
 
 Pożyczka Termomodernizacyjna w Alior Banku – FAQ  
 
1. Kto może ubiegać się o Pożyczkę?  
 
Kategorie Inwestorów, którzy mogą ubiegać się o Pożyczki Termomodernizacyjne w danym 
województwie zostały określone w Karcie Produktu dostępnej na stronie. 
W województwie łódzkim o Pożyczkę mogą ubiegać się spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego jak również jednostki samorządu 
terytorialnego i jednostki sektora finansów publicznych.  
 
2. Od czego jest uzależnione oprocentowanie Pożyczki?  
 
Oprocentowanie Pożyczki, podobnie jak inne ważne parametry finansowania (np. okres 
kredytowania), jest określone w Karcie Produktu dla danego regionu. W przypadku inwestycji 
termomodernizacyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku od 25% do 
40%, całkowite oprocentowanie Pożyczki w województwie łódzkim wynosi 0,5% w skali roku.  
Tak niskie oprocentowanie jest stałe, tj. obejmuje cały okres kredytowania.  
Jeśli audyt energetyczny ex-ante (niezbędny do ubiegania się o Pożyczkę) potwierdzi możliwość 
uzyskania efektywności energetycznej na poziomie wyższym niż 40%, wtedy oprocentowanie 
Pożyczki może być jeszcze niższe i wynieść 0,25% w skali roku.  
 
3. Czy oprocentowanie Pożyczki jest stałe przez cały okres kredytowania?  
 
Niskie, preferencyjne oprocentowanie Pożyczki Termomodernizacyjnej jest stałe, tj. obejmuje cały 
okres kredytowania.  
 
4. Czy Alior pobiera opłaty od rozpatrzenia wniosku i udzielenia Pożyczki?  
 
Alior nie pobiera żadnych opłat z tytułu rozpatrzenia wniosku i udzielenia Pożyczki 
Termomodernizacyjnej. Jedynym kosztem finansowania jest marża, określona na bardzo niskim, 
preferencyjnym poziomie. Dla standardowych inwestycji termomodernizacyjnych (dających 
możliwość poprawy efektywności energetycznej budynku od 25% do 40%) całkowite oprocentowanie 
Pożyczki w województwie łódzkim wynosi 0,5% w skali roku  
 
5. Czy są jakieś ograniczenia dla wieku budynku, który ma być poddany modernizacji 
energetycznej?  
 
Nie ma ograniczeń co do wieku budynku, który ma podlegać modernizacji energetycznej z 
wykorzystaniem Pożyczki Termomodernizacyjnej. Warunkiem ubiegania się o Pożyczkę jest jednak 
przedstawienie przez Inwestora audytu energetycznego potwierdzającego możliwość poprawy 
efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25%.  
 
6. Jaki jest maksymalny okres spłaty pożyczki i czy możliwa jest karencja w spłacie kapitału?  
 
Warunki i zasady udzielania Pożyczek oraz ich spłaty zostały określone w Kartach Produktu dla 
danego regionu. Maksymalny okres spłaty wynosi w przypadku projektów z województwa łódzkiego 
– 180 miesięcy (karencja w spłacie kapitału do 18 miesięcy).  
 
 
 
 



7. Czy Inwestor może uzyskać więcej niż jedną Pożyczkę?  
 
Nie ma ograniczeń co do liczby Pożyczek Termomodernizacyjnych udzielanych jednemu Inwestorowi.  
Ograniczeniem wartości Pożyczek dla jednego Inwestora mogą być warunki udzielania pomocy de 
minimis. Jeden podmiot może bowiem w okresie 3 lata uzyskać maksymalną pomoc w wysokości 
równowartości 200 tys. EUR.  
 
8. Czy wymagany jest minimalny wkład własny Inwestora?  
 
Co do zasady Inwestor (Pożyczkobiorca) nie jest zobowiązany do wnoszenia wkładu własnego w 
realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Pożyczka może pokryć nawet 100% kosztów 
inwestycyjnych brutto.  
 
