
 

 

   

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN 

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

 

Rachunki brokerskie 

Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie 

Opłata roczna za prowadzenie rachunku 50 zł 
 

Bez opłat 

Opłata miesięczna za prowadzenie 
rachunku z rozszerzonym dostępem do 
notowań giełdowych w czasie 
rzeczywistym 

Dla osób fizycznych wykorzystujących 
dane do celów prywatnych. 

5 ofert: 88 zł 
pełen arkusz: 174 zł 
 
Dla pozostałych osób i podmiotów. 

5 ofert: 150,40 zł 
pełen arkusz: 174 zł 

Dla osób fizycznych wykorzystujących 
dane do celów prywatnych. 

5 ofert: 88 zł 
pełen arkusz: 174 zł 
 
Dla pozostałych osób i podmiotów. 

5 ofert: 197 zł 
pełen arkusz: 214 zł 
 
Korzystniejsze warunki zwolnienia z 
opłaty (szczegóły w Komunikacie Biura 
Maklerskiego Alior Banku W sprawie 
zwolnienia z opłat za prowadzenia 
rachunku papierów wartościowych i 
rachunku pieniężnego). 

Opłata za sporządzenie na wniosek 
Klienta wydruku historii rachunku / 
stanu rachunku za okres do 5 lat 

5 zł za stronę Bez opłat 

Opłata za sporządzenie na wniosek 
Klienta wydruku historii rachunku / 
stanu rachunku za okres powyżej 5 lat 

45 zł do 20 stron 
+5 zł za każdą następną stronę 
maks. 300 zł 

Bez opłat 

Prowizje od 
transakcji  
na podstawie 
zleceń 
składanych przez 
Internet 

Instrumenty rynku 
kasowego z 
wyłączeniem 
obligacji 

0,38%, min. 5 zł Średnia miesięczna wartość obrotów z 
poprzednich 3 miesięcy lub z 
poprzedniego miesiąca: 

od 0,01 zł do 300 tys. zł: 
0,38%, min. 3 zł 

od 300 tys. zł do 1 mln zł: 
0,34%, min. 3 zł 

powyżej 1 mln zł: 
0,29%, min. 3 zł 

Obligacje 0,19%, min. 5 zł 0,19%, min. 3 zł 

Kontrakty terminowe  
z wyłączeniem 
kontraktów na akcje, 
kursy walut, stawki 
referencyjne WIBOR, 
obligacje skarbowe 

9 zł od kontraktu Średnia miesięczna wartość obrotów z 
poprzednich 3 miesięcy lub z 
poprzedniego miesiąca: 
od 1 szt. do 200 szt. - 9 zł od 
kontraktu 
powyżej 200 szt. - 7 zł od kontraktu 

Kontrakty terminowe 
na kursy walut 

1 zł od kontraktu 0,50 zł od kontraktu 

 



 

 

   

Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie 

Prowizje od 
transakcji na 
podstawie zleceń 
składanych przez 
telefon  

Instrumenty rynku 
kasowego z 
wyłączeniem 
obligacji 

0,76%, min. 10 zł Średnia miesięczna wartość obrotów z 
poprzednich 3 miesięcy lub z 
poprzedniego miesiąca: 

od 0,01 zł do 300 tys. zł: 
0,65%, min. 6 zł 

od 300 tys. zł do 1 mln. zł: 
0,45%, min. 6 zł 

powyżej 1 mln zł: 
0,39%, min. 6 zł 

Obligacje 0,38%, min. 10 zł 0,29%, min. 6 zł 

Kontrakty terminowe  
z wyłączeniem 

kontraktów na akcje, 
kursy walut, stawki 
referencyjne WIBOR, 
obligacje skarbowe 

10,80 zł od kontraktu Średnia miesięczna wartość obrotów z 
poprzednich 3 miesięcy lub z 

poprzedniego miesiąca: 
od 1 szt. do 200 szt. - 10,80 zł od 
kontraktu 
powyżej 200 szt. - 10 zł od kontraktu 

