
Instrukcja korzystania z kalkulatora 
ratalnego Alior Banku

 

Wersja z przekierowaniem na stronę Banku  

Metryka dokumentu  

Wersja: 1.2
Ostatnia aktualizacja: 2021.01.04
Kontakt: integracjeonline@alior.pl

Wstęp  

1. Kalkulator umożliwia poglądową symulacje parametrów produktu kredytowego w zależności od:

1. Identyfikatora Partnera Handlowego
2. Wartości koszyka kredytowanych towarów
3. Liczby rat
4. Oferty kredytowej

2. Partner Handlowy może sterować:

1. Inicjalną wartością kredytowanych towarów
2. Listą dostępnych ofert kredytowych

3. Klient na ekranie kalkulatora może modyfikować:

1. Wartość kredytowanych towarów
2. Liczbą rat
3. Wybraną ofertą kredytową (w zależności od ich dostępności)
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Parametry przekierowania do kalkulatora ratalnego  

1. Przekierowanie następuje nad adres:

https://kalkulator.raty.aliorbank.pl/

2. Przekierowanie powinno zawierać następujące parametry:

supervisor (wymagany) - Identyfikator Partnera Handlowego przekazany przez Bank po 
podpisaniu umowy o współpracę,
amount (opcjonalny) - Inicjalna wartość kredytowanych towarów, tj. wartość jaka domyślnie 
będzie prezentowana po przekierowaniu na stronę kalkulatora ratalnego.
promotionList (wymagany) - kod promocji przekazany po podpisaniu umowy o współpracę. Do 
jednego kodu promotion może być przypisana więcej niż jedna oferta kredytowa. Aby została 
klientowi wyświetlona więcej niż jedna oferta kredytowa można podać kilka kodów promotion 
oddzielając je separatorem %2C.

3. Przykładowy wzór przekierowania:

https://kalkulator.raty.aliorbank.pl/init?
supervisor=5UPG001&promotionList=MF130XX%2CMF000XX&amount=1234

gdzie:

5UPG001 - przykładowy identyfikator Partnera Handlowego (supervisor)
1234 zł - wartość inicjalna kredytowanych towarów (amount)
MF130XX oraz MF000XX - przykładowe kody promocji, które mają być dostępne dla Klienta 
(promotionList). Sterowanie widocznością na kalkulatorze zależy od przekazanych parametrów 
(promotionList) w linku.

Przykładowa wizualizacja kalkulatora  

1. Po przekierowaniu Klientowi prezentowany jest kalkulator zgodnie z rys.1.

Rys.1 Wizualizacja kalkulatora.
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Uwagi końcowe  

1. Istnieje możliwość bezpośredniej integracji z kalkulatorem ratalnym Banku. Szczegółowa dokumentacja 
techniczna w tym zakresie opisana jest w odrębnym dokumencie. W przypadku zainteresowania taką 
formą integracji prośba o kontakt ze swoim opiekunem ze strony Alior Banku.

2. Prosimy o aktualizowanie promotionList w przypadku aneksowania o nowe promocje.
3. Przed udostępnieniem na stronie prosimy o sprawdzianie czy link działa.
4. Będziemy wdzięczni za ewentualne uwagi i sugestie dotyczące kalkulatora i samej integracji, które 

proszę kierować na skrzynkę: integracjeonline@alior.pl podając swój identyfikator partnera.
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