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Biuro Maklerskie

Obsługa funduszy 
inwestycyjnych 
w systemie bankOwOści 
internetOwej
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Zarzadzanie funduszami inwestycyjnymi możliwe jest w bankowości internetowej w zakładce Oszczędności/ fundusze. 

Przed złożeniem pierwszej dyspozycji (lub w przypadku braku aktywnej umowy) system automatycznie przekieruje Cię do 
możliwości zawarcia Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa przez Biuro 
Maklerskie Alior Bank SA oraz Formularza informacji o Kliencie. Akceptacja dokumentów odbywa się poprzez potwierdzenie 
umowy i oświadczeń kodem SMS.

Uzupełnij Formularz informacji o Kliencie:
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Następnie wyświetlone zostaną dokumenty w formie plików PDF:

•	 Umowa o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa przez Biuro 
Maklerskie Alior Bank S.A.

•	 Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego 
inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Poniżej dokumentów znajdują się oświadczenia związane z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych i przetwarzaniem 
danych osobowych oraz wyświetlane są odpowiedzi udzielone w formularzu informacji o Kliencie wraz z informacją 
dotyczącą adekwatności usługi:

Zapoznaj się z dokumentami i komunikatami, potwierdź ich akceptację zaznaczając pole przy Oświadczeniu, a następnie 
kliknij zaakceptuj.

Po zaakceptowaniu oświadczeń otrzymasz kod SMS, którym potwierdzisz zawarcie umowy. Możesz przystąpić do składania 
zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych.
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złożenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Aby móc składać zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niezbędne jest posiadanie konta 
osobistego, z którego zlecenie zostanie opłacone.

Oferta funduszy inwestycyjnych Alior Banku obejmuje produkty kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych. Za 
pośrednictwem bankowości internetowej możesz nabyć ponad  500 funduszy inwestycyjnych o bardzo zróżnicowanej polityce 
inwestycyjnej i geograficznym zasięgu inwestycji. Opis oferty dostępny jest na stronie: https://www.aliorbank.pl/biuro-
maklerskie/fundusze-inwestycyjne.html 

Aby złożyć zlecenie dotyczące funduszy inwestycyjnych wystarczy przejść do zakładki Oszczędności/ fundusze inwestycyjne/ 
nabycie funduszu

Używając filtru można wybrać fundusze:

1.  Z odpowiedniej grupy:

2. Odpowiedniego typu:

zwykły - rejestr prowadzony na zasadach ogólnych określonych w statutach funduszy/ subfunduszy.

Plan systematycznego Oszczędzania (PsO) - plan oferowany przez fundusz/subfundusz, którego celem jest systematyczne 
inwestowanie w dany fundusz. Zasady uczestnictwa w PSO określa umowa o uczestnictwie zawarta pomiędzy funduszem 
a uczestnikiem funduszu oraz jego regulamin.

indywidualny Plan inwestycyjny – plan, którego celem jest systematyczne inwestowanie w fundusze tego towarzystwa.

indywidualny Plan inwestycyjny Pierwszy krok – rodzaj planu systematycznego inwestowania.

https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/fundusze-inwestycyjne.html
https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/fundusze-inwestycyjne.html
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3. Odpowiedniego rodzaju:

4. W odpowiedniej walucie:

Po dokonaniu wyboru należy kliknąć Pokaż. Na liście pojawią się fundusze zgodne z wcześniejszym wyborem.

uwaga: Jeżeli nie dokona się wyboru i kliknie Pokaż, zostaną wyświetlone wszystkie fundusze dostępne w ofercie.
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Po wybraniu z listy funduszy odpowiedniego produktu, należy kliknąć Otwarcie rejestru. Pojawi się formularz zlecenia:

Żeby zakupić fundusze, wykonaj poniższe kroki:

•	 wybierz rachunek, z którego chciałbyś opłacić zlecenie,

•	 wpisz kwotę do zainwestowania,

•	 zapoznaj się z prospektem informacyjnym oraz Tabelą Opłat i Prowizji, a następnie potwierdź zapoznanie się z tymi 
materiałami,

•	 kliknij zatwierdź.

Pojawi się potwierdzenie szczegółów składanego zlecenia:
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Po wpisaniu kodu SMS, Podpisz. Pojawi się komunikat potwierdzający złożenie dyspozycji otwarcia rejestru.

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:

Wszystkie złożone wcześniej zlecenia dostępne są w zakładce Oszczędności/ fundusze inwestycyjne/ historia operacji.
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W historii operacji dostępnych jest kilka filtrów, które ułatwią Ci przeglądanie złożonych zleceń:

1. Grupa funduszy

2. Typ produktu

3. Rodzaj funduszu

4. Waluta funduszu

5. Zakres dat przeszukiwania

6. Możliwość przeszukania ostatnich dni

7. Ostatnie operacje

8. Typ operacji

Po dokonaniu wyboru kryteriów, wyświetlone zostaną operacje im odpowiadające:


