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Informacje podstawowe 

Nazwa i dane kontaktowe 

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. 

ul. Łopuszańska 38D 

02-232 Warszawa 

Adres do korespondencji 

ul. Postępu 18 B 

02-676 Warszawa 

Infolinia Biura Maklerskiego Alior Banku 

z telefonów stacjonarnych i komórkowych 

19 503 (z sieci Play: 12 19 503) 

12 370 74 00 

z zagranicy 

+48 12 19 503 

+48 12 370 74 00 

e-mail: kontakt.bm@alior.pl 

Język komunikacji z Klientami 

Językiem, w którym Klient może kontaktować się z Biurem Maklerskim i w którym sporządzane są dokumenty oraz 
przekazywane informacje jest język polski. 

W zakresie usług świadczonych na rynkach zagranicznych oraz OTC Biuro Maklerskie może częściowo stosować w systemie 

transakcyjnym terminologię w języku angielskim. Wyjaśnienia odnośnie stosowanej w systemie transakcyjnym terminologii 

w języku angielskim udzielane są w języku polskim przez Contact Center Biura Maklerskiego. 

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej 

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej 

wydane na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Adres Urzędu: 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa  

Sposoby komunikowania się z Biurem Maklerskim 

Klient może komunikować się z Biurem Maklerskim: 

• osobiście w placówkach Alior Banku prowadzących obsługę maklerską (wykaz placówek jest dostępny na www.alior.pl) 

• telefonicznie pod numerami: 19 503 (z sieci Play: 12 19 503), z zagranicy +48 12 19 503, +48 12 370 74 00 

• pocztą elektroniczną: kontakt.bm@alior.pl 

• za pośrednictwem bankowości internetowej: www.aliorbank.pl 

• listownie na adres do korespondencji 

Kanały składania zleceń i dyspozycji: 

• rynek GPW – osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem bankowość internetowej i mobilnej 

• rynek OTC – telefonicznie, za pośrednictwem bankowość internetowej i mobilnej 

• rynki zagraniczne - telefonicznie, za pośrednictwem bankowości internetowej 

• fundusze inwestycyjne – osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem bankowość internetowej 

• rynek niepubliczny – osobiście 
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Raporty ze świadczenia usług maklerskich 

Potwierdzenia wykonania zlecenia 

Sporządzane są każdorazowo po wykonaniu zlecenia i przekazywane Klientom poprzez system bankowości internetowej,  

a także są dostępne w Placówkach Banku. W przypadku zleceń dotyczących instrumentów rynku niepublicznego 

potwierdzenia przekazywane są w Placówkach Banku lub mogą być przekazane w inny uzgodniony z Klientem sposób. 

Zakres informacji zawartych w potwierdzeniu określa regulamin świadczenia usługi. Potwierdzenia sporządzane są 

najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po wykonaniu zlecenia. 

Wyciąg z rachunku 

Po zakończeniu kwartału kalendarzowego Biuro Maklerskie sporządza i przekazuje Klientom poprzez System Bankowości 

Internetowej lub listownie wyciąg z rachunku zawierający stan na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. 

Historia i stan rachunku 

Każdorazowo na wniosek Klienta Biuro Maklerskie sporządza historię rachunku oraz wyciąg ze stanu rachunku. Informacje 

o stanie i operacjach przeprowadzanych na rachunku Klient może również uzyskać w Placówkach Banku, telefonicznie oraz 

za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej. 

Informacja o kosztach 

Po zakończeniu roku kalendarzowego Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi roczną informację o wszystkich kosztach 

poniesionych przez Klienta związanych z instrumentami finansowymi i świadczoną usługą oraz o skumulowanym wpływie 

całkowitych kosztów na zwrot z inwestycji, a także o faktycznych kwotach świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji  

i świadczeń niepieniężnych przyjętych od osób trzecich lub przekazanych na rzecz osób trzecich, w związku ze świadczeniem 

usługi wykonywania zleceń oraz usługi przyjmowania i przekazywania zleceń. 