9. Czy jest dostępna lista projektów lub wydatków które nie mogą być finansowane Pożyczką?  
 
Kategorie projektów i typy wydatków, które nie mogą być finansowane Pożyczką 
Termomodernizacyjną zostały określone w Kartach Produktu dla danego regionu.  
W przypadku każdego województwa ze środków Pożyczki Termomodernizacyjnej nie może być 
finansowana m.in. spłata istniejących zobowiązań Inwestora, zakup gruntów, czy wydatki bieżące.  
W zakresie wymiany lub modernizacji źródeł ciepła nie mogą być finansowane instalacje opalane 
węglem (w tym pieców i kotłów węglowych).  
 
10. Czy w każdym przypadku do złożenia wniosku o Pożyczkę jest potrzebny audyt energetyczny? 
Kto może go wykonać?  
 
Warunkiem ubiegania się o Pożyczkę Termomodernizacyjną jest przedstawienie przez Inwestora 
audytu energetycznego ex ante, potwierdzającego możliwość uzyskania poprawy efektywności 
energetycznej budynku o co najmniej 25%.  
Audyt energetyczny może zostać przeprowadzony jedynie przez audytorów energetycznych, tj. 
ekspertów / wykonawców posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu 
audytów energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, 
wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego z późniejszymi zmianami.  
 
11. Jakie warunki musi spełnić Inwestor, aby ubiegać się o Pożyczkę?  
 
Szczegółowe warunki, jakie musi spełniać Inwestor i planowana inwestycja termomodernizacyjna są 
określone w Karcie Produktu. Warunkiem uzyskania Pożyczki jest potwierdzona przez audyt 
energetyczny możliwość poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25% oraz 
zdolność Inwestora do spłaty udzielonego finansowania.  
Innymi warunkami są m.in. zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego 
obszaru, opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zakresu rzeczowego 
projektu oraz przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej / inwentaryzacji przyrodniczej (w 
przypadku konieczności sporządzenia takich opracowań).  



 
12. W jaki sposób Inwestor musi dokumentować ponoszone wydatki?  
 
Pożyczkobiorca (Inwestor) powinien dokumentować każdy wydatek fakturą lub dokumentem 
równoważnym. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny 
potwierdzać, że kwota Pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowe zasady 
przechowywania dokumentacji opisuje wzór Umowy Inwestycyjnej zawieranej pomiędzy Alior 
Bankiem a Inwestorem.  
 
13. W jaki sposób są uruchamiane środki Pożyczki?  
 
Pożyczka Termomodernizacyjna może być uruchamiana w transzach lub jednorazowo, w terminach 
określonych w harmonogramie zawartym w Umowie Inwestycyjnej. Uruchamianie Pożyczki 
następuje w formie bezpośrednich płatności na rzecz wystawców faktur/rachunków lub w formie 
zaliczek na rzecz Inwestora.  
 
14. Czy elementem projektu finansowanego Pożyczką może być wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii?  
 
W ramach przedsięwzięć dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej, wyłącznie jako element 
projektu możliwe jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii. W szczególności możliwa jest 
wymiana źródła ciepła opartego na paliwach konwencjonalnych na źródło ciepła wytwarzające 
energię ze źródeł odnawialnych.  
 
15. Czy Pożyczka może być przeznaczona na kontynuację inwestycji związanej z podniesieniem 
efektywności energetycznej?  
 
Pożyczka może być udzielona na przedsięwzięcie będące kontynuacją uprzednio zrealizowanej 
inwestycji związanej z podniesieniem efektywności energetycznej budynku. W przypadku kontynuacji 
inwestycji Inwestor zobowiązany jest jednak opracować nowy audyt lub zaktualizować posiadany 
audyt energetyczny.  
 
16. Czy Pożyczką można sfinansować montaż indywidualnych liczników ciepła i ciepłej wody?  
 
Warunkiem wsparcia projektów dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej budynków jest 
zastosowanie indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Montaż liczników nie jest 
jednak obligatoryjny w przypadku, gdy nie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione lub gdy 
budynek będący przedmiotem termomodernizacji został uprzednio wyposażony w takie urządzenia. 
Jeśli wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego, niezbędna może być także instalacja 
termostatów i zaworów podpionowych.  
 
17. Czy Pożyczką mogą być finansowane projekty termomodernizacyjne dotyczące budynków 
mieszkalnych w których jest prowadzona działalność gospodarcza?  
 
Zasady udzielania Pożyczek Termomodernizacyjnych nie wykluczają finansowania modernizacji 

energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których jest prowadzona działalność 

gospodarcza. 


