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System bankowości internetowej Alior Banku umożliwia składanie zleceń na wszystkie instrumenty finansowe notowane na 
trzech rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie:

•	 na rynku regulowanym,

•	 na rynku alternatywnym NewConnect,

•	 na rynku obligacji Catalyst.

Aktywne zlecenia giełdowe można modyfikować lub anulować. Potwierdzenie każdej operacji, przyjęcie lub odrzucenie jej 
przez Giełdę, prezentowane jest w monitorze powiadomień, który szczegółowo opisujemy w punkcie 4.

1.  Jak złożyć zlecenie?

Aby złożyć zlecenie, po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej (dostępnego pod adresem https://aliorbank.pl) 
należy wybrać zakładkę Inwestycje/ Zlecenia. 

Ekran składania zleceń giełdowych składa się z dwóch części. Pierwsza część pozwala na wybór papieru, druga natomiast na 
określenie parametrów zlecenia. Instrument można wybrać korzystając z listy rozwijanej umieszczonej w polu Papier.

Dla ułatwienia listę tę można ograniczyć filtrem określającym Typ papieru, np. akcje, obligacje, kontrakty. Istnieje również 
możliwość wpisania w polu Papier jego nazwy, a w miarę wpisywania kolejnych liter, nazwy walorów spełniające warunki 
będą podpowiadać się automatycznie.

Druga część ekranu zawiera następujące pola:

•	 strona zlecenia – należy określić rodzaj transakcji, kupno lub sprzedaż,

•	 portfel – numer portfela, w ramach którego jest składane zlecenie na derywaty,

•	 OTP – jeśli dla tego pola zaznaczono „TAK”, złożone zostanie zlecenie z odroczonym terminem płatności,

•	 ilość – liczba instrumentów w zleceniu,

•	 typ ceny – informacja, czy zlecenie ma być złożone z konkretnym limitem wyznaczonym przez Inwestora, czy chce on 
wykorzystać jedną z opcji bez limitu ceny

Dostępne opcje typów cen:

 – PKC – po każdej cenie, zlecenie jest realizowane po najbardziej atrakcyjnych cenach dostępnych po przeciwnej 
stronie arkusza w momencie złożenia zlecenia. Może być realizowane w kilku transakcjach po różnych cenach. 
Inwestor składając zlecenie nie ma możliwości kontrolowania kursu realizacji transakcji. Zlecenie ma taki sam 
priorytet realizacji jak zlecenie typu PCR i może być składane w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem, a także 
w fazie notowań ciągłych. W czasie notowań ciągłych zlecenie typu PKC może zostać złożone nawet w sytuacji, gdy 
w arkuszu nie ma innych zleceń, a cześć zlecenia niezrealizowana na fixingach pozostaje w arkuszach nadal jako 
PKC;

 – PCR – po cenie rynkowej, czyli z limitem najkorzystniejszym dla Inwestora w danej chwili, pozwalającym na 
realizację zlecenia. Zlecenie to może być składane w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego. 
W przypadku częściowej realizacji zlecenia PCR, niezrealizowana część tego zlecenia staje się zleceniem z limitem 
ceny równym kursowi po jakim została zawarta ostatnia transakcja. Zlecenia PCR mają taki sam priorytet realizacji, 
jak zlecenia PKC, i – tak samo jak zlecenia PKC - mają najwyższy priorytet realizacji względem ceny;
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 – PEG – zlecenie z limitem ceny, który automatycznie przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia 
po tej samej stronie arkusza zleceń. Zlecenie PEG traci swój priorytet czasu przyjęcia za każdym razem, gdy jego 
podstawowy (zmienny) limit ceny jest aktualizowany. Zlecenia PEG mogą być składane tylko w fazie notowań 
ciągłych. W czasie składania zlecenia PEG istnieje możliwość zdefiniowania następujących limitów:

a) Limit maksymalny – wykorzystywany dla zlecenia kupna (tzw. ceiling),

b) Limit minimalny – wykorzystywany dla zlecenia sprzedaży (tzw. floor).

