
 

 
POLITYKA  

DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA  
W ZAKRESIE TRANSAKCJI SKARBOWYCH 

 
 

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
1. Niniejsza „Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie transakcji 

skarbowych” (dalej „Polityka”), określa zasady, którymi kieruje się Alior Bank SA zawierając 
transakcje skarbowe.  

2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do transakcji na instrumentach finansowych określonych w 
Dyrektywie MIFID1, zawieranych na podstawie właściwych umów, regulaminów i ogólnych 
warunków współpracy („Transakcje”), zawieranych z Klientami Detalicznymi i Klientami 
Profesjonalnymi, o których mowa w Dyrektywie MIFID.  

3. Niniejsza Polityka została dostosowana do rodzaju świadczonych usług oraz rodzaju instrumentów 
finansowych, których dotyczy. 

ROZDZIAŁ 2 
DZIAŁANIE W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA 

§2 
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA REALIZACJĘ USŁUG W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA 

1. Bank podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania najlepszych wyników dla 
Klienta w związku z zawieraniem Transakcji.  

2. Wszystkie Transakcje zawarte z Klientem są zawierane na rachunek własny Banku.  
3. Bank zastrzega, że pomimo podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie 

najlepszych wyników dla Klienta, nie w każdym przypadku Transakcja może zostać zawarta na 
warunkach najkorzystniejszych dla Klienta. W sytuacji wystąpienia zdarzeń, które nie są skutkiem 
działania lub zaniechania Banku, w szczególności niepokoju lub gwałtownych zmian cen na 
rynkach, siły wyższej lub awarii systemów teleinformatycznych, Bank może nie zapewnić 
stosowania zasad określonych w niniejszej Polityce.  

4. W celu zapewnienia możliwie najlepszych wyników dla Klienta, Bank bierze pod uwagę 
następujące czynniki ze względną wagą odpowiednio malejącą wraz z kolejnością wystąpienia na 
liście: 

a. cenę instrumentu finansowego, 
b. koszty związane z zawarciem Transakcji,  
c. szybkość wykonania Transakcji, 
d. prawdopodobieństwo wykonania i rozliczenia Transakcji, 
e. wielkość Transakcji (tj. kwotę Transakcji), 
f. charakter Transakcji lub inne aspekty mające wpływ na Transakcje. 

5. Ustalając wagę czynników określonych w ust. 4 Bank będzie stosował następujące kryteria: 
a. przypisanie Klienta do danej grupy (tj. Klient detaliczny lub Klient profesjonalny), 
b. rodzaj Transakcji, w tym fakt, że Transakcja należy do kategorii transakcji finansowanych 

z użyciem papierów wartościowych (np. Transakcje Buy/Sell Back), 
c. cechy instrumentów finansowych będących przedmiotem Transakcji. 

6. W przypadku Klientów detalicznych najlepiej pojęty interes, będzie determinowany przede 
wszystkim ceną instrumentów finansowych, kosztami zawarcia Transakcji, obejmującymi 
wszystkie koszty ponoszone przez Klienta bezpośrednio, w tym koszty rozrachunku i rozliczenia.  

7. Godziwość ceny instrumentów finansowych oferowanych przez Bank jest zapewniana poprzez 
zgromadzenie danych rynkowych wykorzystywanych do oszacowania ceny oraz w drodze 
porównania ich z podobnymi lub porównywalnymi produktami. Cena wewnętrzna instrumentu 
finansowego podlega dodatkowej kontroli i nie odbiega istotnie od poziomu referencyjnej ceny 
rynkowej. Proces kontroli ceny wewnętrznej bierze pod uwagę czynniki takie jak np.: bieżąca 
sytuacja rynkowa (np. płynność, zmienność), bieżąca pozycja Banku, parametry Transakcji 
Klienta, które odróżniają ją od transakcji na rynku międzybankowym (np. mniejszy nominał 
transakcji, niestandardowy termin zapadalności, niestandardowe kupony płatności). 

                                       
1 Dyrektywa MIFID –  jest zbiorem aktów prawnych unijnych i krajowych, których nadrzędnym celem jest zapewnienie inwestorom 
większej ochrony, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości działań firm inwestycyjnych. 