Rekomendacje 

Po zakończeniu kwartału kalendarzowego Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi sprawozdanie obejmujące informacje  

nt. rekomendacji udzielonych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Informacja zawiera m.in. datę i czas udzielenia 

rekomendacji, oznaczenie rekomendowanych instrumentów finansowych, wartość pobranych opłat. Sprawozdanie 

przekazywane jest na wskazany przez Klienta adres e-mail lub może zostać udostępnione Klientowi w bankowości 

internetowej.  

Potwierdzenia przekazania zlecenia 

W ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi potwierdzenie przekazania 

zlecenia do podmiotu wykonującego zlecenie. Potwierdzenie przekazywane jest poprzez System Bankowości Internetowej 

nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym zlecenie zostało przekazane. Biuro Maklerskie nie 

przekazuje potwierdzenia jeżeli przedmiotem zlecenia są jednostki uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego i Klient 

otrzymał wymagane informacje od funduszu lub agenta transferowego. 

Informacje o tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 

Biuro Maklerskie udostępnia Klientom informacje dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania  

w terminach i w zakresie, w jakim informacje te udostępniane są przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych lub agenta 

transferowego. Informacje te są dostępne dla Klienta w Placówkach Banku prowadzących obsługę w zakresie przyjmowania 

i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w godzinach ich pracy oraz z wykorzystaniem systemu 

internetowego i telefonicznie. 

Zasady przechowywania i ochrony aktywów Klientów 

Biuro Maklerskie rejestruje aktywa Klientów w sposób umożliwiający w każdej chwili wyodrębnienie aktywów 

przechowywanych na rzecz jednego Klienta od aktywów innego Klienta oraz od aktywów własnych Biura Maklerskiego.  

Instrumenty finansowe Klientów zapisane na rachunkach brokerskich są przechowywane w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych S.A.  

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. Celem systemu rekompensat jest zapewnienie Klientom wypłat środków pieniężnych w przypadkach:  

• ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Banku lub  

• prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Banku ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub 

jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub  



 

• stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że Biuro Maklerskie nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych 

z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich 

wykonanie w najbliższym czasie. 

System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków inwestorom do wysokości równowartości w złotych 3 000 euro – w 100% 

wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków 

objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22 000 euro (według średniego kursu NBP z dnia 

zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę wypłaty). 

Instrumenty finansowe Klientów nabyte w obrocie na rynkach zagranicznych są przechowywane na rachunku zbiorczym 

prowadzonym przez depozytariusza zagranicznego na rzecz Biura Maklerskiego. Zapisy na rachunku zbiorczym dokonywane 

są zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi depozytariusza zagranicznego. Biuro Maklerskie powierza przechowywanie 

instrumentów finansowych Klienta depozytariuszowi zagranicznemu, pod warunkiem, że depozytariusz zagraniczny 

prowadzi działalność w państwie, którego prawo reguluje działalność polegającą na przechowywaniu na cudzy rachunek 

instrumentów finansowych i podlega w tym zakresie nadzorowi właściwego organu nadzoru tego państwa. 

Instrumenty finansowe w obrocie na rynkach OTC są rejestrowane przez brokerów rozliczających, za pośrednictwem których 

Biuro Maklerskie dokonuje rozliczeń transakcji zawieranych na rynkach OTC. Zasady świadczenia usług przez zagranicznych 

brokerów rozliczających podlegają prawu państwa, w którym broker rozliczający prowadzi działalność, w związku z tym 

prawa Klienta związane z tymi instrumentami finansowymi mogą się różnić. Instrumenty finansowe są rejestrowane przez 

brokerów rozliczających na rachunkach zbiorczych. 

Biuro Maklerskie ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu przechowującego instrumenty finansowe 

na zasadach ogólnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przepisach kodeksu 

cywilnego. 

Środki pieniężne Klientów przechowywane są na zbiorczych rachunkach bankowych prowadzonych przez Alior Bank S.A. lub 

inne banki, przy wyborze których Biuro Maklerskie kieruje się należytą starannością, w szczególności mając na uwadze 

ochronę praw przysługujących Klientom. Środki pieniężne Klientów przechowywane są odrębnie od środków własnych Biura 

Maklerskiego. Biuro Maklerskie dokonuje okresowej oceny banków, w których deponuje środki pieniężne Klientów. 

