
 
 

 

Komunikat z dnia 31-12-2013 r. 
w sprawie wprowadzenia warunków zwrotu kosztów transferu papierów 
wartościowych do Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.  
 

§ 1  

Na podstawie § 112 ust. 2 Regulaminu wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych 

przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. oraz pkt V ppkt 3 Taryfy opłat i prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank 

S.A. wprowadza się następujące warunki zwrotu kosztów transferu papierów wartościowych do Biura 

Maklerskiego Alior Bank S.A.:  

1. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. dokonuje zwrotu kosztów poniesionych przez Klientów z tytułu 

transferu papierów wartościowych do Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.  

2. Biuro Maklerskie nie dokonuje zwrotu kosztów transferu derywatów. 

3. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów transferu jest:  

a) przeniesienie papierów wartościowych o wartości powyżej 1000 PLN do Biura Maklerskiego Alior Bank 

S.A., 

b) przedłożenie dowodu potwierdzającego koszt przeniesienia papierów wartościowych wystawionego 

przez firmę inwestycyjną, z której dokonany został transfer, 

c) złożenie wniosku o zwrot kosztów transferu instrumentów finansowych,  

4. Wartość, o której mowa w pkt 5 lit. a) odnosi się do papierów wartościowych przetransferowanych 

jednorazowo do Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. objętych jednym kodem. Wartość obliczana jest na 

podstawie ostatniego kursu zamknięcia ustalonego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

przed dniem transferu, a w przypadku papierów nienotowanych na podstawie ceny emisyjnej. 

5. Za dowód potwierdzający poniesienie kosztów związanych z transferem papierów wartościowych do 

Biura Maklerskiego uważa się:  

a) dyspozycję transferu papierów wartościowych, na której widnieje opłata za transfer – uwierzytelnioną 

pieczęcią podmiotu wystawiającego dyspozycję, 

b)  historię finansową rachunku, na której widnieje kwota/kwoty opłat za transfer, 

c)  inne potwierdzenie poniesienia kosztów związanych z transferem akceptowane przez Biuro Maklerskie.  

6. Zwrot kosztów dokonywany jest poprzez zwrot prowizji zapłaconej przez Klienta w Biurze Maklerskim 

Alior Bank S.A. z tytułu realizacji transakcji kupna/sprzedaży papierów wartościowych. 

7. Zwrot kosztów dokonywany jest w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca. 

8. Miesięczna kwota zwrotu jest równa wartości prowizji zapłaconej przez Klienta w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym na rachunku, na który zostały przetransferowane papiery wartościowe, z 

zastrzeżeniem pkt 11.  

9. Do ustalania kwoty zwrotu uwzględniana jest prowizja zapłacona począwszy od miesiąca w którym 

Klient przedłożył dowód potwierdzający koszt transferu. 

 

10. Kwoty otrzymanych zwrotów prowizji z tytułu transakcji day trading pomniejszają kwotę zwrotu 

kosztów w danym miesiącu. 

11. Łączna kwota zwrotu nie może przekroczyć kosztów przeniesienia papierów wartościowych. 

12. Zwrot dokonywany jest na rachunek pieniężny Klienta służący do obsługi rachunku papierów 

wartościowych, na który został dokonany transfer.  

§ 2 

Biuro Maklerskie zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego komunikatu bez podania przyczyny. W przypadku 

odwołania komunikatu zwrot kosztów transferu wykonanego przed odwołaniem dokonywany będzie w oparciu o 



prowizję zapłaconą w terminie do 3 miesięcy od odwołania komunikatu. W przypadku gdy wartość prowizji 

zapłaconej w tym terminie będzie mniejsza od kosztów przeniesienia papierów wartościowych pozostała część 

kosztów nie zostanie zwrócona. 

§ 3 

Pozostałe opłaty i prowizje będą pobierane zgodnie z obowiązującą Taryfą Opłat i prowizji Biura Maklerskiego 
Alior Bank S.A.  

§ 4 

Przestaje obowiązywać Komunikat z dnia 2 stycznia 2013 roku.  

§ 5 

Komunikat wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.  
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