BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ UWAŻAMY W ALIOR BANKU
ZA PRAWDZIWĄ SZTUKĘ. ZNAJĄC PRAWIDŁA TEJ SZTUKI,
STWORZYLIŚMY COŚ INNOWACYJNEGO:
KONTO ELITARNE

ROZWIĄZANIA KREDYTOWE

	KONTO OSOBISTE DLA NAJBARDZIEJ
WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW

	KARTA KREDYTOWA WORLD ELITE MASTERCARD
(RRSO: 13,6%)

•	Brak opłat za prowadzenie konta i pakiet usług
dodatkowych wraz z kartą debetową World Elite
dla klientów lokujących środki w banku.
•	Możliwość składania zleceń telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
•	Pomoc ze strony indywidualnego doradcy
i spersonalizowane oferty.
•	Utajnienie salda kont, zapewniające maksimum
poufności.
•	Opieka bankiera.
•	Preferencyjne depozyty – negocjowane i dopasowane
do potrzeb klienta.
•	Płatności mobilne – Apple Pay i Google Pay.
•	Sieć placówek PB na terenie całego kraju.

• Indywidualnie ustalany limit kredytowy na karcie.
•	Usługi osobistych asystentów w ramach programu
World Elite Concierge.
•	Bezpłatny dostęp do ponad 1200 ekskluzywnych
saloników lotniskowych Priority Pass na ponad 500
lotniskach całego świata.
•	Gwarancja bezpieczeństwa podróży z pakietem
ubezpieczeń Travel World Elite.
•	Program Priceless Specials, dostępny dla klienta
po zapisaniu się w bankowości internetowej lub
dowolnej placówce banku. To źródło wielu zniżek,
atrakcyjnych nagród oraz ofert umożliwiających
podróże w wyjątkowe zakątki świata.

	KARTA DEBETOWA WORLD ELITE DEBIT
MASTERCARD

•	Pełna personalizacja i bieżący kontakt.
•	Cykliczne rekomendacje inwestycyjne przygotowywane
specjalnie dla klienta z uwzględnieniem jego oczekiwań
i preferencji.

•	Bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce i na
świecie.
•	Karta wielowalutowa – możliwość obsługi płatności
w EUR/USD/GBP bezpośrednio z kont walutowych
bez kosztów przewalutowania.
•	Bezpłatny program Priority Pass w ponad 100 krajach.
•	Pakiet ubezpieczeń podróżnych – maksymalna kwota
ubezpieczenia: 50 000 EUR.

USŁUGA DORADZTWA INDYWIDUALNEGO

ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNE
•	Szeroka oferta funduszy inwestycyjnych otwartych,
możliwość składania zleceń drogą telefoniczną
i poprzez bankowość internetową.
•	Szeroka oferta rozwiązań inwestycyjnych o charakterze
rentierskim, instrumenty z miękką ochroną kapitału –
certyfikaty inwestycyjne w ofercie publicznej.
•	Rozwiązania inwestycyjne ze stuprocentową ochroną
kapitału – bankowe papiery wartościowe.
•	Szeroka oferta obligacji skarbowych i korporacyjnych.
•	Możliwość nabywania złota dewizowego za
pośrednictwem banku.
BIURO MAKLERSKIE
	Możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego
i składania zleceń – makler dostępny pod numerem
123701385.
WSPARCIE MERYTORYCZNE
•	Klienci Biura maklerskiego mają dostęp do codziennych
i cyklicznych raportów i analiz, dodatkowo raz
w miesiącu otrzymują Nawigator Rynkowy z analizą
kluczowych rynków i instrumentów.

WALUTY
•	Lokaty dwuwalutowe.
•	Osobisty dealer walutowy oraz możliwość zlecenia
transakcji przez telefon.
•	Rachunek Alior Trader – rynek Forex, 24 godz. na dobę,
5 dni w tygodniu.
•	Kantor walutowy – 23 waluty, negocjowane spready,
24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.
WARUNKOWA BROKERSKA LINIA KREDYTOWA
•	Niskie oprocentowanie – WIBOR 1M +4%.
•	Wysokie limity: do 10 mln zł.
•	Automatycznie przedłużany okres kredytowania.
KREDYT HIPOTECZNY MEGAHIPOTEKA
•	Kredyty w PLN oraz indeksowane kursem EUR/USD/
GBP.
•	Okres kredytowania do 80. roku życia.
•	Kredyt na zakup nieruchomości komercyjnej – LTV: 80%,
maks. 300 mies.
POŻYCZKI GOTÓWKOWE (RRSO: 14,61%)
•	Okres kredytowania do 10 lat.
•	Minimum formalności.
•	Wysokie limity bez zabezpieczeń i poręczeń.

