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4 listopada 2016 r. nastąpiła fuzja prawna Alior Banku z wydzieloną częścią 

Banku BPH. Połączony bank działa pod nazwą Alior Bank SA. 

 

 Połączenie prawne nie wymaga od klientów podejmowania żadnych działań. 

 W zakresie obsługi produktów przejętych z wydzielonej części Banku BPH, Alior 
Bank stał się następcą prawnym Banku BPH i przejął jego wszystkie dotychczasowe 
prawa i obowiązki. 

 Klienci posiadający kredyt hipoteczny w Banku BPH pozostają nadal klientami         
tego banku. Obsługa pozostałych produktów dla klientów indywidualnych 
oraz biznesowych będzie prowadzona przez Alior Bank.  

 Klienci posiadający w Banku BPH kredyt hipoteczny oraz inne produkty są obecnie 
klientami zarówno Banku BPH, jak i Alior Banku. 

 

Informacje o fuzji prawnej 
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Więcej informacji na www.fuzja.aliorbank.pl 

 Nadal obowiązują umowy zawarte z Bankiem BPH 

 Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie 

 Aktywne pozostają wszystkie karty płatnicze i numery PIN 

 Nie zmieniają się numery infolinii oraz hasła i loginy                      

do bankowości elektronicznej 

Ważne informacje dla klientów 
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„Wyższa kultura bankowości” 



Poznaj Alior Bank 
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 Adres siedziby 
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa 

  
Adres korespondencyjny 

ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa 
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Najszybciej rozwijający się bank,  
notowany na GPW 

 Rozpoczęliśmy działalność w 2008 r. jako bank łączący zasady tradycyjnej  
bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami. 

 W grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem zadebiutowały na Giełdzie Papierów   
Wartościowych. Oferta publiczna o wartości 2,1 mld zł była największą ofertą   
prywatnej spółki w historii GPW.  

 Od 2014 r. akcje banku notowane są w indeksie WIG20.   
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Naszymi akcjonariuszami są krajowi                 
i międzynarodowi inwestorzy 

Akcjonariat Alior Banku 



Wyznaczamy standardy bankowości 

Darmowe bankomaty   
XI 2008 

Platformę Forex w modelu ECN  
IV 2011 

Darmowe opłacanie rachunków       
w placówkach   
VII 2011 

Internetowy proces kredytowy  
VIII 2012 

Internetowy kantor walutowy   
VI 2012 

Innovation LAB, które wyszukuje  
i wdraża innowacyjne rozwiązania 
dla klientów  VI 2015 

Pierwszy wirtualny bank Alior 
Sync (obecnie T-Mobile Usługi 
Bankowe)  
VI 2012 

Konto osobiste za „totalne          
0 zł” z 5-letnią gwarancją 
niezmienności warunków   
V 2014 

Portal zafirmowani.pl dla klientów 
biznesowych  o szerokim zakresie 
funkcjonalności VI 2016 

Jako pierwsi zaoferowaliśmy na polskim rynku: 
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 Ponad 4,3 mln klientów, w tym ponad 190 tys. firm 

 Ponad 1100 placówek, nowoczesna i zdywersyfikowana sieć 

dystrybucji 

 Szeroka oferta produktów bankowych dla klientów indywidulanych            

i biznesowych 

 Połączenie innowacyjnych rozwiązań i zasad tradycyjnej 

bankowości 

 Najwyższa jakość usług 

Alior Bank po połączeniu z wydzieloną 
częścią Banku BPH 
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W wyniku połączenia Alior Bank zwiększy skalę działalności 

i wzmocni pozycję na rynku bankowym 

Rosnąca skala działalności 

1
0 

liczba klientów 

>4% 

 na rynku 
bankowości 

ratalnej  

#6 

udział w rynku 
depozytów  
i kredytów 

wśród banków   
w Polsce (aktywa) 

#3 sieć dystrybucji 

#9 

#5 zatrudnienie 

#2 



Nasze osiągnięcia 

   

Najlepszy europejski bank detaliczny 2014 i 2015 wg Retail Banker  
International 

Najlepszy bank w Polsce wg: Global Finance (2014), Euromoney i The Banker   
(Financial Times) (2013) 

Na podium rankingu „Najlepszy bank dla firm” miesięcznika Forbes, najlepszy 
bank w internecie w rankingu „Przyjazny Bank” tygodnika Newsweek (2016) 
 

Silna marka 

Najwyższa 
jakość usług  

Lider 
innowacyjności 

Jedna z najsilniejszych i najbardziej rozpoznawalnych marek na polskim   
rynku bankowym 

„BAI Global Banking Innovation Awards” (nagroda w kategorii „Innowacja            

w usprawnianiu procesów wewnętrznych”) 

„Banking Technology Awards” (cztery nominacje w 2016 r.) 