  W momencie jego przekroczenia limit zlecenia PEG przestaje być automatycznie aktualizowany przez system 
giełdowy. Aktualizacja jest wznawiana w momencie, gdy limit najlepszego zlecenia kupna (sprzedaży) spadnie 
poniżej (wzrośnie powyżej) maksymalnej (minimalnej) wartości limitu;

•	 ważność - pole wyznacza terminy aktywności zlecenia. Inwestorzy mają do wyboru następujące możliwości:

 – Do dnia – zlecenie ważne jest do dnia oznaczonego jako data ważności zlecenia, jednak nie dłużej niż 365 dni;

 – Dzień – zlecenie jest ważne nie dłużej niż do końca sesji giełdowej w dniu, w którym zostało złożone na giełdę;

 – DOM – zlecenie jest ważne bezterminowo, jednak nie dłużej niż 365 dni od dnia złożenia na giełdę;

 – Do czasu – zlecenia z tym typem ważności są aktywne przez okres zdefiniowany przez składającego zlecenie. Czas 
wygaśnięcia dotyczy bieżącego dnia sesyjnego. Ważność określa się z dokładnością do sekundy;

 – Zamknięcie – zlecenie takie będzie aktywne jedynie na najbliższej fazie na zamknięcie. Zlecenie to można składać 
w dowolnej fazie sesji giełdowej. Jego niezrealizowana część jest usuwana automatycznie po zakończeniu fazy 
na zamknięcie;

 – Fixing – zlecenie jest aktywne do najbliższego fixingu. Zlecenia z tym parametrem można składać w każdej fazie sesji, 
a niezrealizowana część zlecenia jest zawsze usuwana po zakończeniu fixingu;

 – WLA – wykonaj lub anuluj - zlecenie jest realizowane natychmiast po wysłaniu, wyłącznie w całości. Może być 
złożone w fazie notowań ciągłych i dogrywki, z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Jeżeli w arkuszu zleceń 
na giełdzie brak zleceń przeciwstawnych z limitem ceny umożliwiającym zawarcie transakcji, zlecenie traci ważność. 
W przypadku tego typu ważności nie ma możliwości modyfikacji dat ważności zlecenia;

 – WIA – wykonaj i anuluj - zlecenie traci ważność po zawarciu pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, 
jeżeli zlecenie zostanie zrealizowane jednocześnie w kilku transakcjach). Zlecenie jest realizowane natychmiast po 
wysłaniu, a w przypadku zrealizowania częściowego, niezrealizowana część traci ważność. Może być złożone we 
wszystkich fazach sesji za wyjątkiem fazy interwencji. Jeżeli w arkuszu zleceń na giełdzie brak zleceń przeciwstawnych 
z limitem ceny umożliwiającym zawarcie transakcji, zlecenie traci ważność. W przypadku tego typu ważności nie ma 
możliwości modyfikacji dat ważności zlecenia;

•	 WUJ – warunek wielkości ujawnianej (pole opcjonalne) - określa wolumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń. Kolejna 
część zlecenia ujawniana jest w arkuszu zleceń po zrealizowaniu poprzednio ujawnionej części. Wielkość ujawniana 
zlecenia nie może być mniejsza niż 10 jednostek transakcyjnych. Zlecenie z warunkiem wielkości ujawnianej może 
być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, 
za wyjątkiem fazy interwencji. Zlecenia z warunkiem WUJ mogą być wyłącznie zleceniami z limitem ceny. 