Infolinia Private Banking.
Połączenie z Konsultantem umożliwi uzyskanie informacji o naszych produktach i usługach oraz zlecenie wybranych
operacji finansowych w ramach posiadanych rachunków.
Od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00
+48 12 3401234 lub bezpośrednio z aplikacji mobilnej.
Z przyjemnością odpowiemy na państwa pytania i przedstawimy szczegóły oferty. W tym celu zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego znajdującego się na stronie
www.private-banking.aliorbank.pl lub zapraszamy do odwiedzenia naszych oddziałów:
Gdańsk, al. Grunwaldzka 472C; Katowice, ul. Ściegiennego 3; Kraków, ul. Pilotów 2; Poznań, ul. Szyperska 14; Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 13; Warszawa, pl. Europejski 1;
Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34.
Niniejszy dokument zawiera wycinek oferty produktowej dostępnej w Alior Banku SA i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne warunki oferty zawarte
są w opublikowanych regulaminach, prospektach i innych dokumentach przewidzianych dla danego produktu. Niniejszy dokument, wraz z informacjami w nim zawartymi,
nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), jak również oferty
publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.). Informacji w nim zawartych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia
transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie wymaganej dokumentacji
dla produktu. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części bądź całości zainwestowanego kapitału.
Opłata za Konto Elitarne zgodnie z taryfą opłat i prowizji wynosi 100 zł/mies., opłata nie jest pobierana od klientów, którzy posiadają w Alior Banku aktywa finansowe o minimalnej
łącznej wartości 1 mln zł lub równowartości tej kwoty w walutach obcych albo aktywa w produktach inwestycyjnych o minimalnej wartości 500 tys. zł lub równowartości
tej kwoty w walutach obcych. Jako aktywa inwestycyjne przyjmuje się sumę wartości jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów inwestycyjnych funduszy
inwestycyjnych zamkniętych, wartości aktywów ulokowanych w ubezpieczeniach inwestycyjnych (w tym w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym), instrumentów dłużnych, bankowych papierów wartościowych, instrumentów finansowych na rachunkach brokerskich w Biurze Maklerskim Alior Banku oraz
instrumentów strukturyzowanych. Stawka opłaty za dany miesiąc jest ustalana w oparciu o wartość aktywów na koniec poprzedzającego miesiąca kalendarzowego.
Warunki ubezpieczeń zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Podróży dla posiadaczy karty kredytowej World Elite Mastercard Alior Bank oraz w Karcie Produktu
Ubezpieczenia Podróżnego Mastercard World Elite. Wskazane dokumenty dostępne są w placówkach Alior Banku oraz na stronie www.aliorbank.pl.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,6% dla całkowitej kwoty limitu karty kredytowej World Elite Mastercard w wysokości 60 000 zł (bez
kredytowanych kosztów). Całkowita kwota do zapłaty: 64 202,18 zł, oprocentowanie zmienne: 10%, całkowity koszt kredytu: 4202,18 zł (w tym opłata za wydanie karty: 890 zł,
odsetki: 3319,18 zł) przy założeniu, że Posiadacz realizuje jedną operację bezgotówkową w wysokości 60 000 zł i spłaca ją w 12 równych miesięcznych ratach w wysokości
5276,61 zł. Kalkulacja została dokonana na 8.04.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Decyzja o przyznaniu limitu w karcie i jego wysokość zależą od zdolności kredytowej klienta. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat
i prowizji w placówkach i na www.aliorbank.pl.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych
powiązanych z rachunkiem płatniczym, zastosowane w niniejszym materiale pojęcia oznaczają zgodnie z wykazem usług
reprezentatywnych: konto – rachunek płatniczy, karta – karta płatnicza debetowa, karta kredytowa – karta płatnicza kredytowa.
Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości).