Kontrakty terminowe 
na kursy walut 

1,20 zł od kontraktu 0,80 zł od kontraktu 

Opcje 2,4% 
min. 2,40 zł od jednej opcji, maks. 
10,80 zł od jednej opcji 

2,0% 
min. 2 zł od jednej opcji, maks. 10,8 zł 
od jednej opcji 

Prowizje od 
transakcji na 
podstawie zleceń 
składanych w 
placówce Banku 

Instrumenty 
finansowe rynku 
kasowego z 
wyłączeniem 
obligacji 

Usługa niedostępna Średnia miesięczna wartość obrotów z 
poprzednich 3 miesięcy lub z 
poprzedniego miesiąca: 

od 0,01 zł do 300 tys. zł: 
0,95%, min. 6 zł 

od 300 tys. zł do 1 mln. zł: 
0,65%, min. 6 zł 

powyżej 1 mln. zł: 
0,49%, min. 6 zł 

Obligacje Usługa niedostępna 0,40%, min. 6 zł 

Kontrakty terminowe 
z wyłączeniem 
kontraktów na akcje, 
kursy walut, stawki 
referencyjne WIBOR 
i obligacje skarbowe 

Usługa niedostępna Średnia miesięczna wartość obrotów z  
poprzednich 3 miesięcy lub z 
poprzedniego miesiąca: 
od 1 szt. do 200 szt.- 15 zł od 
kontraktu 
powyżej 200 szt. - 13 zł od kontraktu 

Kontrakty terminowe 
na akcje 

Usługa niedostępna 6 zł od kontraktu 

Kontrakty terminowe 
na kursy walut 

Usługa niedostępna 1 zł od kontraktu 

Kontrakty terminowe 

na stawki 
referencyjne WIBOR 
i obligacje skarbowe 

Usługa niedostępna 5 zł od kontraktu 

Opcje Usługa niedostępna 2,0% 
min. 2 zł od jednej opcji, maks. 13 zł 
od jednej opcji 

 



 

 

   

Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie 

Day trading - Rynek papierów 
wartościowych 

Klienci otrzymują zwrot 50% 
zapłaconej prowizji od transakcji 
odwrotnych zawartych w ciągu 
jednej sesji. Prowizja od transakcji 
odwrotnej nie może być niższa niż 3 

zł. Zwrot prowizji następuje w ciągu 
trzech dni roboczych od dnia 
zawarcia transakcji odwrotnej na 
rachunek pieniężny Klienta. 

Prowizja od transakcji odwrotnych zawartych w 
ciągu jednej sesji giełdowej w obrocie 
instrumentami finansowymi rynku kasowego z 
wyłączeniem obligacji: 0,20%. 
 

Prowizja naliczana jest wg podstawowej stawki 
ustalonej dla danego rachunku. Zwrot nadpłaconej 
części prowizji następuje w ciągu dwóch dni 
roboczych od dnia zawarcia transakcji odwrotnej. 
Kwota zwrotu wyliczana jest od mniejszej wartości 
będącej sumą wartości transakcji kupna lub sumą 
wartości transakcji sprzedaży, z zastosowaniem 
stawki będącej różnicą pomiędzy podstawową 
stawką prowizji dla danego rachunku, a stawką dla 
transakcji odwrotnych. 

Day trading - Rynek derywatów Klienci zawierający transakcje 
kontraktami terminowymi otrzymują 
zwrot zapłaconej prowizji od 
transakcji odwrotnych zawartych w 
ciągu jednej sesji w wysokości 5 zł 

od każdego kontraktu. Prowizja od 
transakcji odwrotnej nie może być 
niższa niż 4 zł od kontraktu 
indeksowego, 0,50 zł walutowe, 1 zł 
pozostałe. Zwrot prowizji następuje 
w dniu zawarcia transakcji odwrotnej 
na rachunek pieniężny Klienta. 

Prowizja od transakcji odwrotnych zawartych w 
ciągu jednej sesji giełdowej na rynku kontraktów 
terminowych: 6 zł 
 
Prowizja naliczana jest wg podstawowej stawki 

ustalonej dla danego rachunku. Zwrot nadpłaconej 
części prowizji następuje w dniu zawarcia 
transakcji odwrotnej.  
Kwota zwrotu wyliczana jest od mniejszej ilości 
będącej sumą ilości kontraktów w transakcjach 
kupna lub sumą ilości kontraktów w transakcjach 
sprzedaży, z zastosowaniem stawki będącej 
różnicą pomiędzy podstawową stawką prowizji dla 
danego rachunku, a stawką dla transakcji 
odwrotnych. 

Obniżka prowizji dla 
długoletnich Klientów 

Obniżka o 0,01 punktu 
procentowego od podstawowej 
stawki prowizji, za każde trzy lata 
działalności inwestycyjnej Klienta. 

Nie obowiązuje. 
Dotychczas uzyskane obniżki zostają utrzymane. 

Opłata za przelew środków 
pieniężnych do innego banku 
krajowego 

Zlecany: 

w placówce Banku:  usługa 
niedostępna 

telefonicznie: 7 zł 

za pośrednictwem bankowości 
internetowej: bez opłat 

Zlecany: 

w placówce Banku: 5 zł 

telefonicznie: 2 zł 

za pośrednictwem bankowości internetowej: bez 
opłat 

Opłata za przelew zagraniczny 30 zł 
+ koszty banków realizujących 
przelew 

opłata zgodnie z taryfą banku realizującego 
przelew 

Opłata za przelew środków 
pieniężnych SORBNET 

Usługa niedostępna Do 1 mln zł - 30 zł 
powyżej 1 mln zł  - bez opłat 

Opłata za dostarczenie 
dokumentów na wniosek 
Klienta - przesyłka listowa poza 
granicami RP 

20 zł 15 zł 

Opłata za wystawienie 
świadectwa depozytowego 

45 zł do 20 stron 
+5 zł za każdą następną stronę 
maks. 300 zł 

30 zł 

 



 

 

   

Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie 

Opłata za wystawienie duplikatu 
potwierdzenia nabycia 
instrumentów finansowych 

45 zł do 20 stron 
+5 zł za każdą następną stronę 
maks. 300 zł 

30 zł 

Opłata za zarejestrowanie 
prawa uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy 

45 zł do 20 stron 
+5 zł za każdą następną stronę 
maks. 300 zł 

30 zł 
W przypadku akcji zarejestrowanych w depozycie 
zagranicznym dodatkowo pobierana jest 
równowartość opłaty KDPW 

Opłata za wydanie duplikatu 
formularza informacji 
podatkowej PIT 8C 

45 zł do 20 stron 
+5 zł za każdą następną stronę 
maks. 300 zł 

20 zł 

Opłata za przeniesienie 
instrumentów finansowych do 
innej firmy inwestycyjnej/banku 
powierniczego 

1%, min. 120 zł Bez zmiany właściciela instrumentów finansowych: 
0,3%, min. 30zł 
 
ze zmianą właściciela instrumentów finansowych: 
0,3 %, min. 100 zł 
 
W przypadku przeniesienia instrumentów 
finansowych do depozytu zagranicznego 
dodatkowo pobierana jest równowartość opłaty 
KDPW 

Opłata za przeniesienie 
instrumentów finansowych w 
ramach Biura Maklerskiego Alior 
Banku 

Bez opłat Bez zmiany właściciela instrumentów finansowych: 
Bez opłat 
 
w wyniku realizacji spadku: 
30 zł 
 
w wyniku realizacji pozostałych dyspozycji (np. 
umowy cywilnoprawnej) 
0,3% min. 100 zł 

Opłata za realizację dyspozycji 
Klientów wynikających z umów 
cywilnoprawnych 
umowa kupna-sprzedaży, 
umowa darowizny, spadki, inne 

50 zł Bez opłat 

Opłata za przeniesienie 
instrumentów finansowych z 
depozytu zagranicznego 

Brak pozycji w Taryfie Równowartość opłaty pobieranej przez KDPW 
powiększonej o 100 zł 

