
NOL3 to najnowsza i najlepiej rozbudowana aplikacja do obserwacji w czasie rzeczywistym notowań na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Obsługa aplikacji jest łatwa i intuicyjna, a wbudowane narzędzia są przydatne zarówno dla  
początkujących Inwestorów, jak i tych bardziej zaawansowanych.

Główną zaletą aplikacji Notowania OnLine 3 jest połączenie rozbudowanych i nowoczesnych funkcjonalności z przyjazną 
i intuicyjną warstwą prezentacyjną. NOL3 powstał w oparciu o sugestie użytkowników i wieloletnie doświadczenie osób 
pracujących na rynku kapitałowym. 

Korzystanie z aplikacji do notowań Notowania On Line 3 jest zupełnie darmowe. Każdy Klient otrzymuje darmowy pakiet 
Inwestor Standard, dzięki któremu otrzymuje dostęp do notowań w zakresie jednej oferty kupna i sprzedaży dla wszystkich 
instrumentów oraz do całej funkcjonalności aplikacji. 

Inwestorzy, w zależności od wygenerowanego obrotu, mogą być zwolnieni z opłat za wyższe rachunki. Brana pod uwagę jest 
większa wartość z obrotów w poprzednim miesiącu oraz średnia z 3 poprzednich miesięcy, na trzech rynkach: kasowym, 
kontraktów terminowych i opcji. Posiadanie odpowiednich obrotów w jednym ze wskazanych okresów i rynków pozwala na 
darmowe korzystanie z odpowiedniego rachunku.

 

Dostęp do Notowań On Line można uzyskać poprzez założenie rachunku brokerskiego w Alior Banku oraz zawarcie 
umowy abonenckiej. 

Przez pierwsze 30 dni od założenia rachunku brokerskiego wszyscy Klienci otrzymują dostęp do rachunku Inwestor Start, 
zawierającego maksymalne parametry aplikacji oraz umożliwiającego obserwację pełnego arkusza zleceń.

Po upływie okresu startowego, korzystanie z aplikacji możliwe jest po podpisaniu Umowy abonenckiej o udostępnianie 
serwisów giełdowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Umowa nie nakłada na Klienta opłat za korzystanie z aplikacji 
do notowań giełdowych ani żadnych innych konsekwencji prawnych. Podpisanie umowy możliwe jest po zalogowaniu 
do bankowości internetowej w zakładce Inwestycje/Informacje/Notowania  w części Warunki udostępniania.

Aplikacja NOL3 umożliwia pełny monitoring notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy także do 
przeprowadzania pełnej analizy technicznej. Aplikacja wyposażona jest w wiele narzędzi pomocnych każdemu Inwestorowi. 
Dodatkowo dzięki tej aplikacji zyskasz bezpłatny dostęp do depesz Polskiej Agencji Prasowej dotyczących rynku kapitałowego. 
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INSTALACJA APLIKACJI

Aby móc skorzystać z aplikacji i narzędzi w niej zawartych - po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Internetowej, 
w  zakładce Inwestycje/Informacje/Notowania w sekcji Warunki udostępniania należy pobrać i zapisać na swoim 
komputerze plik instalacyjny. 

Przed uruchomieniem pliku instalacyjnego, należy wylogować się z Systemu Bankowości Internetowej oraz zamknąć 
wszystkie uruchomione okna przeglądarki internetowej. Po uruchomieniu pliku, użytkownik musi przejść przez kolejne kroki 
instalatora zapoznając się z umową licencyjną oraz wybierając niezbędne komponenty aplikacji. Proces instalacji zakończy 
się automatycznie.

URUCHOMIENIE APLIKACJI

Aby uruchomić aplikację, należy zalogować się do Systemu Bankowości Internetowej. W każdej zakładce sekcji 
Inwestycjeistnieje możliwość uruchomienia aplikacji poprzez kliknięcie ikony aplikacji w nagłówku Monitora powiadomień  
(u dołu strony). Aplikację można także uruchomić w  zakładce Inwestycje/ Informacje/ Notowania, w sekcji Obsługa 
notowań jak również z poziomu Pulpitu w box’ie „Moje skróty” – klikając ‘Uruchom Notowania OnLine 3’ – po wcześniejszym 
dodaniu skrótu poprzez Dostosuj pulpit, Konfiguruj box ‘Moje skróty’.


