
Załącznik  Nr 1 do Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych i 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu kart płatniczych Alior Bank S.A. 

Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2014 – od dnia zawarcia umowy; 

w przypadku umów zawartych do 31 grudnia 2013 – od dnia 1 marca 2014  
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Zasady i terminy ustalania kursów wymiany walut w Alior 

Banku S.A.  
 

 

1. Spread walutowy – procentowa różnica między kursem sprzedaży waluty obcej a kursem skupu waluty obcej w Alior Banku 

S.A, wyliczany według wzoru:  

Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%). 

2. Międzybankowy spread walutowy – różnica między kursem sprzedaży a kursem kupna waluty obcej, po których bank 

mógłby zawrzeć transakcje z zainteresowaną i dobrze poinformowaną stroną na aktywnym międzybankowym hurtowym 

rynku wymiany walut. 

3. Marża banku – marża dodawana do kursu sprzedaży waluty na międzybankowym hurtowym rynku wymiany walut oraz 

odejmowana od kursu kupna waluty na międzybankowym hurtowym rynku wymiany walut, jednak nie większa niż 9% - w 

przypadku transakcji bezgotówkowych zrealizowanych kartami płatniczymi dla klientów indywidualnych z uwzględnieniem 

postanowień Regulaminu kart płatniczych Alior Bank SA i 6% - w przypadku pozostałych transakcji. 

4. W Alior Banku S.A. obowiązują dzienne i nocne kursy tabelowe.  

5. Dzienne kursy walut ustalane są o godz. 9.00 i obowiązują w godz. 9.00 - 17.00 każdego dnia roboczego.  

6. O godz. 17.00 ustalane są nocne kursy walut. Nocne kursy walut obowiązują także w dni ustawowo wolne od pracy. 

7. Alior Bank S.A. może zmienić obowiązujące kursy walut w przypadku, gdy w ciągu dnia nastąpi zmiana kursu lub spreadu 

na międzybankowym hurtowym rynku wymiany walut o 0,1 punktu procentowego, od chwili publikacji wcześniejszej tabeli 

kursów. Ustalony w ten sposób kurs będzie obwiązywał od chwili jego publikacji.  

8. Aktualne kursy tabelowe bank publikuje m.in. na swojej stronie internetowej www.aliorbank.pl 

9. Tabelowy kurs sprzedaży waluty ustalany jest jako: średnia między kursem kupna i sprzedaży waluty na aktywnym 

międzybankowym hurtowym rynku wymiany walut powiększona o połowę międzybankowego spreadu walutowego i marżę 

banku. 

10. Tabelowy kurs kupna waluty ustalany jest jako: średnia między kursem kupna i sprzedaży waluty na aktywnym 

międzybankowym hurtowym rynku wymiany walut pomniejszona o połowę międzybankowego spreadu walutowego i marżę 

banku. 

11. Marża kupna i sprzedaży danej waluty ustalana jest w oparciu o bieżącą sytuację na rynku walutowym, to jest w oparciu o 

poziom i zmienność kursów walut na rynku międzybankowym, płynność poszczególnych walut, koszty finansowe 

pozyskania walut przez bank i konkurencyjność kursów walut oferowanych klientom. 

12. Zasady i terminy ustalania kursów walut mogą ulec zmianie w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków na rynku 

walutowym, warunków prowadzenia działalności przez bank, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

dotyczących ustalania kursów i spreadów walutowych przez banki lub też w wyniku decyzji lub zaleceń wydanych bankowi 

przez organy nadzoru lub organy powołane do ochrony praw konsumentów. 

http://www.aliorbank.pl/

