Taryfa opłat i prowizji OTC Biura Maklerskiego
Alior Bank S.A.
Obowiązuje od 5 maja 2014 r.

I

OPŁATY

Lp.

Rodzaj usługi

1.

Wysokość opłaty
PLN

EUR

USD

Aktywacja rachunku (opłata roczna)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2.

Sporządzenie na wniosek Klienta wydruku historii rachunku /
stanu rejestru instrumentów finansowych i rachunku pieniężnego
na dzień / potwierdzenia wykonania zlecenia

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3.

Dostarczenie dokumentów na wniosek Klienta:
a) przesyłka listowa w granicach RP
b) przesyłka listowa poza granicami RP
c) na wskazany adres Kurierem w granicach RP

5 PLN
15 PLN
50 PLN

1,5 EUR
4 EUR
13 EUR

2 USD
5 USD
17 USD

4.

Szczegółowe zestawienie przychodów
w informacji podatkowej PIT 8C

5 PLN
za stronę

1,5 EUR
za stronę

2 USD
za stronę

5.

Wydanie duplikatu formularza informacji podatkowej PIT 8C

20 PLN

5 EUR

7 USD

6.

Przelew środków pieniężnych:

i

kosztów

zawartych

a) w ramach Alior Bank S.A.

bez opłat

b) przelew w PLN do innego banku krajowego:
-

osobiście
telefonicznie
za pośrednictwem Internetu
SORBNET do 1 mln zł

6 PLN
5 PLN
bez opłat
30 PLN

Biuro Maklerskie nie realizuje przelewów zagranicznych
i przelewów walutowych do innych banków krajowych.
W przypadku przelewu z rachunku walutowego na rachunek
w innym banku następuje przeliczenie środków na PLN przy
zastosowaniu aktualnych kursów sprzedaży zawartych w Tabeli
Kursów Walut Alior Banku S.A. Opłaty pobierane są
z zastosowaniem stawek za przelew w PLN.
Opłaty określone w pkt 3 - 5 pobierane są w walucie rachunku

II
1.

PROWIZJE OD TRANSAKCJI INSTUMENTAMI FINANSOWYMI OPARTYMI O PARY WALUTOWE INNYMI
NIŻ KONTRAKTY RÓŻNIC KURSOWYCH
Prowizja w danym miesiącu uzależniona jest od wartości obrotów
realizowanych na rachunku Klienta. Biuro Maklerskie weryfikuje stawkę
prowizji na koniec każdego miesiąca jednak nie wcześniej niż po upływie
dwóch pełnych miesięcy kalendarzowych od podpisania umowy z Klientem,
na podstawie wartości obrotu wynikającego z realizacji transakcji kupna
i sprzedaży instrumentów finansowych opartych o pary walutowe. W okresie
przed pierwszą weryfikacją obrotów transakcje są rozliczane z najniższą
stawką wymienioną poniżej
Do weryfikacji stawki prowizji Biuro Maklerskie wybiera wyższą średnią
miesięczną wartość obrotu z:
•
poprzednich trzech miesięcy kalendarzowych,
•
poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
Wartość obrotów:
do 80 000 000,00 PLN
powyżej 80 000 000,00 PLN
Prowizja pobierana jest w walucie rachunku i przeliczana z waluty
instrumentu bazowego według kursu wyceny z chwili zawarcia transakcji.
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0,0045% wartości transakcji
0,0040% wartości transakcji*

2.

Opłata za złożenie dyspozycji drogą telefoniczną

50 PLN za każdą dyspozycję

Opłata pobierana jest w walucie rachunku. Przeliczenie dokonywane jest
według kursu wyceny z chwili złożenia dyspozycji. Opłata pobierana jest
niezależnie od prowizji wymienionej w punkcie II.1
*stawka prowizji, według której rozliczane są transakcje do pierwszej weryfikacji obrotów na rachunku Klienta

III

PROWIZJE OD TRANSAKCJI KONTRAKTAMI RÓŻNIC KURSOWYCH

1.

Wartości prowizji określone są w Specyfikacji instrumentów finansowych.
Prowizja pobierana jest w walucie rachunku i przeliczana z waluty kwotowania instrumentu finansowego według
kursu wyceny z chwili zawarcia transakcji.
Biuro Maklerskie może pobierać opłaty w formie dodatkowego spreadu ponad spread wynikający z ofert Banków
oferujących płynność. Wysokość dodatkowego spreadu określona jest w Specyfikacji instrumentów finansowych.

2.

Opłata za złożenie dyspozycji drogą telefoniczną

50 PLN za każdą dyspozycję

Opłata pobierana jest w walucie rachunku. Przeliczenie dokonywane jest
według kursu wyceny z chwili złożenia dyspozycji. Opłata pobierana jest
niezależnie od prowizji wymienionej w punkcie II.1

IV

OPŁATY I PROWIZJE PRZYJMOWANE I PRZEKAZYWANE PRZEZ BIURO MAKLERSKIE

W związku ze świadczeniem usług maklerskich Biuro Maklerskie przekazuje opłaty lub prowizje podmiotom, z którymi
współpracuje w zakresie związanym ze świadczeniem danej usługi na rzecz Klientów. Przekazywane przez Biuro
Maklerskie świadczenia pokrywane są z opłat i prowizji określonych w niniejszej Taryfie i nie obciążają dodatkowo
Klientów.
Biuro Maklerskie może otrzymywać pożytki od środków pieniężnych Klientów zdeponowanych na rachunkach
prowadzonych przez banki, w których środki te są przechowywane.
Biuro Maklerskie może otrzymywać prowizje lub opłaty od Banków oferujących płynność. Otrzymane opłaty i prowizje
Biuro Maklerskie przeznacza w całości na obniżenie lub zniesienie opłat w formie dodatkowego spreadu Biura
Maklerskiego.

V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dyrektor Biura Maklerskiego może ustalać indywidualne stawki opłat i prowizji w wysokości niższej niż określone
w niniejszej Taryfie.
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