•	 LimAkt – limit aktywacji - umożliwia określenie wielkości kursu przy jakim zlecenie zostanie aktywowane na giełdzie. 
Limit aktywacji musi być w przypadku zleceń kupna niższy, w przypadku zleceń sprzedaży wyższy od limitu zlecenia, 
chyba że zlecenie zawiera polecenie wykonania po każdej cenie. Składając zlecenie należy pamiętać, aby limit aktywacji 
był wyższy (w przypadku zleceń kupna) bądź niższy (w przypadku zleceń sprzedaży) od kursu ostatniej transakcji 
z danej sesji giełdowej, a w przypadku, gdy na danej sesji nie zawarto żadnej transakcji - od kursu odniesienia dla kursu 
otwarcia;

•	 WMin – wielkość minimalna.. Zlecenie może być składane w fazie notowań ciągłych i w fazie dogrywki z wyłączeniem 
okresów równoważenia rynku. Zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo co najmniej w wielkości równej 
podanej wartości. Jeżeli układ zleceń nie pozwala na realizację zlecenia co najmniej w wielkości określonej w warunku, 
zlecenie traci ważność. Niezrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu jako zlecenie bez warunku wielkości 
minimalnej z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo co najmniej 
w wielkości równej podanej wartości. Jeżeli układ zleceń nie pozwala na realizację zlecenia co najmniej w wielkości 
określonej w warunku, zlecenie traci ważność. Niezrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu jako zlecenie bez 
warunku wielkości minimalnej.
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2. Modyfikowanie/anulowanie zlecenia

Aktywne zlecenia giełdowe, które oczekują na realizację, można anulować lub modyfikować. Opcja taka dostępna jest 
w kolumnie Akcje w sekcji Inwestycje/ Zlecenia/ Zlecenia bieżące.

W przypadku modyfikacji Klienci mogą zmieniać przede wszystkim ilość papierów wartościowych oraz typ ceny zlecenia, 
aby dostosować je do zmieniającej się sytuacji na giełdzie. Ponadto opcja edycji pola Ważność zlecenia pozwala na 
wydłużenie terminu ważności niezrealizowanego zlecenia bez utraty pozycji w arkuszu zleceń.

Anulowanie powoduje przesłanie na giełdę dyspozycji anulowania bieżącego zlecenia. Anulowanie zlecenia nie wiąże się 
z żadnymi kosztami.

Każda z dyspozycji potwierdzana jest osobnym komunikatem wyświetlanym w monitorze powiadomień. Klient informowany 
jest czy jego dyspozycja została przyjęta i zrealizowana, czy odrzucona.

3. Historia zleceń

System oferuje możliwość przeglądania wszystkich zleceń archiwalnych. Służy do tego sekcja dostępna w zakładce 
Inwestycje/Historia/Historia zleceń. Inwestorzy mają do dyspozycji pełną historię zleceń, jednakże jednorazowo wyświetlany 
okres nie może przekroczyć 800 dni kalendarzowych.

4. Monitor powiadomień

Monitor powiadomień to narzędzie prezentowane na dole każdego ekranu w sekcji Inwestycje. Monitor wyświetla 
powiadomienia dotyczące przyjęcia lub odrzucenia dyspozycji Klienta oraz o ich realizacji na giełdzie. Komunikaty 
w monitorze dotyczą, m.in. następujących dyspozycji: zleceń zakupu i sprzedaży, ich modyfikacji i anulowania, opłacenia 
zlecenia, zapisu na sesji specjalnej, uruchomienia kredytu. Każde powiadomienie zawiera dokładną godzinę oraz opis 
złożonej dyspozycji. Komunikat o odrzuceniu dyspozycji zawiera dodatkowo przyczynę zaistniałej sytuacji.

Monitor powiadomień ma trzy widoki:

•	 Wersja pełna – zawiera wszystkie zlecenia i powiadomienia z bieżącej sesji giełdowej. Statusy zleceń odświeżane są na bieżąco,

•	 Wersja skrócona – wyświetlane są tylko trzy ostatnie komunikaty,

•	 Wersja zamknięta – brak komunikatów.

W Ustawieniach brokerskich dostępnych w opcji Ustawienia, można wybrać sposób wyświetlania monitora powiadomień.

UWAGA! Należy pamiętać, aby po złożeniu każdej dyspozycji sprawdzić jej status w monitorze powiadomień!