Środki pieniężne Klientów powierzone Biuru Maklerskiemu w związku ze świadczeniem usług maklerskich zdeponowane  

w banku podlegają ochronie przewidzianej przez system gwarantowania depozytów zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy  

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. System gwarantuje wypłatę środków do wysokości 100 000 euro (według kursu 

średniego NBP z dnia spełnienia warunków gwarancji) w przypadku upadłości banku, w którym zdeponowane zostały środki 

pieniężne Klientów po spełnieniu szczegółowych warunków określonych w ustawie. Deponentem jest każdy z Klientów  

w graniach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie 

www.bfg.pl. 

W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego środki pieniężne Klientów powierzone w związku ze świadczeniem usług 

maklerskich nie podlegają zajęciu, a w razie ogłoszenia upadłości Biura Maklerskiego podlegają wyłączeniu z masy upadłości. 

Biuro Maklerskie nie może wykorzystywać na własny rachunek środków pieniężnych powierzonych przez Klientów w związku 

ze świadczeniem usług maklerskich, z wyłączeniem przypadku, gdy wykonanie zlecenia Klienta wymaga ustanowienia przez 

Biuro Maklerskie zabezpieczenia w tych środkach.  

Konflikt interesów 

Przez konflikt interesów rozumie się okoliczności, które Biuro Maklerskie zna i które mogą doprowadzić do powstania 

sprzeczności między: 

• interesem Biura Maklerskiego/osoby powiązanej z Biurem Maklerskim i obowiązkiem działania przez Biuro Maklerskie 

w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta; 

• interesem kilku Klientów Biura Maklerskiego. 

Biuro Maklerskie w prowadzonej działalności kieruje się zasadą unikania konfliktów interesów oraz postępowania w sposób 

rzetelny zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów. 

W celu określenia rodzajów konfliktów interesów Biuro Maklerskie bierze pod uwagę czy w trakcie świadczenia usług mogą 
wystąpić sytuacje, w których:  
• Biuro Maklerskie lub osoba powiązana z Biurem Maklerskim może uzyskać korzyść lub uniknąć straty kosztem Klienta;  

• Biuro Maklerskie lub osoba powiązana z Biurem Maklerskim posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować 

klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego klienta lub grupy Klientów;  

• Biuro Maklerskie lub osoba powiązana z Biurem Maklerskim ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na 

rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny z interesem Klienta;  

• Biuro Maklerskie lub osoba powiązana z Biurem Maklerskim prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona 

przez Klienta;  

• Biuro Maklerskie lub osoba powiązana z Biurem Maklerskim otrzymuje lub otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść 

majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta. 

Biuro Maklerskie stosuje mechanizmy mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, które obejmują: 



 

• wdrożenie procedur i rozwiązań organizacyjnych zapobiegających powstawaniu konfliktów interesów oraz 

zapewniających, że w przypadku powstania takiego konfliktu nie dojdzie do naruszenia interesów Klientów; 

• określenie struktury organizacyjnej Biura Maklerskiego oraz podziału obowiązków osób powiązanych w sposób mający 

na celu wyeliminowanie przypadków wykonywania przez osobę powiązaną zadań z różnych obszarów działalności Biura 

Maklerskiego, mogących powodować konflikt interesów; 

• prowadzenie analizy transakcji własnych osób powiązanych oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem 

Regulaminu inwestowania przez osoby powiązane z Biurem Maklerskim; 

• prowadzenie listy restrykcyjnej papierów wartościowych, które nie mogą być nabywane przez osoby powiązane na ich 

rachunek własny; 

• określenie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez osoby powiązane; 

• identyfikację i klasyfikację płatności oraz świadczeń niepieniężnych przyjmowanych i przekazywanych przez Biuro 

Maklerskie i osoby powiązane; 

• informowanie Klientów, w sposób dostosowany do kategorii, do której należy Klient, o zidentyfikowaniu konfliktu 

interesów, który niesie ze sobą ryzyko naruszenia interesów Klienta, pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej 

decyzji co do korzystania z usług Biura Maklerskiego; 

• zapobieganie istnieniu bezpośrednich zależności pomiędzy wysokością wynagradzania osób powiązanych wykonujących 

określone czynności w ramach prowadzonej działalności a wynagrodzeniem lub dochodami osiąganymi przez osoby 

wykonujące czynności innego rodzaju, gdy w związku z tymi dwoma rodzajami działalności może powstać konflikt 

interesów; 

