
 

 

Komunikat z dnia 21-04-2017 r. 

 
w sprawie obniżki stawek prowizji od obrotu instrumentami finansowymi 

na rynkach OTC dla Klientów przenoszących rachunek 

do Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. 

 
 

 
§ 1 

Na podstawie § 76 ust. 2 Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami 

finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym 

obrotem przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. obniża się stawki prowizji od transakcji 

instrumentami finansowymi opartymi o pary walutowe dla Klientów przenoszących rachunki do 

Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.  

 

§ 2 

Stawka prowizji od transakcji instrumentami finansowymi opartymi o pary walutowe innymi niż 

kontrakty różnic kursowych wynosi 0,0035 % wartości transakcji.  

 

§ 3 

Warunkiem przyznania stawki prowizji, o której mowa w § 2 jest:  

a) zawarcie Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń na rynkach OTC przez Biuro 

Maklerskie Alior Bank S.A.,  

b) nieposiadanie w okresie wcześniejszym rachunku Alior Trader w Biurze Maklerskim Alior Bank 

S.A.,  

c) posiadanie rachunku instrumentów finansowych rynku OTC w innym domu maklerskim w 

okresie poprzedzającym zawarcie umowy, o której mowa w pkt a,  

d) przesłanie na adres poczty elektronicznej kontakt.bm@alior.pl skanu dokumentu 

potwierdzającego posiadanie rachunku OTC w innym domu maklerskim.  

 

 

 

 



 

 

§4 

Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą Taryfą Opłat i prowizji OTC 

Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.  

 

§5 

1. Dokumentem, potwierdzającym posiadanie rachunku w innym domu maklerskim może być w 

szczególności:  

a) umowa o prowadzenie rachunku OTC,  

b) historia rachunku,  

c) wyciąg z rachunku,  

d) potwierdzenie transakcji.  

 

2. Obniżona stawka prowizji jest przyznawana nie później niż w pierwszym dniu roboczym 

następującym po otrzymaniu przez Biuro Maklerskie Alior Banku potwierdzenia, o którym mowa 

w § 3 pkt d. 

§ 6 

Stawka prowizji w wysokości określonej w § 2 obowiązuje przez okres 6 miesięcy 

kalendarzowych od daty jej przyznania.   

 

§ 7 

Komunikat wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2017 roku.  

 

 

 

Krzysztof Polak  

Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. 

 