 

8. Parametry cenowe proponowane przez Bank mogą różnić się od informacji określonych w ust. 7 
z uwagi na warunki danej Transakcji oraz poziom ryzyka kontrahenta. 

§3 
1. Bank dokonuje oceny, które Transakcje podlegają zasadom wynikającym z niniejszej Polityki. 

Celem oceny jest ustalenie czy Klient zawierając Transakcję w uzasadniony sposób polegał na 
informacjach przekazanych przez Bank. Ocena jest dokonywana w oparciu o następujące 
kryteria: 

a. kategoria Klienta (Klient Detaliczny lub Klient Profesjonalny) – Transakcje z Klientami 
Detalicznymi podlegają zasadom określonym w niniejszej Polityce, w przypadku Klientów 
Profesjonalnych niniejsza Polityka ma zastosowanie w sytuacji, gdy w ocenie Banku 
zawierając Transakcję Klient polegał na informacjach przekazanych przez Bank. 

b. strona inicjująca Transakcję – jeżeli Klient inicjuje Transakcję, Bank uznaje, że Klient nie 
polega na informacjach pochodzących z Banku,  

c. przejrzystość rynku dla danego instrumentu finansowego – jeżeli Klient posiada dostęp do 
rynku porównywalnego do Banku, Bank uznaje że Klient zawierając Transakcje nie opierał 
się na informacjach przekazanych przez Bank (np. transakcje zawarte za pośrednictwem 
platform elektronicznych udostępnionych przez Bank), 

d. Transakcja zawierana na podstawie zapytania o cenę instrumentu finansowego od Klienta 
(tzw. „Shopping around”) – jeżeli Klient zwraca się do Banku z prośbą o podanie ceny 
instrumentu finansowego, Bank uznaje, że Klient zawierając Transakcję nie polegał na 
informacjach przekazanych przez Bank. 

2. W przypadku uznania przez Bank na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, że Klient 
zawierając Transakcję nie opierał się na informacjach przekazanych przez Bank, wówczas do 
takich Transakcji nie stosuje się postanowień niniejszej Polityki. 

§4 
W związku z tym, że Transakcje objęte niniejszą Polityką są zawierane poza rynkiem zorganizowanym, 
nie znajdują do nich zastosowania mechanizmy gwarancji rozrachunku oraz rozliczenia właściwe dla 
obrotu zorganizowanego.  

 
ROZDZIAŁ 3 

MONITOROWANIE I PRZEGLĄD POLITYKI 
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

§5 
1. Klient zawierając z Bankiem umowę ramową potwierdza otrzymanie niniejszej Polityki a także 

wyraża zgodę na jej stosowanie. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przekazywanie informacji 
o zmianach w Polityce za pośrednictwem stron internetowych Banku. Aktualna treść Polityki oraz 
jej zmiany będą publikowane na stronie internetowej pod adresem 
https://www.aliorbank.pl/produkty-skarbowe.  

2. Bank, co najmniej raz na kwartał (po zakończeniu kwartału kalendarzowego) przygotowuje raport 
dotyczący jakości wykonywania niniejszej Polityki w odniesieniu do każdej Transakcji, za każdy 
dzień określonego kwartału. Raport publikowany jest na stronach internetowych Banku.  

3. Bank opracowuje i udostępnia na stronie internetowej raz w roku „Raport o pięciu najczęstszych 
miejscach zawierania Transakcji”.  

4. Bank informuje Klientów o istotnych zmianach w Polityce.  

§6 
1. Bank jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Klienta informacji o sposobie wypełnienia 

zasad wynikających z niniejszej Polityki w odniesieniu do określonej Transakcji. 
2. Bank na uzasadniony wniosek Klienta przekazuje informację na temat wykonywania Polityki, 

stosowanych strategii wykonywania Polityki oraz jej przeglądów. Bank udziela odpowiedzi 
w terminie 30 dni.  


	Rozdział 1
	Postanowienia ogólne
	Rozdział 2
	Działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta
	Czynniki wpływające na realizację usług w najlepiej pojętym interesie Klienta
	Rozdział 3
	Monitorowanie i przegląd Polityki
	Obowiązki informacyjne