Opłata za blokadę instrumentów 
finansowych lub blokadę 
rachunku na podstawie dyspozycji 
Klienta 
 

Brak pozycji w Taryfie 0,2% min. 250 zł 
 
Opłaty nie pobiera się od: 
- blokad stanowiących zabezpieczenie 

Warunkowych brokerskich linii kredytowych na 
zakup papierów wartościowych udzielanych 
przez Alior Bank SA 

- blokady ustanowionej na podstawie dyspozycji 
zastrzeżenia rachunku 

- blokady w związku z wystawieniem świadectwa 
depozytowego 

 
W przypadku blokady w związku z niewywiązaniem się 
emitenta z zobowiązań wobec właścicieli papierów 
wartościowych pobiera się opłatę w wysokości 100 zł. 

 



 

 

   

Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie 

Opłata za przechowywanie 
instrumentów finansowych 
rynku kasowego o wartości 
przekraczającej 1 mln zł 
 

 

Dwukrotność opłaty KDPW 
 
Opłaty nie pobiera się, jeżeli 
prowizje od transakcji zapłacone w 
danym miesiącu przez Klienta są 

wyższe od naliczonej opłaty za 
przechowywanie instrumentów 
finansowych. 

0,00033% 
 
Opłaty nie pobiera się od Klientów, którzy w ciągu 
miesiąca kalendarzowego zawarli transakcje o 
wartości co najmniej 20% depozytu 

Opłata za nieterminową spłatę 
zobowiązań z tytułu nabycia 
instrumentów finansowych na 
podstawie zleceń z odroczonym 
terminem zapłaty 

Brak 50 zł 

Opłata za wykonanie warrantów 10 zł 5 zł 

Opłata za wystawienie 
zaświadczenia na wniosek 
Klienta 

 - Bez analizy transakcji: 
45 zł do 20 stron 
+5 zł za każdą następną stronę 
maks. 300 zł 
- z analizą transakcji: 
100 zł do 20 stron 
+5 zł za każdą następną stronę 
maks. 300 zł 

30 zł 

Opłata za zamknięcie pozycji w 
związku z wygaśnięciem 
kontraktu terminowego na kursy 
walut 

10 zł 1 zł 

Opłata za wykonanie opcji 10 zł 5 zł 

Opłata za przydzielenie limitu 
OTP (Odroczony Termin 
Płatności) 

0,1% min. 50 zł Bez opłat 

Opłata za notarialne 
poświadczenie certyfikatu 
rezydencji oraz jego 
przekazanie emitentowi w celu 
zastosowania obniżonej stawki 
podatku od dochodu z tytułu 
dywidendy 

Usługa niedostępna Równowartość opłaty notarialnej 
powiększona o 30 zł 

Opłata za pozostałe usługi 
związane z instrumentami 
finansowymi rejestrowanymi w 
KDPW poprzez depozyt 
zagraniczny 

 Opłata za inne czynności nieobjęte 
Taryfą, w szczególności operacje 
wymagające pośrednictwa KDPW i 
KDPW_CCP - do ustalenia z Biurem 

Maklerskim 

Równowartość opłaty pobieranej przez KDPW 

Nazwa Regulaminu Regulamin świadczenia usług 
maklerskich 

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia 
rachunków papierów wartościowych przez Biuro 
Maklerskie Alior Bank SA 

 

 

 



 

 

   

Wprowadzana 

zmiana 
Przed zmianą Po zmianie 

Przesłanki do zmiany 
opłat i prowizji 

5. Biuro jest uprawnione do zmiany wysokości opłat 
i prowizji raz w roku kalendarzowym, o czym 
poinformuje Klientów nie później niż w terminie 
do 1 września danego roku, z ważnych przyczyn, 
za które uznaje się: 

1) wystąpienie średniorocznego wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego 
przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), na 
poziomie 100,3 (tj.0,3%) lub wyższym 
(zwanego dalej „Inflacją”) lub 

2) zmianę przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej ogłoszonego przez GUS 
w danym roku za rok poprzedni, w stosunku 
do ogłoszonego rok wcześniej o 1,5% lub 
więcej (zwaną dalej „Zmianą przeciętnego 
wynagrodzenia”). 

