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Alior Bank jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się banków w Polsce. Jego akcje wchodzą w skład 

indeksu WIG20 skupiającego największe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Strategia biznesowa banku zakłada rozwój nowoczesnej bankowości detalicznej oraz bankowości dla klientów 

biznesowych w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Alior Bank to pierwszy w Polsce 

startup’owy bank, który od samego początku swojej działalności stawia na innowacje i wyznacza trendy w 

bankowości internetowej na rodzimym rynku, wykorzystuje sztuczną inteligencje i biometrię. 

 

 

OFERTA OBSŁUGI BANKOWEJ W ZAKRESIE 

FINANSOWANIA INWESTYCJI  

 

dla klientów biznesowych z branży logistycznej i 

magazynowej  
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PRODUKTY KREDYTOWE 

Alior Bank oferuje produkty kredytowe wspierające rozwój Państwa firmy. Dla klientów potrzebujących 

środków na nowe inwestycje proponujemy: 

 

LIMIT WIERZYTELNOŚCI 

W ramach jednej umowy Państwa firma będzie mogła korzystać z: 

• kredytu w rachunku bieżącym, 

• kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym, 

• gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, 

• limitu na transakcje skarbowe, w tym Walutowe Transakcje Terminowe FX Forward. 

Okres kredytowania do 36 miesięcy. 

Dodatkową możliwością jest zastosowanie Limitu Wierzytelności, w którym główny limit udzielany 

jest w PLN, a produkty dostępne są w następujących walutach: PLN, EUR, CHF, GBP, USD. 

W ramach Wielowalutowego Limitu Wierzytelności udostępniamy: 

• kredyt w rachunku bieżącym, 

• kredyt odnawialny w rachunku kredytowym, 

• pojedyncze gwarancje bankowe wystawiane do maksymalnej kwoty określonej w umowie, 

• pojedyncze akredytywy dokumentowe wystawiane do maksymalnej kwoty określonej w 

umowie. 

 

KREDYT INWESTYCYJNY - środki na rozwój przedsiębiorstwa! 
 

GŁÓWNE ZALETY: 

• kredyt do 80% kwoty realizowanej inwestycji, 

• nawet do 20 lat okresu kredytowania, 

• indywidualne warunki, dopasowane do profilu inwestycji, 

• zabezpieczenie spłaty kredytu na przedmiocie realizowanej inwestycji i przejrzyste procedury, 

 

Kredyt inwestycyjny dla firm dostępny jest w następujących walutach: PLN, EUR, USD, GBP, CHF.  

PRZYKŁADOWE CELE FINANSOWANIA: 

• zakup środków transportu, urządzeń, maszyn lub oprogramowania, w tym regałów wysokiego 

składowania i inne, 

• zakup lub remont nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością, w tym zakup 

magazynu, hali produkcyjnej i inne, 

• remont środków trwałych, 

• zakup nowych technologii, 

• spłata kredytu inwestycyjnego w innym banku, 

• wykup z leasingu użytkownego środka transportu, urządzenia, maszyny oprogramowania, 
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• refinansowanie poniesionych kosztów inwestycji, 

• inne cele związane z podniesieniem wartości przedsiębiorstwa, wzrostem jego 

konkurencyjności na rynku. 

Oprócz wyżej wymienionych propozycji, Alior Bank proponuje szereg innych możliwości finansowania 

np. kredyty obrotowe w rachunku bieżącym lub kredytowym, kredyty nieodnawialne czy kredyty ze 

wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego lub ze wsparciem UE. Pełna informacja o produktach 

Banku, opłatach i prowizjach jest dostępna w placówkach i na www.aliorbank.pl. 

Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej 

firmy. 


