
 

 
 

Komunikat z dnia 02-01-2018 r. 

 

w sprawie zwolnienia z opłat za prowadzenie rachunku papierów 
wartościowych i rachunku pieniężnego 

§ 1 

Na podstawie części V pkt 2 Taryfy Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. ustala się co następuje:  

1. Zwalnia się Klientów z opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku Inwestor Plus i Inwestor Max  
w przypadku, gdy średnia miesięczna wysokość obrotów z miesiąca kalendarzowego lub trzech miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających bieżący okres rozliczeniowy przekracza następujące poziomy: 

Rodzaj rachunku 
Obroty 

Rynek kasowy Kontrakty Opcje 

Rachunek Inwestor Plus 60 tys. zł 60 kontraktów 200 opcji 

Rachunek Inwestor Max 120 tys. zł 120 kontraktów 300 opcji 

2. Obniża się opłatę miesięczną za prowadzenie rachunku Inwestor Max w przypadku, gdy średnia miesięczna 
wysokość obrotów z miesiąca kalendarzowego lub trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających bieżący 
okres rozliczeniowy przekracza następujące poziomy: 

Rodzaj rachunku 
Obroty 

Rynek kasowy Kontrakty Opcje 

Rachunek Inwestor Max 60 tys. zł 60 kontraktów 200 opcji 

a. Opłata dla osób fizycznych wykorzystujących dane z serwisów giełdowych czasu rzeczywistego do 
celów prywatnych: 106,00 zł 

b. Opłata dla osób i podmiotów innych niż określone w pkt a: 21,00 zł 

3. Do wyliczenia średniej obrotów, o której mowa w pkt 1 i 2 nie uwzględnia się obrotu kontraktami 
terminowymi na kursy walut.  

4. Dostęp do serwisów giełdowych czasu rzeczywistego w ramach zwolnienia lub obniżenia opłaty, o których 
mowa w pkt 1 i 2 otrzymuje jedna osoba powiązana z rachunkiem (posiadacz, współposiadacz, 
pełnomocnik). Udostępnienie serwisów pozostałym osobom powiązanym z rachunkiem wymaga 
wygenerowania obrotów będących wielokrotnością wartości określonych w pkt 1 i 2. 

5. Zwalnia się z opłaty za prowadzenie rachunku Inwestor Plus i Inwestor Max Klientów korzystających  
z serwisów giełdowych czasu rzeczywistego obejmujących odpowiednio pięć ofert kupna/sprzedaży lub pełen 
arkusz zleceń w ramach opłat wnoszonych za prowadzenie innego rachunku lub zwolnienia na podstawie 
obrotów wykonanych na innym rachunku. W ramach zwolnienia, z serwisów giełdowych czasu rzeczywistego 
może korzystać ta sama osoba powiązana ze wszystkimi rachunkami. 

6. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku pieniężnym uniemożliwiającym pobranie opłaty 
za prowadzenie rachunku Biuro Maklerskie zmienia rodzaj rachunku na: 

a. Inwestor Standard – w przypadku osób fizycznych, wykorzystujących dane z serwisów giełdowych 
czasu rzeczywistego do celów prywatnych 

b. Inwestor – w przypadku osób i podmiotów innych niż określone w pkt a.  

§ 2 

Traci moc Komunikat z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z opłat za prowadzenie rachunku papierów 
wartościowych i rachunku pieniężnego. 

§ 3 

Komunikat wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 roku. 

 

Krzysztof Polak 

Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. 