6. W przypadku wystąpienia tylko jednej z przyczyn, 
o których mowa w ust. 5, zmiana nastąpi 
odpowiednio o Inflację albo o Zmianę 
przeciętnego wynagrodzenia i zgodnie z 
kierunkiem wyznaczonym przez wartość danego 
wskaźnika. W przypadku wystąpienia obu 
przyczyn, o których mowa w ust. 5, zmiana 
nastąpi o sumę Inflacji oraz Zmiany przeciętnego 
wynagrodzenia. 

7. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust.5 
Biuro jest uprawnione do wprowadzenia nowych 
opłat i prowizji lub zmiany stawek opłat i prowizji, 
w przypadku wprowadzenia nowych przepisów 
prawa lub ich zmiany albo wprowadzenia nowych 
wymogów instytucji nadzorczych lub ich zmiany, 
związanych z funkcjonowaniem sektora 
bankowego, rynku kapitałowego lub rynku usług 
finansowych (zwanych dalej „Regulacjami”). 

8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy 
wyłącznie sytuacji, gdy bezpośrednim skutkiem 
wprowadzenia lub zmiany Regulacji jest nałożenie 
na Biuro obowiązku wprowadzenia nowych usług, 
opłat lub prowizji lub zmiana kosztów 
ponoszonych przez Biuro w związku ze 
świadczonymi usługami. W takim przypadku 
zmiana stawek dotyczyć będzie wyłącznie opłat i 
prowizji związanych z usługami, których koszty 
ulegają bezpośrednim zmianom w efekcie 
wprowadzenia lub zmian Regulacji, a kierunek i 
zakres zmian odpowiadać będzie kierunkowi i 
zakresowi zmian kosztów. 

9. W przypadku wprowadzenia nowych Regulacji lub 
ich zmiany dana opłata lub prowizja zostanie 
zwiększona lub pomniejszona maksymalnie o 

połowę kwoty, o jaką zmianie ulegnie koszt 
ponoszony przez Biuro w związku z 
wykonywaniem danej usługi – zasada ta jednak 
nie ma zastosowania do zmian w prawie 
podatkowym. 

10. Biuro wprowadzi nowe opłaty i prowizje lub 
dokona zmiany stawek opłat i prowizji, o czym 
poinformuje Klienta w sposób określony w 

Biuro Maklerskie jest uprawnione do zmiany 
wysokości opłat i prowizji w przypadku 
wystąpienia przynajmniej jednego z 
poniższych warunków: 

1. zmiany wysokości płacy minimalnej oraz 

poziomu wskaźników publikowanych przez 
GUS: inflacji, przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw; 

2. zmiany cen energii, połączeń 
telekomunikacyjnych, usług pocztowych, 
rozliczeń międzybankowych; 

3. zmiany cen usług i operacji, z których 
Biuro Maklerskie korzysta przy 
wykonywaniu poszczególnych czynności 
związanych ze świadczeniem usług 
maklerskich i usług dodatkowych; 

4. zmiany zakresu lub formy świadczonych 
przez Biuro Maklerskie usług (w tym 
zmiany lub dodania nowej funkcjonalności 
w zakresie obsługi danego produktu) w 
zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ 
na koszty ponoszone przez Biuro 
Maklerskie w związku z wykonywaniem 
umowy; 

5. zmiany przepisów prawa regulujących 
produkty lub usługi oferowane przez Biuro 
Maklerskie lub mających wpływ na 
wykonywanie umowy, w zakresie, w jakim 
te zmiany mają wpływ na koszty 
ponoszone przez Biuro Maklerskie w 
związku z wykonywaniem umowy; 

6. zmiany przepisów podatkowych i/lub zasad 
rachunkowości stosowanych przez Biuro 
Maklerskie, w zakresie w jakim te zmiany 
mają wpływ na koszty ponoszone przez 
Biuro Maklerskie w związku z 
wykonywaniem umowy; 

7. zmiany lub wydania nowych orzeczeń 
sądowych, orzeczeń organów 
administracji, zaleceń lub rekomendacji 
uprawnionych organów, w tym Komisji 
Nadzoru Finansowego – w zakresie 
mającym wpływ na koszty ponoszone 
przez Biuro Maklerskie w związku z 
wykonywaniem umowy. 



