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1. Gdzie dostępne są informacje o rachunku brokerskim?

Podstawowa zakładka systemu bankowości internetowej – Pulpit pozwala na przeglądanie zagregowanych informacji na 
temat całości produktów i usług Klienta w Alior Banku. Obsługa produktów maklerskich, w tym rachunku brokerskiego, 
możliwa jest w zakładce Inwestycje.

W zakładce Inwestycje dostępne ą następujące sekcje:

•	 Rachunek - informacje związane ze stanem rachunku oraz  dodatkowymi usługami dostępnymi na rachunku,

•	 Zlecenia - składanie dyspozycji, wprowadzenie modyfikacji oraz anulowanie zleceń,

•	 Historia - szczegóły historii operacji na rachunku brokerskim,

•	 Dyspozycje - składanie dyspozycji związanych z rachunkiem, np. przelew lub dodanie rachunku,

•	 Informacje - informacje dotyczące obsługi notowań, w tym pliki instalacyjne aplikacji służących do podglądu notowań 
w czasie rzeczywistym: Notowania Online 3 oraz Notowania 4 Pro, dostęp do dodatkowego serwisu informacyjnego 
www.broker.aliorbank.pl,

•	 Rynek pierwotny - składanie dyspozycji związanych z aktualnymi ofertami rynku pierwotnego.

Dodatkowe funkcjonalności związane z obsługą rachunku brokerskiego zostały umieszczone w sekcji Ustawienia/ Ustawienia 
brokerskie w górnej części strony.

W tym miejscu możliwe jest zarzadzanie autoryzacją poprzez wyłączanie lub włączanie autoryzacji kodem SMS dyspozycji 
brokerskich, ustawianie dodatkowych parametrów: zleceń, monitora powiadomień i koszyka zleceń.

2. Jak zasilić rachunek brokerski? 

Rozpoczęcie inwestowania na giełdzie możliwe jest po zasileniu rachunku brokerskiego środkami pieniężnymi. Klienci 
posiadający konto osobiste w Alior Banku mogą skorzystać z następujących możliwości:

1. Przelew na rachunek brokerski

Można zlecać 2 typy przelewów: na rachunek własny (rachunek, którego użytkownik jest właścicielem lub 
pełnomocnikiem) oraz obcy (dowolny rachunek w innym banku, którego jest się właścicielem, dla którego należy podać 
26-cyfrowy numer NRB). 

http://www.broker.aliorbank.pl
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Przelew na rachunek maklerski dostępny jest w systemie bankowości internetowej w zakładce Płatności pod nazwą Przelew 
maklerski. Należy wybrać numer rachunku bankowego, z którego przelew ma zostać zrealizowany oraz numer rachunku 
brokerskiego, na który pieniądze zostaną przelane. Następnie wypełnić standardowe dane do przelewu, czyli kwotę 
przelewu oraz tytuł płatności i kliknąć: Zatwierdź przelew. Wyświetlone zostaną szczegóły przelewu, a po ich potwierdzeniu 
przelew zostanie zrealizowany. 

2. Przelewy automatyczne

Przelew automatyczny można ustawić w zakładce Inwestycje -> Rachunek/ Szczegóły rachunku. Przelewy automatyczne 
są  bezpłatne i służą do powiązania rachunku brokerskiego z rachunkiem bankowym, tak aby środki z rachunku 
bankowego były pobierane automatycznie na rachunek brokerski m.in. w chwili rejestracji zlecenia, opłacenia zlecenia 
z odroczonym terminem płatności oraz uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Niewykorzystane  środki wracają 
automatycznie na rachunek bankowy. 

Aktywacja przelewów automatycznych jest możliwa po kliknięciu w opcję Otwórz.

Istnieją dwie możliwości zwrotu nadwyżki środków na rachunek bankowy:

•	 automatyczne przelewy wolnych środków na rachunek bankowy po zaistnieniu nadwyżki, np. po rozliczonym zleceniu 
sprzedaży instrumentów finansowych;

•	 przelew wolnych środków na rachunek bankowy po zakończeniu sesji giełdowej.

O wyborze opcji decyduje Klient podczas uruchamiania usługi.

UWAGA!

Klienci posiadający konto osobiste w innym banku niż Alior Bank mogą zasilić rachunek brokerski poprzez bezpośrednią 
wpłatę w jednym z oddziałów lub poprzez wykonanie standardowego przelewu na indywidualny numer rachunku 
brokerskiego.

Numer rachunku brokerskiego w formacie NRB, czyli 26-cyfrowy numer rachunku bankowego prezentowany jest w zakładce 
Inwestycje/ Rachunek/ Szczegóły rachunku. Należy pamiętać, że przelew z innego banku rozliczany jest na zasadach 
standardowego przelewu międzybankowego, tzn. czas jego realizacji może wynieść nawet dwa dni robocze.


