
 

 

Komunikat z dnia 17-03-2017 r. 

w sprawie wycofania komunikatów obowiązujących w Biurze Maklerskim 
przejętym przez Alior Bank z Banku BPH 

 

§ 1 

W związku z połączeniem operacyjnym Alior Banku S.A. i działalności przejętej z Banku BPH S.A.  

wycofuje się komunikaty obowiązujące w Biurze Maklerskim przejętym przez Alior Bank z Banku 

BPH: 

1. w sprawie informacji o zasadach i warunkach obsługi zleceń i dyspozycji telefonicznych 

dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych; 

2. w sprawie określenia wstępnego/maksymalnego i minimalnego depozytu zabezpieczającego 

oraz terminu uzupełnienia depozytu zabezpieczającego; 

3. w sprawie zasad i warunków udzielania Porady Inwestycyjnej o Charakterze Ogólnym Klientom 

Biura Maklerskiego przejętego przez Alior Bank z Banku BPH; 

4. w sprawie wprowadzenia „Programu - rachunek inwestycyjny dla posiadaczy Maksymalnego 

Konta w Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH”; 

5. w sprawie określenia listy czynności wykonywanych przez Biuro Maklerskie przejęte przez Alior 

Bank z Banku BPH na podstawie dyspozycji składanych przez Klientów za pośrednictwem 

internetowego systemu obsługi Klientów Biura Maklerskiego; 

6. w sprawie określenia zasad realizacji zleceń przez Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank  

z Banku BPH na podstawie dyspozycji składanych przez Klientów za pośrednictwem 

internetowego systemu obsługi Klientów Biura Maklerskiego; 

7. w sprawie określenia maksymalnych limitów zaangażowania Klienta w derywaty; 

8. w sprawie określenia wysokości opłat za odbieranie serwisów giełdowych czasu rzeczywistego  

w ramach pakietów w Systemie internetowym M@kler; 

9. w sprawie zasad optymalizacji wykorzystania środków na rachunkach Klientów w Biurze 

Maklerskim przejętym przez  Alior Bank z Banku BPH; 

10. w sprawie określenia listy rynków, na których Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z 

Banku BPH wykonuje zlecenia kupna/sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych; 

11. w sprawie określenia minimalnej wartości/wielkości zlecenia Do Dyspozycji Maklera oraz 

ustalenia listy maklerów upoważnionych do przyjmowania i realizowania zleceń Do Dyspozycji 

Maklera; 

12. w sprawie określenia zakresu usług świadczonych przez Biuro Maklerskie przejęte przez Alior 

Bank z Banku BPH; 

13. w sprawie trybu i sposobu składania skarg w Biurze Maklerskim przejętym przez Alior Bank  

z Banku BPH; 

14. w sprawie określenia godzin składania zleceń kupna/sprzedaży maklerskich instrumentów 

finansowych; 

15. w sprawie określenia listy czynności wykonywanych przez Biuro Maklerskie na podstawie 

dyspozycji składanych przez Klientów drogą telekomunikacyjną; 

16. w sprawie wysokości oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 

pieniężnych Klientów Biura Maklerskiego przejętego przez Alior Bank z Banku BPH; 

17. w sprawie ograniczeń w składaniu zleceń nieopłaconych w całości; 

18. w sprawie zaprzestania pobierania opłaty za obsługę rachunku inwestycyjnego; 

19. w sprawie obniżenia stawek prowizji Biura Maklerskiego przejętego przez Alior Bank z Banku 

BPH od obrotu instrumentami finansowymi dla młodych inwestorów; 
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20. w sprawie obniżenia stawek prowizji Biura Maklerskiego przejętego przez Alior Bank z Banku 

BPH od obrotu instrumentami finansowymi dla członków Stowarzyszenia Inwestorów 

Indywidualnych. 

§ 2 

W dotychczasowym Biurze Maklerskim przejętym przez Alior Bank z Banku BPH obowiązują 

komunikaty Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. 

§ 3 

Komunikat wchodzi w życie z dniem 27 marca 2017 roku.  

 

 

Krzysztof Polak  

 

Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. 


