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	1.	 PIerWSZe	logoWAnIe	do	SyStemU	BAnkoWoścI	InternetoWeJ	AlIor	BAnkU

Zalogowanie	 do	 Systemu	 Bankowości	 Internetowej	 Alior	 Banku	 jest	 możliwe	 po	 kliknięciu	 w	 przycisk	 Zaloguj 
w prawym,	górnym	rogu	strony	internetowej	http://www.aliorbank.pl	lub	poprzez	wpisanie	bezpośredniego	adresu	
https://aliorbank.pl 

na	pierwszym	ekranie	niezbędne	jest	podanie	identyfikatora	klienta.	Jest	nim	numer	kartoteki	klienta	w	Alior	Banku,	
tzw  8-cyfrowy numer CIF podany	w	treści	przelewu	zwrotnego	przy	wniosku	internetowym	lub	na	umowie	ramowej	
przy podpisywaniu umowy w Oddziale  

na	drugim	ekranie	wymagane	 jest	podanie	hasła startowego,	które	wysyłane	 jest	automatycznie	 jako	wiadomość	
SmS	na	zaufany	numer	telefonu	–	numer	wskazany	do	przesyłania	wiadomości	z	Banku.	kolejny	ekran	pozwala	na	
wpisanie hasła,	za	pomocą	którego	klient	będzie	logował	się	do	Systemu	Bankowości	Internetowej	w	przyszłości.

Autoryzacja hasłem startowym jest jednorazowa.	każde	kolejne	logowanie	do	Systemu	Bankowości	Internetowej	
będzie	wymagało	wprowadzenia	 losowo	wybranych	 znaków	 z	 ustanowionego	 przez	klienta	 hasła,	 np.	 kiedy	 pole	
z	cyfrą	 „3”	będzie	puste,	musimy	wprowadzić	 trzeci	znak	z	naszego	hasła.	Analogicznie	postępujemy	w	przypadku	
pozostałych	 pustych	 pól.	 dla	 bezpieczeństwa	 przed	 wpisaniem	 hasła	 prezentowany	 jest	 indywidualny	 obrazek	
bezpieczeństwa	 (możliwość	 jego	edycji	znajduje	się	w	Ustawieniach	systemu).	Jeżeli	zaprezentowany	obrazek	 jest	
inny	od	 zawsze	wykorzystywanego,	należy	 sprawdzić	poprawność	wpisanego	 identyfikatora	 lub	 skontaktować	 się	
z infolinią	banku	–	19 502 
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2.		 	PodPISAnIe	UmoWy	o	PrZyJmoWAnIe	I	PrZekAZyWAnIe	Zleceń	nABycIA	
lUB ZBycIA	tytUłóW	UcZeStnIctWA

Zarzadzanie	 Funduszami	 Inwestycyjnymi	 możliwe	 jest	 w	 systemie	 Bankowości	 Internetowej	 w	 zakładce	 
Oferty/ Inwestycje 

Przed	złożeniem	pierwszej	dyspozycji	 lub	w	przypadku	braku	aktywnej	umowy	system	automatycznie	przekieruje	
cię	 do	 zawarcia	 Umowy	 o	 świadczenie	 usługi	 przyjmowania	 i	 przekazywania	 zleceń	 nabycia	 lub	 zbycia	 tytułów	
uczestnictwa	przez	Biuro	maklerskie	Alior	Bank	SA	oraz	do	ankiety	miFId,	na	podstawie	której,	zostanie	określony	
twój	profil	inwestycyjny.	Akceptacja	dokumentów	odbywa	się	poprzez	podpis	kodem	SmS.

W	przypadku	gdy	nie	posiadasz	określonego	profilu	inwestycyjnego,	warto	wypełnić	go	w	tym	momencie	(poniższy	
ekran	 pojawi	 się	 po	 kliknięciu	 kafla	 „Złóż	wniosek”).	 Profil	 inwestycyjny	 umożliwi	weryfikację	 rodzajów	 funduszy,	
które	są	odpowiednie	do	posiadanej	przez	ciebie	wiedzy,	akceptacji	poziomu	ryzyka,	horyzontu	inwestycyjnego.

kolejny	krok	 to	podpisanie	Umowy	o	świadczenie	usługi	przyjmowania	 i	przekazywania	zleceń	nabycia	 lub	zbycia	
tytułów	uczestnictwa	przez	biuro	maklerskie	Alior	Bank	SA	na	ekranie	wyświetlone	zostaną	dokumenty	w	formacie	
PdF,	z	którymi	należy	się	zapoznać:
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Zapoznaj	 się	 ze	 wszystkimi	 zaprezentowanymi	 dokumentami.	 należyjepobrać	 w	 formacie	 PdF	 lub	 przeczytać	
bezpośrednio	 ze	 strony.	 Bez	 zapoznania	 się	 z	 dokumentami	 niemożliwe	 będzie	 kliknięcie	 przycisku	 “dalej”. 

