
 
 
 
 

Komunikat z dnia 03-04-2018 r. 
 
w sprawie obniżenia stawek prowizji od obrotu instrumentami finansowymi dla młodych inwestorów 
 
Na podstawie: 
 
1. § 115 ust. 2 „Regulaminu wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych 

przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.” oraz pkt V ppkt 2 „Taryfy opłat i prowizji Biura Maklerskiego 
Alior Bank S.A.”, 

 
2. § 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.” oraz pkt V „Taryfy opłat i prowizji OTC Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.” 

 
wprowadza się obniżone stawki prowizji od obrotu instrumentami finansowymi dla młodych inwestorów. 
 

§ 1 
 
1. Stawki prowizji dla młodych inwestorów od transakcji realizowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. zawartych na podstawie zleceń składanych za pośrednictwem 
systemu bankowości internetowej: 

 
a) prowizja od obrotu instrumentami finansowymi rynku kasowego z wyłączeniem obligacji: 0,21% 

min. 
3 zł; 

 

b) prowizja  od  obrotu  

kontraktami i kursy walut: 6 zł 

od kontraktu. 

 
terminowymi z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje 

 
2. Stawki prowizji dla młodych inwestorów od transakcji zawartych na rynku OTC: 
 

prowizja od transakcji instrumentami finansowymi opartymi o pary walutowe, innymi niż kontrakty 
różnic kursowych: 0,0035% wartości transakcji. 

 
§ 2 

 
1. Warunkiem przyznania obniżonych stawek prowizji jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres 

bm.prowizje@alior.pl wniosku o obniżenie prowizji zawierającego numer PESEL oraz nieukończenie 
26 roku życia. 

 
2. Obniżone stawki prowizji obowiązują w okresie od następnego dnia roboczego po przesłaniu wniosku 

do ukończenia 26 roku życia lub do odwołania. 
 
3. Obniżone stawki prowizji przyznawane są do rachunków posiadanych w chwili przesłania wniosku. 

Przyznanie obniżonych stawek prowizji do rachunków otwartych w późniejszym terminie wymaga 
złożenia odrębnego wniosku za pomocą poczty elektronicznej, na adres bm.prowizje@alior.pl. 
Obniżone stawki prowizji obowiązują od następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku. 

 
§ 3 

 
Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą „Taryfą Opłat i Prowizji Biura 
Maklerskiego Alior Bank S.A.” oraz „Taryfą Opłat i Prowizji OTC Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.” 
 

§ 4 
 
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Komunikatu traci moc Komunikat z dnia 27 grudnia 2016 roku w 

sprawie obniżenia stawek prowizji od obrotu instrumentami finansowymi dla młodych inwestorów. 

 

Studenci, którzy nabyli prawo do obniżonych stawek prowizji przed dniem wejścia w życie 
niniejszego Komunikatu zachowują prawo do obniżonych stawek prowizji na zasadach 
obowiązujących w Komunikacie z dnia 23 września 2015 roku. 
 

§ 5 
 
Komunikat wchodzi w życie z dniem 03 kwietnia 2018 roku. 
 
 

Krzysztof Polak 
Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. 