 

 

   

Regulaminie, nie później niż w terminie 30 dni od 
daty wejścia w życie lub zmiany Regulacji. 

11. W komunikacji do Klientów związanej ze zmianą 
treści Taryfy Biuro wskaże zmienioną Regulację 
stanowiącą podstawę do zmian treści Taryfy, 
umożliwiając Klientom weryfikację podstawy, 
zakresu i kierunku zmian. 

12. Biuro jest uprawnione: 
1) do wprowadzenia do Taryfy nowych opłat lub 

prowizji, które wynikają z wprowadzenia przez 
Biuro nowych usług dla istniejących 
produktów, pod warunkiem, że korzystanie z 
tych usług, a tym samym ponoszenie przez 
Klienta opłat z ich tytułu nie będzie 
obligatoryjne. Zmiana ta możliwa jest w 
każdym czasie i nie jest uzależniona od 
przyczyn określonych w ust. 5, 

2) do zmiany Taryfy polegającej na obniżeniu lub 
uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych, 
co możliwe jest w każdym czasie i nie jest 
uzależnione od przyczyn określonych w ust. 5, 

3) do rezygnacji z podwyższenia wysokości 
wszystkich lub wybranych opłat lub prowizji w 
danym roku, pomimo zaistnienia przyczyn 
wskazanych w ust.5 pkt 1)–2). W takim 
przypadku w kolejnym roku (o ile zaistnieją 
wspomniane przyczyny) Biuro może dokonać 
takiego podwyższenia o wartość 
nieprzekraczającą sumy Inflacji oraz Zmian 
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednich 
latach, w których podwyżka nie miała miejsca 
(nie więcej jednak niż za trzy ostatnie lata), 

4) do zaokrąglania nowych wysokości opłat i 
prowizji, o której mowa w ust. 5 pkt 1)–2) do 
pełnych dziesiątek groszy. 

Rozwiązanie umowy Okres wypowiedzenia: 30 dni 

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

dokumentów fałszywych lub poświadczających 
nieprawdę, 

 nieuregulowania przez Klienta, mimo wezwania, 
opłat przewidzianych w taryfie. 

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, 
 gdy przez 3 kolejne miesiące na rachunku 

Klienta brak jest środków pieniężnych lub 
występuje saldo ujemne oraz nie są 
zaewidencjonowane jakiekolwiek 
instrumenty finansowe. 

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

fałszywych lub poświadczających 
nieprawdę, 

 wykorzystania rachunku niezgodnie z 
prawem lub jego przeznaczeniem, 

 nieuregulowania przez Klienta, mimo 
wezwania, opłat przewidzianych w taryfie, 

 umieszczenia Klienta na Liście ostrzeżeń 
publicznych Komisji Nadzoru 
Finansowego. 



 

 

   

Podstawa prawna do zmian: 

Zmiana na podstawie poniższego zapisu Regulaminu świadczenia usług maklerskich: 

§ 135 
4. Biuro 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. 

5. Biuro jest uprawnione do zmiany wysokości opłat i prowizji raz w roku kalendarzowym, o czym poinformuje Klientów 
nie później niż w terminie do 1 września danego roku, z ważnych przyczyn, za które uznaje się: 
1) wystąpienie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd 

Statystyczny (GUS), na poziomie 100,3 (tj.0,3%) lub wyższym (zwanego dalej „Inflacją”) lub 
2) zmianę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez GUS w danym roku za rok 

poprzedni, w stosunku do ogłoszonego rok wcześniej o 1,5% lub więcej (zwaną dalej „Zmianą przeciętnego 
wynagrodzenia”). 