• zapewnienie nadzoru nad osobami powiązanymi w zakresie realizowanych zadań i wykonywanych czynności mogących 

powodować sprzeczność pomiędzy interesami osób powiązanych, Biura Maklerskiego i Klientów w szczególności poprzez 

stworzenie systemu kontroli wewnętrznej w Biurze Maklerskim, służącego zapobieganiu przypadkom działania 

niezgodnego z regulacjami wewnętrznymi Biura Maklerskiego; 

• zapobieganie niewłaściwemu przepływowi informacji, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów lub 

uprzywilejowanej pozycji osób powiązanych w stosunku do Klientów, w przypadku, gdy takie informacje nie są 

niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez osoby powiązane. W szczególności zapobieganie przepływowi 

informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi, których przedmiotem działalności jest obsługa zleceń Klientów, 

przygotowywanie analiz i rekomendacji, świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego, działalność na rachunek własny 

Biura Maklerskiego; 

• zapewnienie odpowiednich barier organizacyjnych i informacyjnych mających na celu zapobieganie niewłaściwemu 

przepływowi i wykorzystaniu informacji tzw. „Chińskie mury”; 

• wdrożenie zasad ochrony i przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową; 

• prowadzenie listy obserwacyjnej instrumentów finansowych; 

• prowadzenie szkoleń dla osób powiązanych obejmujących zasady przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów. 

Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich Biuro Maklerskie informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika 

informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta, o ile 

organizacja oraz regulacje wewnętrzne Biura Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów 

nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta.  

W przypadku gdy w związku z istniejącym konfliktem interesów organizacja oraz regulacje wewnętrzne Biura Maklerskiego 

nie zapewniają, że nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, umowa o świadczenie danej usługi maklerskiej może zostać 

zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji o istniejącym konflikcie interesów i wyraźnie 

potwierdzi wolę zawarcia umowy z Biurem Maklerskim o świadczenie danej usługi maklerskiej. 

W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem umowy o świadczenie usług maklerskich, jeżeli 

organizacja oraz regulacje wewnętrzne Biura Maklerskiego nie zapewniają, że nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta 

Biuro Maklerskie: 

• informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu, 

• wstrzymuje świadczenie danej usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji 

lub rozwiązaniu umowy. 

Na życzenie Klienta Biuro Maklerskie przekazuje przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony 

internetowej dodatkowe informacje na temat przeciwdziałania konfliktom interesów. 

Zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg 

Skargi dotyczące świadczenia usług maklerskich mogą być składane w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Alior Bank 

S.A. lub w dowolnej placówce Alior Banku, za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca, ustnie - osobiście 

w placówce Banku prowadzącej obsługę Klientów lub telefonicznie za pośrednictwem Contact Center Biura Maklerskiego – 

19 503 oraz elektronicznie z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Systemie Bankowości Internetowej – 

www.aliorbank.pl. Skargę może złożyć pełnomocnik Klienta dysponujący pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie 

pisemnej. 

Na żądanie Klienta Biuro Maklerskie potwierdza pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, fakt złożenia skargi.  



 

Złożenie skargi niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie skargi przez 

Biuro Maklerskie, chyba że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania ze skargą.  

Powyższe zasady mają również zastosowanie do skarg składanych przeciwko twórcom dokumentów zawierających kluczowe 

informacje o instrumentach finansowych (KID) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących 

detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP). W takim 

przypadku Biuro Maklerskie przekazuje skargę do twórcy KID, w tym także gdy twórca KID ma siedzibę w innym państwie. 

Skargi składane do Biura Maklerskiego rozpatrywane są niezwłocznie, najdalej w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia.  

W przypadku braku możliwości rozpatrzenia skargi w tym terminie Biuro Maklerskie powiadomi Klienta o tym fakcie na 

piśmie, z podaniem przyczyny opóźnienia, wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz oznaczeniem nowego 

terminu rozpatrzenia skargi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania skargi. 

