne. 

2. W trakcie umowy oprocentowanie nie przekroczy wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 § 2¹ kodeksu 

cywilnego. 

3. Rodzaj oraz wysokość oprocentowania pożyczek/kredytów są każdorazowo określone w umowie pożyczki/kredytu.  

4. Wysokość oprocentowania/marży Banku dla pożyczki/kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta, wysokości 

pożyczki/kredytu, okresu kredytowania, kanału dystrybucji oraz skorzystania przez klienta z dodatkowych produktów. 

5. Oprocentowanie zmienne (stopa referencyjna NBP) dla umów zawieranych od  1 sierpnia 2022 r.: 

1) Oprocentowanie to suma zmiennej stawki stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) i stałej w okresie 

Umowy marży. 

2) Bank dokona zmiany oprocentowania pożyczki/kredytu w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej NBP,  

o wartość zmiany stopy referencyjnej NBP i w kierunku zgodnym z tą zmianą. Zmienione oprocentowanie obowiązuje 

od dnia, w którym nastąpiła zmiana wysokości stopy referencyjnej NBP. 

6. Oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M) dla umów zawieranych do 31 lipca 2022 r.: 

1) Oprocentowanie jest  sumą zmiennej stawki wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i stałej w okresie umowy marży.  

2) Oprocentowanie jest ustalane na trzymiesięczne okresy obrachunkowe wyznaczone przez terminy spłat rat.  
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3) Dla pierwszego okresu obrachunkowego, oprocentowanie wylicza się na podstawie stawki wskaźnika referencyjnego 

WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia umowy. Oprocentowanie dla kolejnych 

trzymiesięcznych okresów obrachunkowych wylicza się na podstawie stawki WIBOR 3M z przedostatniego dnia 

roboczego przed dniem spłaty raty wynikającym z harmonogramu. 

 

Rozdział III.  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. 

 

Rozdział IV. 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 V. Oprocentowanie Kart Kredytowych 

Oprocentowanie dla Umów zawartych do 18 marca 2018 r. 1) 

1. Oprocentowanie zmienne: Stopa kredytu lombardowego NBP x mnożnik oprocentowania. 

 

RODZAJ OPERACJI 

MNOŻNIK OPROCENTOWANIA  

Karta MC 

OK! 

Karta MC  

TU i TAM 

Karta MC World 

ELITE 

Karty T-Mobile 

Usługi Bankowe    

były Oddział        

Alior Bank S.A. 

dla operacji bezgotówkowych 
w tym dla przelewów z karty 

3,90 4,00 4,00 3,96 

dla operacji gotówkowych 3,90 4,00 4,00 3,96 

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. 

2. Oprocentowanie operacji w ramach Planów ratalnych jest stałe i wynosi: 10,99% 

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: 
 

RODZAJ OPERACJI 

OPROCENTOWANIE 

Karta MC 

OK! 

Karta MC  

TU i TAM 

Karta MC World 

ELITE 

Karty T-Mobile 

Usługi Bankowe    
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były Oddział        

Alior Bank S.A. 

dla operacji bezgotówkowych 
w tym dla przelewów z karty 

19,00% 19,00% 10,9% 19,00% 

dla operacji gotówkowych 19,00% 19,00% 10,9% 19,00% 

 

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: 10,99% 

 

 

Rozdział VI. Oprocentowanie Kart Kredytowych Mastercard Standard  

 
1. Oprocentowanie zmienne: Stopa kredytu lombardowego NBP x mnożnik oprocentowania 
 

MNOŻNIK OPROCENTOWANIA 4,00 

 
2. Oprocentowanie operacji w ramach Planów ratalnych jest stałe i wynosi: 10,99% 

3. Od dnia 1 stycznia 2018 roku karta kredytowa CLUBCARD jest wznawiana na Kartę Mastercard Standard. 

4. Stosowane przez bank oprocentowanie nie przekroczy wysokości 18 punktów procentowych, nawet w przypadku, gdy 

wysokość odsetek maksymalnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będzie wyższa.  

5. 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 VII. 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. 

MNOŻNIK OPROCENTOWANIA 4,00 3,90 

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

wskazane w umowie. 

 
2. 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. 

3. 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. Bank nalicza odsetki dla limitu odnawialnego wg zmiennej stopy procentowej, która stanowi sumę stawki referencyjnej 

WIBOR 3M i stałej marży w trakcie trwania umowy.  

2. Wysokość oprocentowania limitu odnawialnego na dzień zawarcia umowy: 

 

OPROCENTOWANIE 19,00% 

 

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. 
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4. 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. 

5. Dla każdych kolejnych trzech miesięcznych okresów rozliczeniowych, bank zastosuje stawkę referencyjną WIBOR 3M 

z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartału kalendarzowego. 

6. W całym okresie obowiązywania umowy minimalne oprocentowanie limitu odnawialnego nie może być niższe niż 0,00%. 
 
 

Rozdział VIII. Oprocentowanie Warunkowych brokerskich linii kredytowych 

Oprocentowanie zmienne: WIBOR 1M + Marża 
 

WARUNKOWA BROKERSKA LINIA KREDYTOWA  MARŻA 

na zakup papierów wartościowych na rynku wtórnym 4,00% 

 
 

Rozdział IX. Oprocentowanie Limitu kredytowego Alior Pay 

1. Oprocentowanie Transakcji Alior Pay, realizowanych na podstawie Umowy o limit kredytowy Alior Pay w okresie: 

1) do 31 dnia od dnia realizacji danej Transakcji Alior Pay włącznie jest stałe i wynosi 0%,  

2) od 32 dnia od dnia realizacji danej Transakcji Alior Pay włącznie do dnia całkowitej jej spłaty jest stałe w okresie spłaty 

danej Transakcji Alior Pay w ratach, przy czym wysokość tego oprocentowania dla danej Transakcji Alior Pay 

każdorazowo wyznaczana jest jako suma obowiązującej w dniu realizacji tej Transakcji Alior Pay stawki zmiennej stopy 

referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz stałej w okresie obowiązywania umowy marży. 

2. Stopa referencyjna NBP to stopa, która określa oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych 

przez NBP. Jest ona ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszana w Dzienniku Urzędowym NBP. Aktualna wysokość 

stopy referencyjnej NBP jest publikowana na stronie internetowej Dziennika Urzędowego NBP (https://dzu.nbp.pl),a także 

dostępna w placówkach Banku.  

3. W trakcie obowiązywania Umowy o limit kredytowy Alior Pay oprocentowanie nie przekroczy wysokości odsetek 

maksymalnych w rozumieniu art. 359 § 21 kodeksu cywilnego. 

 

Oprocentowanie Transakcji Alior Pay rozłożonej na raty dla umów zawartych od dnia 15 listopada 2022 r.  

Stawka referencyjna Marża 

Stopa referencyjna NBP 9,25% 
 

 

 