EFMA (finalista w 2016 r.) 

Strategiczne 
partnerstwa 

Współpraca z największymi międzynarodowymi firmami: T-Mobile, TESCO,    
IBM, Apple 

Bank notowany 
na GPW 

Od 2014 r. akcje banku notowane są w indeksie WIG20 

Uniwersalny bank 
Stabilny, dynamicznie rozwijający się bank uniwersalny świadczący pełen 
zakres usług bankowych skierowanych do klientów detalicznych i biznesowych 
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Wielokrotnie nagradzani w Polsce 
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„Przyjazny Bank 2016 ” – Alior Bank zwyciężył  
w rankingu organizowanym przez tygodnik „Newsweek”  
w kategorii „Banki w internecie”. 

„Najlepszy bank dla firm 2016” – drugi rok  
z rzędu Alior Bank znalazł się na podium rankingu       
organizowanego przez miesięcznik „Forbes” i firmę badawczą 
Millward Brown, zajmując w zestawieniu trzecie miejsce. 

„Najlepszy Bank 2015” – Alior Bank zwyciężył  
w konkursie organizowanym przez „Gazetę Bankową”,  
w kategorii „Średni Bank Komercyjny”. Jury doceniło Alior Bank       
za efektywną strategię biznesową i dynamiczny rozwój na tle rynku. 

„Gwiazdy Bankowości 2016” – Alior Bank otrzymał trzy 
nagrody w II edycji rankingu organizowanego przez „Dziennik 
Gazetę Prawną” i firmę doradczą PwC. 



…i na świecie! 
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„RETAIL BANKER INTERNATIONAL”  
2014 i 2015 w kategorii „Najlepszy europejski bank 
detaliczny ” 
Wyróżnienie za skuteczność strategii biznesowej  i dynamikę 
wzrostu oraz innowacyjność produktów i usług. 
 

„GLOBAL FINANCE”  
2014 w kategorii „Najlepszy bank w Polsce” 
Wyróżnienie za optymalne dopasowanie produktów i usług        
do specyfiki lokalnego rynku.  
 

„EUROMONEY AWARDS FOR EXCELLENCE” 
2013 w kategorii „Najlepszy bank w Polsce” 
Wyróżnienie za innowacyjność rozwiązań, efektywność modelu 
biznesowego oraz wprowadzenie nowych standardów na polski 
rynek usług bankowych. 
 

„THE BANKER” (FINANCIAL TIMES LTD.) 
2013 w kategorii „Najlepszy bank w Polsce” 
Wyróżnienie za przełomowe rozwiązania technologiczne 
zastosowane w bankowości.  



Zarząd połączonego banku 
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Zarząd Alior Banku tworzy zespół menedżerów                                           

z wieloletnim doświadczeniem w bankowości 

Wojciech 
Sobieraj 

 
 Prezes 

Zarządu 

Małgorzata 
Bartler 

 
 Wiceprezes 

Zarządu 

Krzysztof 
Czuba 

 

Wiceprezes 

Zarządu  

 

 

 

Joanna 
Krzyżanowska 

 

Wiceprezes 
Zarządu  

Witold 
Skrok 

 

Wiceprezes 
Zarządu  

Barbara 
Smalska 

 

Wiceprezes 
Zarządu  

Katarzyna 

Sułkowska 

 

Wiceprezes 
Zarządu  

Pion 
Prezesa 
Zarządu 

Pion HR 
Pion 

Biznesu 

Pion 
Sprzedaży 
Pośredniej 

Pion 
Finansów 

 

Pion 
Technologii  
i Rozwoju 

 

Pion 
Ryzyka  

 



Kolejny etap fuzji przed nami 
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   Etap 1: 
   Zakup akcji Banku BPH 

   Etap 2:  
   Fuzja prawna   

   4.11.2016 

   Etap 3: 
   Fuzja operacyjna 

4.11.2016 II-III kwartał 2016 I połowa 2017 

 Jeden podmiot prawny 

 Dwie marki: Alior Bank 

i Bank BPH (przejęta 

część działalności) 

z odrębnymi systemami, 

ofertą produktową   

i obsługą klienta 

 Zintegrowany system IT 

 Jednolita oferta 

produktowa oraz procesy  

i standardy obsługi 

klientów 

 Rebranding - jeden bank, 

jedna marka 

 

 Zamknięcie transakcji 

zakupu 46,5 mln akcji 

Banku BPH od Grupy GE 

 Wykup przymusowy 

akcjonariuszy 

mniejszościowych 

+ 
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 Zapraszamy do kontaktu: 

www.fuzja.aliorbank.pl 