Biuro Maklerskie udziela odpowiedzi na skargę w formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta, a w przypadku braku 

adresu korespondencyjnego na adres zamieszkania lub siedziby. W przypadku skargi przekazanej z wykorzystaniem 

formularza elektronicznego odpowiedź może być doręczona w formie elektronicznej poprzez system bankowości 

internetowej. Na wniosek Klienta Biuro Maklerskie może dostarczyć odpowiedź na skargę pocztą elektroniczną lub w inny, 

uzgodniony z Klientem sposób. Odpowiedź Biura Maklerskiego każdorazowo przekazywana jest na trwałym nośniku 

informacji. 

Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny jest uprawniony do zwrócenia 

się w sprawie sporu dotyczącego relacji z Biurem Maklerskim do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego postępowania 

w celu rozwiązania sporu, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8.000,00 PLN. Szczegółowe informacje, w tym 

Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego są dostępne na stronie internetowej www.zbp.pl. 

Klient będący osobą fizyczną jest uprawniony do zwrócenia się w sprawie sporu dotyczącego relacji z Biurem Maklerskim do 

Rzecznika Finansowego - w trybie skargowym lub pozasądowego postępowania w celu rozwiązania sporu. Szczegółowe 

informacje są dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl. 

W sprawach ochrony konsumentów organem nadzoru jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

Klientowi przysługuje także prawo do wystąpienia z powództwem przeciwko Alior Bankowi do sądu powszechnego 

właściwości ogólnej, zgodnie ze stosownymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.  

Zasady przyjmowania lub przekazywania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

W związku ze świadczeniem usług maklerskich Biuro Maklerskie nie przyjmuje ani nie przekazuje świadczeń pieniężnych  

i niepieniężnych z wyłączeniem: 

1) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo 

przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu; 

2) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych osobie trzeciej niezbędnych do 

wykonywania danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta; 

3) świadczeń pieniężnych i niepieniężnych innych niż określone w pkt 1 i 2 jeżeli: 

− mają na celu poprawę jakości usługi świadczonej na rzecz Klienta, 

− nie mają negatywnego wpływu na działanie Biura Maklerskiego w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie  

z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej Klienta, 

− informacja o tych świadczeniach została przekazana Klientowi lub potencjalnemu Klientowi przed rozpoczęciem 

świadczenia danej usługi maklerskiej. 

Do świadczeń niezbędnych do wykonywania usług maklerskich zaliczają się w szczególności: 

• koszty z tytułu przechowywania instrumentów finansowych i środków pieniężnych Klienta,  

• opłaty pobierane przez podmiot organizujący system obrotu instrumentami finansowymi oraz opłaty za rozliczenie  

i rozrachunek transakcji,  

• opłaty na rzecz organu nadzoru,  

• podatki, należności publicznoprawne oraz inne opłaty, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa. 

Z tytułu świadczenia usług Biuro Maklerskie pobiera od Klientów opłaty i prowizje w wysokości określonej w odpowiedniej 

dla danej usługi taryfie opłat i prowizji lub zgodnie z zawartą z Klientem umową. 

Biuro Maklerskie ponosi koszty związane z prowadzoną działalnością maklerską, do których zaliczają się m.in.: 

• opłaty i prowizje na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w wysokości określonej w Regulaminie Giełdy, Regulaminie 

Alternatywnego Systemu Obrotu oraz Cenniku serwisów giełdowych, dostępnych na stronie internetowej GPW: 

www.gpw.pl; 

• opłaty na rzecz KDPW i KDPW_CCP w wysokości określonej w Tabelach opłat dostępnych na stronach internetowych 

KDPW i KDPW_CCP: www.kdpw.pl, www.kdpwccp.pl; 

• opłaty i prowizje na rzecz podmiotów pośredniczących w wykonaniu zleceń na rynkach OTC; 



 

• opłaty i prowizje na rzecz podmiotów pośredniczących w wykonaniu zleceń na rynkach zagranicznych oraz 

przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe; 

• koszty serwisów informacyjnych publikujących notowania na rynkach zagranicznych; 

• koszty utrzymania systemów i infrastruktury teleinformatycznej; 

• koszty przygotowania i utrzymania Oddziałów Banku i pracowników Oddziałów do prowadzenia obsługi w zakresie 

produktów maklerskich; 

• koszty serwisów informacyjnych (PAP, Reuters, itp.); 

• opłaty pocztowe; 

• koszty archiwizacji dokumentów; 

• koszty reklamy i promocji; 

• opłaty na rzecz organu nadzoru. 

