
 

 

   

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN 

(dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą 
od 27 marca 2017 r.) 

 

Fundusze Inwestycyjne 

Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie 

Nazwa Regulaminu Regulamin świadczenia usług 
maklerskich w zakresie funduszy 
inwestycyjnych otwartych 

Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń 
nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w 
instytucjach wspólnego inwestowania przez Biuro 
Maklerskie Alior Bank SA 

Zakres przedmiotowy Jednostki uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych otwartych 

Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego 
inwestowania, w tym w szczególności jednostki 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

Dodatkowe warunki 
zlecenia 

Usługa niedostępna Możliwość przyjmowania zleceń zawierających 
dodatkowe warunki, po spełnieniu których nastąpi 
przekazanie zlecenia do wykonania (np. zlecenia z 
limitem aktywacji, z przyszłą datą realizacji, zlecenia 
cykliczne). 

Informacja w zakresie dodatkowych warunków, jakie 
może zawierać zlecenie podawana jest do 
wiadomości Klientów za pośrednictwem strony 
internetowej i infolinii Biura Maklerskiego oraz w 
placówkach Banku. 

Rozwiązanie umowy Okres wypowiedzenia: 30 dni 

Biuro Maklerskie może rozwiązać 
umowę ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku: 
 przedłożenia przez Klienta 

dokumentów fałszywych lub 
poświadczających nieprawdę, 

 naruszenie przez Klienta warunków 
umowy lub postanowień regulaminu. 

Okres wypowiedzenia: 14 dni, chyba że umowa 
przewiduje inny termin. 

Wypowiedzenie umowy przez Biuro Maklerskie może 
nastąpić z ważnych powodów, w szczególności w 
przypadku naruszenia przez Klienta warunków 
umowy. 

Biuro Maklerskie może rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
 przedłożenia przez Klienta dokumentów 

fałszywych lub poświadczających nieprawdę, 
 wykorzystania umowy do działań niezgodnych z 

prawem, 
 umieszczenia Klienta na Liście ostrzeżeń 

publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. 

 
Podstawa prawna do zmian: 

Zmiana na podstawie poniższego zapisu Regulaminu świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy 
inwestycyjnych otwartych: 

§ 36 
4. Biuro Maklerskie może zmienić Regulamin, w trybie opisanym w ust. 1–3, jeśli zaistnieje przynajmniej jedna  

z poniższych przesłanek: 



 

 

   

1) zmiany przepisów prawa bezpośrednio dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego w zakresie, w jakim 
zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu. 

2) wydania wytycznych, zaleceń lub decyzji przez instytucje nadzorcze, wyroku sądu lub decyzji administracyjnej, 
które ze względu na treść wymagają zmiany postanowień Regulaminu, 

3) zmian zakresu lub sposobu świadczenia usług lub funkcjonalności, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na 

postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych usług lub funkcjonalności albo wycofanie lub zmianę 
cech dotychczasowych usług lub funkcjonalności, o ile zapewnione zostanie dalsze wykonywanie Umowy oraz nie 
będzie prowadziło do obligatoryjnego zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy. 

 
 


