
BANK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KREDYT NA REMONT 
I TERMOMODERNIZACJĘ
BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

z premią na spłatę części finansowania



KREDYT NA REMONT I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW 
WIELORODZINNYCH
PLANUJESZ TERMOMODERNIZACJĘ LUB REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO, LOKALNEJ SIECI 
CIEPŁOWNICZEJ I ŹRÓDEŁ CIEPŁA? SKORZYSTAJ Z KREDYTU I ZYSKAJ PREMIĘ NA SPŁATĘ CZĘŚCI KAPITAŁU.

Dla kogo

Z kredytu mogą skorzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem 
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 

Zalety kredytu

• wysokie kwoty kredytu – do 5 mln zł,

•  bezzwrotna premia na spłatę części kapitału kredytu, 

• długi okres kredytowania – nawet do 20 lat, 

• bez zabezpieczeń materialnych, 

• możliwość refundacji aż 90% kosztów audytu i dokumentacji technicznej.



Wysokość premii 

Warunkiem otrzymania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest sfinansowanie kredytem co najmniej 50% kosztów 
inwestycji.

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA PREMIA REMONTOWA

• do 16% kosztów prac termomodernizacyjnych

•  do 21% kosztów prac termomodernizacyjnych 
(jeżeli projekt dotyczy też inwestycji w OZE) 

•  dodatkowo do 50% kosztów wzmocnienia  
budynków wielkopłytowych kotwami (jeśli  
prace są prowadzone w ramach termomodernizacji)

•  do 50% kosztów prac w budynkach komunalnych, 
które nie są zabytkami 

•  do 60% kosztów prac w zabytkowych budynkach 
komunalnych 

•  do 15% kosztów prac w pozostałych budynkach

Zapraszamy do naszych centrów bankowości korporacyjnej.



Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta. Warunkiem przyznania przez Alior Bank finansowania 
w formie kredytu z premią termomodernizacyjną lub remontową jest spełnienie przez klienta zasad określonych w Ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
i jest ona uzależniona od dostępności wolnych środków zarządzanego przez BGK Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach określonego rodzaju premii. 
Pełna informacja o kredycie na remont i termomodernizację budynków wielorodzinnych z premią Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym o opłatach i prowizjach, 
jest dostępna w centrach bankowości korporacyjnej, na www.aliorbank.pl oraz pod numerem 19 502. Informacja handlowa wg stanu na 23.11.2021 r. 

Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 
141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości).  