Wskazane powyżej koszty są pokrywane m.in. z opłat, prowizji oraz innych świadczeń otrzymywanych przez Biuro Maklerskie 

i nie obciążają dodatkowo Klientów.  

W związku ze świadczonymi usługami maklerskimi Biuro Maklerskie może przyjmować od podmiotów trzecich płatności lub 

świadczenia niepieniężne obejmujące:  

• Wynagrodzenie otrzymywane od emitentów, wprowadzających lub podmiotów oferujących papiery wartościowe  

w ofercie publicznej lub niepublicznej w związku z przyjmowaniem przez Biuro Maklerskie zapisów na zakup tych 

papierów wartościowych. Zasady ustalania i wysokość wynagrodzenia określa każdorazowo umowa zawarta pomiędzy 

Biurem Maklerskim a emitentem, wprowadzającym lub podmiotem oferującym instrumenty finansowe. W szczególności 

wysokość wynagrodzenia może być uzależniona od wartości instrumentów finansowych przydzielonych na podstawie 

zapisów przyjętych przez Biuro Maklerskie; 

• Wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa w nabywaniu znacznych pakietów akcji lub skupu akcji otrzymywane od podmiotu 

wzywającego do sprzedaży akcji lub nabywającego akcje, na zasadach i w wysokości określanej w umowie zawartej 

pomiędzy tym podmiotem a Biurem Maklerskim. W szczególności wysokość wynagrodzenia może być uzależniona od 

wartości akcji nabytych na podstawie zapisów przyjętych przez Biuro Maklerskie; 

• Świadczenia niepieniężne w postaci szkoleń dla pracowników, materiałów szkoleniowych, materiałów marketingowych 

i promocyjnych. 

Biuro Maklerskie może otrzymywać od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych świadczenia pieniężne uzależnione od 

wykonanych czynności mających na celu poprawę jakości świadczonych usług maklerskich, maksymalna wartość tych 

świadczeń może być uzależniona od wartości aktywów pozyskanych za pośrednictwem Biura Maklerskiego, a także od opłat 

za wykup certyfikatów inwestycyjnych. 

Biuro Maklerskie jako dystrybutor jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych otrzymuje opłaty 

manipulacyjne pobierane przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zgodnie z postanowieniami statutów 

funduszy. 

Biuro Maklerskie dopuszcza wręczanie i przyjmowanie drobnych prezentów w relacjach z Klientami i Kontrahentami pod 

warunkiem, że wręczenie lub przyjęcie prezentu nie wiąże się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, norm 

etycznych oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Alior Banku. W przypadku gdy wartość prezentu przekracza 

równowartość 200 zł jego przyjęcie wymaga akceptacji osób upoważnionych. 

Opodatkowanie 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca 

lutego roku następującego po roku podatkowym, Biuro Maklerskie wystawia i przesyła na adres Klienta będącego osobą 

fizyczną informację podatkową PIT-8C o wysokości osiągniętego dochodu. Do obowiązków Klienta należy sporządzenie 

odrębnego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT-38 oraz zapłata podatku. Do przygotowania zeznania 

podatkowego PIT-38 Klient wykorzystuje dane zawarte w sporządzonej przez Biuro Maklerskie informacji PIT-8C. 

W informacji PIT-8C nie są wykazywane dochody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, 

którego płatnikiem są firmy inwestycyjne. Dochodami tymi są m.in.: 

• odsetki i dyskonto od obligacji, 

• dywidendy, 

• dochody z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych. 

Zwracamy uwagę, że Klient jest zobowiązany do samodzielnego wykazania w zeznaniu podatkowym kwoty dochodu oraz 

obliczonego podatku z tytułu: 

• udziału w zagranicznych funduszach inwestycyjnych, 

• dywidend, odsetek oraz wykupu papierów wartościowych wypłacanych przez emitentów mających siedzibę za granicą.  

Od powyższych dochodów nie jest automatycznie naliczany i pobierany podatek zryczałtowany, dochody te nie są również 

wykazywane w informacji podatkowej PIT-8C. 

 


