
 
 

Komunikat z dnia 26-05-2022 r. 
 

w sprawie określenia dni i godzin składania zleceń kupna/sprzedaży instrumentów 

finansowych 
  
Na podstawie § 52 Regulaminu wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych 
przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., § 52 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń, 
przyjmowania i przekazywania zleceń oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro 

Maklerskie Alior Bank S.A., § 50 ust. 1 Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami 
finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez 
Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie na 

rynkach zagranicznych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków związanych z tym obrotem przez Biuro 
Maklerskie Alior Bank S.A. określa się dni i godziny składania zleceń kupna/sprzedaży instrumentów 
finansowych.  
 

§ 1 

1. Zlecenia kupna/sprzedaży instrumentów finansowych oraz dyspozycje anulowania i modyfikacji zleceń 

są przyjmowane:  
 

a) zlecenia kierowane na rynki prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(GPW)  

• telefonicznie - w godzinach od 23:00 w niedzielę do 23:00 w piątek,  

• za pośrednictwem systemu internetowego – przez całą dobę,  

• w Placówkach Banku prowadzących obsługę maklerską - w godzinach ich pracy,  
 

b) zlecenia kierowane na rynki OTC (z zastrzeżeniem § 3) 

- instrumenty finansowe oparte bezpośrednio o kursy walut 

• telefonicznie – w godzinach od 23:00 w niedzielę do 23:00 piątek, 

• za pośrednictwem systemu internetowego - w godzinach od 23:00 w niedzielę  
do 23:00 w piątek, 

- pozostałe instrumenty finansowe 

• telefonicznie – w godzinach od 00:00 w poniedziałek do 23:00 w piątek, 

• za pośrednictwem systemu internetowego - w godzinach od 00:00 w poniedziałek do  
23:00 w piątek, 

 
c) zlecenia kierowane na rynki zagraniczne 

• telefonicznie - w godzinach od 23:00 w niedzielę do 23:00 w piątek,  
• za pośrednictwem systemu internetowego – przez całą dobę.  

 

§ 2 

1. Biuro Maklerskie zobowiązuje się przekazać do realizacji na właściwy rynek GPW zlecenie brokerskie 
wystawione na podstawie zlecenia Klienta złożonego nie później niż 5 minut przed zakończeniem tej 
fazy sesji giełdowej, na który ma być przekazane.  

2. Biuro Maklerskie dołoży wszelkich starań w celu przekazania do realizacji zleceń złożonych po czasie 
określonym w ust. 1, jednak nie gwarantuje ich przekazania do realizacji w ramach danej fazy sesji 
giełdowej.  

3. Zlecenia złożone po czasie określonym w ust. 1 i nieprzekazane do realizacji w trybie ust. 2 zostaną 
przekazane do realizacji w kolejnej fazie sesji giełdowej, o ile nie jest to sprzeczne z regulaminami 
obowiązującymi na danym rynku lub treścią zlecenia.  

 

 
 
 
 



§ 3 

1. Zlecenia na rynki OTC typu „Market” są przyjmowane w godzinach handlu określonych w Specyfikacji 
instrumentów finansowych.  

2. Dni i godziny określone w § 1 pkt b mogą ulegać okresowym zmianom ze względu na dni świąteczne 
lub przerwy w obrocie na poszczególnych rynkach instrumentów bazowych.  

 
§ 4 

Na podstawie § 98 ust. 2 Regulaminu wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów 
wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., § 99 ust. 2 Regulamin świadczenia usług 

wykonywania zleceń, przyjmowania i przekazywania zleceń oraz prowadzenia rachunków papierów 
wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. oraz § 72 ust. 2 Regulaminu wykonywania zleceń 
w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych 
z tym obrotem przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. w przypadku prowadzenia prac serwisowych, Biuro 
Maklerskie może wyłączyć czasowo dostęp do systemu bankowości internetowej oraz systemu 
transakcyjnego podając informację o terminie i czasie trwania braku dostępu na stronie internetowej Biura 
Maklerskiego.  

 
§ 5 

Przestaje obowiązywać Komunikat z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia dni i godzin składania zleceń 
kupna/sprzedaży instrumentów finansowych. 
 

§ 6 

Komunikat wchodzi w życie z dniem 26 maja 2022 roku.  
 
 
 
 
 Jacek Janiuk   

Dyrektor Biura Maklerskiego  

Alior Bank S.A.  

 