Po	zapoznaniu	się	z	dokumentami	i	ich	zaakceptowaniu	otrzymasz	kod	SmS,	którym	potwierdzisz	zawarcie	umowy.	 
teraz	możesz	przystąpić	do	składania	zleceń	dotyczących	funduszy	inwestycyjnych.
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3.		 	ZłożenIe	ZlecenIA	nABycIA	JednoStek	UcZeStnIctWA	
FUndUSZy InWeStycyJnych

Aby	móc	składać	zlecenia	nabycia	jednostek	uczestnictwa	funduszy	inwestycyjnych	niezbędne	jest	posiadanie	konta		
lUB	rachunku	oszczędnościowo-rozliczeniowego	w	Alior	Banku,	z	którego	zlecenie	zostanie	opłacone.

oferta	funduszy	inwestycyjnych	Biura	maklerskiego	Alior	Banku	obejmuje	produkty	kilkunastu	towarzystw	funduszy	
inwestycyjnych	 krajowych	 i	 zagranicznych.	 Za	 pośrednictwem	 bankowości	 internetowej	 możesz	 nabyć	 ponad	
500	 funduszy	 inwestycyjnych	 o	 bardzo	 zróżnicowanej	 polityce	 inwestycyjnej	 i	 szerokim	 zasięgu	 geograficznym	
inwestycji.	opis	oferty	dostępny	jest	na	stronie:	https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/fundusze-inwestycyjne.
html.	 Ponadto,	 do	 twojej	 dyspozycji	 udostępniliśmy	 specjalny	 serwis	 inwestycyjny	 www.inwestycje.aliorbank.pl 
z przydatnym	narzędziem	Wyszukiwarka Funduszy 

Aby	złożyć	zlecenie	dotyczące	funduszy	inwestycyjnych,	wystarczy	przejść	do	zakładki	Inwestycje/ Portfel / Fundusze 
inwestycyjne (kliknij w napis „Fundusze inwestycyjne”)/ Nowa inwestycja



5/11

W	celu	złożenia	zlecenia	nabycia	jednostek	uczestnictwa	wpisz	nazwę	wybranego	przez	siebie	funduszu.	W	tym	
celu	wystarczy	podać	pierwszy	człon	nazwy	funduszu,	np.:

Spośród	 zaprezentowanych	 danych	 wybierz	 typ	 produktu,	 którym	 jesteś	 zainteresowany,	 tzn.	 rejestr	 zwykły	
prowadzony	na	zasadach	ogólnych	określonych	w	statutach	funduszy/subfunduszy	lub	rejestr	prowadzony	w	ramach	
Planów	Systematycznego	oszczędzania.

żeby	kupić	fundusz,	wykonaj	następnie	poniższe	kroki:

•	 wybierz	rachunek,	z	którego	chciałbyś	opłacić	zlecenie;

•	 wpisz	kwotę	do	zainwestowania;

•	 uzupełnij	dane	wymagane	ustawą	o	przeciwdziałaniu	praniu	pieniędzy.
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Po	uzupełnieniu	parametrów	pojawi	się	podsumowanie	szczegółów	składanego	zlecenia.

Ważne!	Przed	zatwierdzeniem	zlecenia	kodem	SmS	zapoznaj	się	z	poniższymi	dokumentami:

 – prospekt	informacyjny,

 – kluczowe	informacje	dla	inwestorów,

 – tabela	opłat	i	prowizji,

 – informacja	o	kosztach	ex-ante,

 – oświadczenia.