6. W przypadku wystąpienia tylko jednej z przyczyn, o których mowa w ust.5, zmiana nastąpi odpowiednio o Inflację 
albo o Zmianę przeciętnego wynagrodzenia i zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez wartość danego wskaźnika. 
W przypadku wystąpienia obu przyczyn, o których mowa w ust.5, zmiana nastąpi o sumę Inflacji oraz Zmiany 
przeciętnego wynagrodzenia. 

7. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 5 Biuro jest uprawnione do wprowadzenia nowych opłat i prowizji lub 
zmiany stawek opłat i prowizji, w przypadku wprowadzenia nowych przepisów prawa lub ich zmiany albo 
wprowadzenia nowych wymogów instytucji nadzorczych lub ich zmiany, związanych z funkcjonowaniem sektora 
bankowego, rynku kapitałowego lub rynku usług finansowych (zwanych dalej „Regulacjami”). 

8. Uprawnienie, o którym mowa w ust.7, dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy bezpośrednim skutkiem wprowadzenia lub 
zmiany Regulacji jest nałożenie na Biuro obowiązku wprowadzenia nowych usług, opłat lub prowizji lub zmiana 
kosztów ponoszonych przez Biuro w związku ze świadczonymi usługami. W takim przypadku zmiana stawek dotyczyć 
będzie wyłącznie opłat i prowizji związanych z usługami, których koszty ulegają bezpośrednim zmianom w efekcie 
wprowadzenia lub zmian Regulacji, a kierunek i zakres zmian odpowiadać będzie kierunkowi i zakresowi zmian 
kosztów. 

9. W przypadku wprowadzenia nowych Regulacji lub ich zmiany dana opłata lub prowizja zostanie zwiększona lub 
pomniejszona maksymalnie o połowę kwoty, o jaką zmianie ulegnie koszt ponoszony przez Biuro w związku  
z wykonywaniem danej usługi – zasada ta jednak nie ma zastosowania do zmian w prawie podatkowym. 

10. Biuro wprowadzi nowe opłaty i prowizje lub dokona zmiany stawek opłat i prowizji, o czym poinformuje Klienta  
w sposób określony w Regulaminie, nie później niż w terminie 30 dni od daty wejścia w życie lub zmiany Regulacji. 

11. W komunikacji do Klientów związanej ze zmianą treści Taryfy Biuro wskaże zmienioną Regulację stanowiącą podstawę 
do zmian treści Taryfy, umożliwiając Klientom weryfikację podstawy, zakresu i kierunku zmian. 

12. Biuro jest uprawnione: 
1) do wprowadzenia do Taryfy nowych opłat lub prowizji, które wynikają z wprowadzenia przez Biuro nowych usług 

dla istniejących produktów, pod warunkiem, że korzystanie z tych usług, a tym samym ponoszenie przez Klienta 
opłat z ich tytułu nie będzie obligatoryjne. Zmiana ta możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od 
przyczyn określonych w ust. 5, 

2) do zmiany Taryfy polegającej na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych, co możliwe jest  
w każdym czasie i nie jest uzależnione od przyczyn określonych w ust. 5, 

3) do rezygnacji z podwyższenia wysokości wszystkich lub wybranych opłat lub prowizji w danym roku, pomimo 
zaistnienia przyczyn wskazanych w ust. 5 pkt 1)–2).W takim przypadku w kolejnym roku (o ile zaistnieją 
wspomniane przyczyny) Biuro może dokonać takiego podwyższenia o wartość nieprzekraczającą sumy Inflacji 
oraz Zmian przeciętnego wynagrodzenia w poprzednich latach, w których podwyżka nie miała miejsca (nie więcej 
jednak niż za trzy ostatnie lata), 

4) do zaokrąglania nowych wysokości opłat i prowizji, o której mowa w ust. 5 pkt 1)–2) do pełnych dziesiątek 
groszy. 

 

 


