
 

 
 

 

Komunikat z dnia 22-10-2018 r. 

w sprawie opłat za świadczoną usługę doradztwa inwestycyjnego 

 
§ 1 

1. Na podstawie § 18 ust. 2 Regulaminu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro 

Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna zawiesza się pobieranie opłat z tytułu świadczenia usługi 

doradztwa inwestycyjnego. 

2. Zawieszenie pobierania opłat nie obejmuje usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonego  

w ramach strategii indywidualnych, w której opłaty lub zwolnienie z opłat jest indywidualnie 

negocjowane. 

3. O przywróceniu pobierania opłat Biuro Maklerskie poinformuje Klientów korzystających z  usług 

objętych tymi opłatami, z co najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem poprzez wysłanie 

informacji na adresy e-mail Klientów lub wiadomości sms na podane przez Klientów numery 

telefonów.  

 

§ 2 

1. Traci moc komunikat z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za świadczoną usługę 

doradztwa inwestycyjnego.  

2. Komunikat wchodzi w życie z dniem 22 października 2018 roku.  

 

 

Jacek Taraśkiewicz 

Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. 



Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 43/2018 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 19.10.2018 r. 

 

 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 OPŁATY 

Lp. Rodzaj usługi 
Wysokość opłaty 
kwartalnej 

1. 
Świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego w ramach strategii funduszowych 
Alior TFI 

bez opłat 

2. 
Świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego w ramach strategii ostrożnych* 

 Kwota zadeklarowana w umowie do usługi doradztwa inwestycyjnego: 
 do 400 000 zł 
 powyżej 400 000 zł 

 

 
0,20% 
0,15% 

3. 
Świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego w ramach strategii rozważnych* 

 Kwota zadeklarowana w umowie do usługi doradztwa inwestycyjnego: 
 do 400 000 zł 
 powyżej 400 000 zł 

 

 
0.30% 
0.25% 

4. 
Świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego w ramach strategii aktywnych* 

 Kwota zadeklarowana w umowie do usługi doradztwa inwestycyjnego: 
 do 400 000 zł 
 powyżej 400 000 zł 

 

 
0.40% 
0.35% 

5. 
Świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego w ramach strategii dynamicznych* 

 Kwota zadeklarowana w umowie do usługi doradztwa inwestycyjnego: 
 do 400 000 zł 
 powyżej 400 000 zł 

 

 
0.45% 
0.40% 

6. 
Świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego w ramach strategii indywidualnych: 

 Kwota zadeklarowana w umowie do usługi doradztwa inwestycyjnego: 
 powyżej 400 000 zł 

negocjowana 
nie wyższa niż 

określona w pkt 2-5 

* z wyłączeniem strategii funduszowych Alior TFI oraz strategii indywidualnych 
 

II POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Opłata naliczana jest od kwoty zadeklarowanej do usługi doradztwa inwestycyjnego w ostatni dzień roboczy 
każdego kwartału kalendarzowego. 

2. Opłata pobierana jest do 10 dnia roboczego następującego po kwartale, którego opłata dotyczy. 

3. Dyrektor Biura Maklerskiego może wprowadzać w formie Komunikatów niższe prowizje i opłaty za czynności 
określone w niniejszej Taryfie lub zwolnić z opłaty. 

4. W odniesieniu do strategii od kwoty 400 000 zł oraz strategii indywidualnych Biuro Maklerskie może w formie aneksu 
z Klientem określić inny sposób naliczania opłat.  

5. Opłata naliczana jest w kwocie brutto (z podatkiem VAT). Na kwotę opłaty Biuro Maklerskie wystawia fakturę 
i przesyła Klientowi według wyboru na adres korespondencyjny lub adres e-mail.  

 

Taryfa opłat za usługę doradztwa inwestycyjnego 

świadczonego przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.  

 
Obowiązuje od 22 października 2018 r. 