 

Po	wpisaniu	kodu	SmS	kliknij	przycisk,	Zatwierdź.	Pojawi	się	komunikat	potwierdzający	złożenie	dyspozycji	otwarcia	
rejestru.
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4.		 	ZłożenIe	ZlecenIA	doPłAty/SPrZedAży/ZAmIAny	JednoStek	UcZeStnIctWA	
FUndUSZy	InWeStycyJnych

W	 celu	 dopłaty,	 sprzedaży	 lub	 zamiany	 (konwersji)	 jednostek	 uczestnictwa	 wybierz	 bezpośrednio	 z	 poziomu	
konkretnego	funduszu	właściwą	opcję:	Kup, Sprzedaj lub Zamień  

SPRZEdAż jEdNoSTEK uCZESTNICTWA FuNduSZy INWESTyCyjNyCh

W	 celu	 dokonania	 sprzedaży	 posiadanych	 jednostek	 uczestnictwa	 funduszu,	 wybierz	 bezpośrednio	 z	 poziomu	
konkretnego	funduszu	opcję	Sprzedaj 

następnie	wybierz	jedną	z	dostępnych	opcji	sprzedaży:

•	 wszystkie	jednostki,

•	 liczba	jednostek,

•	 za	kwotę.
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W	kolejnym	kroku	wybierz	rachunek	do	zwrotu	środków	i	kliknij	Zatwierdź.

ZAmIANA jEdNoSTEK uCZESTNICTWA FuNduSZy INWESTyCyjNyCh

Zamiana	jednostek	uczestnictwa	możliwa	jest	tylko	między	funduszami	w	ramach	tego	samego	tFI.	Zdarza	się,	że	tFI	
może	dodatkowo	ograniczyć	możliwość	zamian	między	oferowanymi	funduszami.	

W	przypadku	dokonywania	zamiany	między	funduszami	będącymi	pod	jednym	parasolem	skupiającym	pod	sobą	kilka	
funduszy	nie	 jest	 naliczany	podatek	od	 zysków	kapitałowych.	Podatek	natomiast	 zostanie	 naliczony	w	przypadku	
dokonywania	zamiany	między	funduszami	spoza	parasoli.

W	celu	dokonania	zamiany	posiadanych	jednostek	uczestnictwa	na	jednostki	innego	funduszu	wybierz	bezpośrednio	
z poziomu	konkretnego	funduszu	opcję	Zamień 

następnie	wybierz	fundusz	docelowy	dostępny	z	listy	wyboru.	

W	kolejnym	kroku	wybierz	jedną	z	dostępnych	opcji	zamiany:

•	 wszystkie	jednostki,

•	 liczba	jednostek,

•	 za	kwotę.

następnie	kliknij	Zatwierdź 
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Po	zatwierdzeniu	parametrów	pojawi	się	podsumowanie	szczegółów	składanego	zlecenia	zamiany.

Ważne! Przed	zatwierdzeniem	zlecenia	kodem	SmS	zapoznaj	się	z	dokumentami:

 – prospekt	informacyjny,

 – kluczowe	informacje	dla	inwestorów,

 – tabela	opłat	i	prowizji,

 – informacja	o	kosztach	ex-ante.



10/11

5.		 WeryFIkAcJA	InFormAcJI	o	nAByWAnych	FUndUSZAch

Informacja	o	nabytych	funduszach	dostępna	jest	w	systemie	bankowości	internetowej	zazwyczaj	w	terminie	do 5 dni 
roboczych od daty nabycia.

Szczegóły	dotyczące	posiadanych	funduszy	znajdziesz	w	zakładce	Inwestycje/ Fundusze Inwestycyjne/ Portfel.

Wszystkie	złożone	wcześniej	zlecenia	dostępne	są	w	zakładce	Inwestycje/ Fundusze Inwestycyjne/ historia 

W	historii	operacji	dostępnych	jest	kilka	filtrów,	które	ułatwią	ci	przeglądanie	złożonych	zleceń:

1  Wartość,

2  Waluta,

3  typ	operacji,

4  okres,

5  tFI	(towarzystwo	Funduszy	Inwestycyjnych),

6  Status 

Po dokonaniu wyboru kryteriów, wyświetlone zostaną operacje im odpowiadające:
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6.		 PrZegląd	AktUAlnIe	PoSIAdAnych	FUndUSZy

Aby	sprawdzić	aktualny	stan	posiadanych	aktywów,	wejdź	w	zakładkę	Inwestycje/Portfel/Fundusze inwestycyjne  
Prezentowany	widok	zawiera	informację	na	temat:

•	 listy	wszystkich	posiadanych	funduszy,	

•	 wartości	funduszy	wg.	bieżącej	wyceny,	

•	 szacunkowy	wynik	(rentowność)	na	funduszu	i	posiadanym	portfelu.

Aktualny	 stan	 posiadanych	 funduszy	 możesz	 dodatkowo	 sprawdzić	 klikając	 w	 nazwę	 Fundusze	 inwestycyjne	 lub	
w	 poszczególne	nazwy	funduszy:


