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Alior Bank
Informacje ogólne

Indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań 
przedsiębiorców sprawia, że obsługujemy już 180 
tys. firm

Solidny partner biznesowy docenianym przez 
rynek - akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu 
WIG20, który skupia największe spółki warszawskiej 
giełdy

Nowoczesna bankowość internetowa i mobilna 
sprawiają, że jesteśmy zawsze blisko naszych klientów

Marka Alior Bank jest jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych wśród konsumentów.

Nowatorskie produkty i usługi oraz najwyższa 
jakość obsługi zapewniły nam uznanie i zaufanie 
blisko 4 mln klientów

Szereg nagród i wyróżnień to dowód na to, 
że jesteśmy Bankiem, który stawia na jakość i  
innowacyjność

Jako bank uniwersalny kierujemy nasze usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. 
W naszej działalności łączymy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym 
systematycznie wzmacniamy pozycję rynkową i wyznaczamy nowe kierunki rozwoju polskiej bankowości.
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Wysoka jakość produktów i usług Alior Banku 
nagrody 2018/2019

Lider w rankingu „Instytucja Roku 2018” 
Alior Bank został wyróżniony za najlepszą obsługę 
klienta zainteresowanego kontem osobistym. Tak 
wysoką notę otrzymał w rankingu „Instytucja Roku 
2018”.

Nagroda Honorowa za innowacyjność 2018
w tegorocznej edycji rankingu „50 największych 
banków w Polsce” organizowanego przez 
„Miesięcznik Finansowy BANK”, Alior Bank otrzymał 
nagrodę w kategorii „Banki innowacyjne”. 

Nagroda w kategorii „Najlepszy Bank”
VI Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 
– nagroda główna w kategorii „Najlepszy Bank”.

Nagroda „FutureTech” dla Alior Banku
Nagroda FutureTech w kategorii „Technology innovation” dla 
projektu Wirtualnego Doradcy Dronn Alior Banku.

Nagrody w konkursie „Złoty Bankier”
Złoty Bankier w kategorii „Innowacja finansowa” dla projektu 
Wirtualnego Doradcy Dronn Alior Banku oraz 2. miejsce w 
kategorii „Kredyt gotówkowy”.

Tytuł „Najlepszy Bank dla firm 2018” w rankingu „Forbesa” 
zdobył Alior Bank otrzymując najwyższe noty we wszystkich 
czterech kategoriach: jakości obsługi, umiejętności pozyskania 
klientów, zdalnych kanałów kontaktu i wyglądu placówek. 

Dwa pierwsze i drugie miejsce w rankingu „Przyjazny Bank 
Newsweeka 2018” 
I miejsce w kategorii „Bank w internecie”, „Bank dla Kowalskiego” 
oraz II miejsce w kategorii „Bankowość hipoteczna”

2018

2019

Nagrody Newsweeka:
I miejsce w kategorii „Bankowość internetowa”
I miejsce w kategorii „Bankowość mobilna”
II miejsce w kategorii „Bankowość tradycyjna (Bank dla Kowalskiego)”
III miejsce w kategorii „Bankowość hipoteczna” 

Nagrody Forbesa:
I miejsce w kategorii „Najlepszy bank dla Firm”



Akcjonariat Alior Banku
Procentowy udział w kapitale zakładowym

31,91%

7,25%

7,12%

53,72%

PZU Aviva OFE, Aviva Santander

Nationale-Nederlanden OFE Pozostali Akcjonariusze
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Struktura sprzedaży 
obszar Consumer Finance Alior Banku

Centrala Gdańsk: Wsparcie sprzedaży oraz Produkt
Centrala Warszawa: Innowacje
Centrala Kraków: IT, Wsparcie IT, Wdrożenia

Struktura sprzedaży :
• Dyrektorzy ds. Kluczowych Kontrahentów
• Dyrektorzy Regionów CF
• Doradcy ds. Sprzedaży Ratalnej
• Młodsi Doradcy ds. Sprzedaży Ratalnych     
• Pracownicy wsparcia sprzedaży
• Dyrektorów ds. Zarządzania Siecią 

Pośredników Ratalnych
• Agenci
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Dlaczego Alior Bank?
Nawiązując współpracę z Alior Bankiem zyskują Państwo:

• szybki przelew środków po uruchomieniu kredytu

• dostęp do prostej i intuicyjnej aplikacji sprzedażowej

• opiekę dedykowanego Doradcy

• wsparcie wykwalifikowanych specjalistów na rynku CF

• darmowe indywidualne szkolenia

• unikalne produkty (linie) kredytowe 

• przejrzyste warunki współpracy

• dostęp do Programów motywacyjnych zarówno dla Właścicieli jaki i
Pracowników

• dodatkowy atut w postaci rat w Banku z polskim kapitałem

• konkurencyjność – innowacyjne sposoby podpisywania umów

• zaufanie Klientów – Alior Bank to rozpoznawalna marka wśród konsumentów
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Kredyt ratalny
Produkt EKO-RATY

metody oceny zdolności 
kredytowej 
(standardowa, uproszczona)

Indywidualny 
produkt
Maksymalne i 
minimalne parametry 
produktu są ustalane 
indywidualnie w 
zależności od: 

kanału sprzedaży

źródła dochodu

celu kredytu

produktu

Parametry 
kredytowe

kwota kredytu: 
• od 300 PLN do 80 TYS PLN

okres kredytowania:
• od 12 do 120 miesięcy

procedura uproszczona 
(na oświadczenie) do kwoty 
20 000 PLN

wiek kredytobiorcy: 
• min. 18 lat

EKO-RATY
oferta kredytu na zakup towarów i usług przeznaczona na sfinansowanie zakupu urządzeń i instalacji mających na 
celu ograniczanie zużycia energii, produkcję energii odnawialnej i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska w 
gospodarstwie domowym.



8

Obszary do dalszej konsultacji

Uruchomienie dedykowanych linii kredytowych na sfinansowanie inwestycji:
• których nakłady mogą być objęte odpisem od podstawy opodatkowania PIT w ramach tzw. Ulgi 

termomodernizacyjne
lub
• które mogą być refinansowane w ramach programu „Czyste Powietrze” poprzez dotacje (pokrycie 

udziału własnego)

Udostępnienie sieci dystrybucji
łatwy dostęp do środków z kredytu

Prowadzenie kampanii marketingowych
dotarcie z informacjami do szerokiej rzeszy Klientów

Umożliwienie - poprzez bankowość elektroniczną banku – złożenie wniosku w 
ramach programu „CZYSTE POWIETRZE”
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Wieloletnie doświadczenia na rynku detalicznym zespołu Alior Banku gwarantują unikalne 
konstrukcje modeli współpracy, zapewniając najwyższą sprawność, dynamikę i efektywność 

wspólnych przedsięwzięć.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Marcin Goderski
Dyrektor Departamentu CF
Departament Consumer Finance

m: +48 782 890 083
e:  marcin.goderski@alior.pl

Krzysztof Wójcik
Dyrektor Działu Produktów CF
Departament Consumer Finance

m: +48 785 922 885
e:  Krzysztof.wojcik@alior.pl


