
 

 
Komunikat z dnia 02-01-2020 r. 

 
w sprawie określenia listy czynności wykonywanych przez Biuro Maklerskie Alior 

Bank S.A. na podstawie dyspozycji składanych przez Klientów za pośrednictwem 
elektronicznych nośników informacji. 
 

 
Na podstawie § 92 ust. 3 Regulaminu wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów 
wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., § 26 ust. 3 Regulaminu przyjmowania i 
przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez 
Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., § 66 ust. 3 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. określa się zakres czynności wykonywanych przez Biuro Maklerskie Alior 
Bank S.A. w oparciu o zlecenia i dyspozycje składane za pośrednictwem elektronicznych nośników 
informacji. 
 

§ 1 
 
Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. przyjmuje i realizuje zlecenia i dyspozycje Klientów składane za pomocą 

elektronicznych nośników informacji dotyczące: 
 

1. kupna/sprzedaży instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym, 
2. anulowania oraz modyfikacji zleceń kupna/sprzedaży instrumentów finansowych w obrocie 

zorganizowanym, 
3. zapisu na papiery wartościowe w ramach oferty publicznej w tym w ramach wykonania prawa 

poboru, 

4. przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego, na rachunek bankowy lub inny rachunek 
pieniężny, którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem, 

5. aktywacji lub dezaktywacji usługi nabywania instrumentów finansowych na podstawie zlecenia z 
odroczonym terminem zapłaty, 

6. aktywacji lub dezaktywacji usługi przelewów automatycznych, 
7. dokonania zapłaty za instrumenty finansowe nabyte na podstawie zlecenia z odroczonym terminem 

zapłaty, 
8. uruchomienia i spłaty kredytu na zakup instrumentów finansowych, 
9. zmiany zakresu udostępnianych informacji giełdowych, 
10. nabycia, odkupienia, konwersji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, 
11. kupna/sprzedaży instrumentów finansowych na rynkach OTC, 
12. anulowania oraz modyfikacji zleceń kupna/sprzedaży instrumentów finansowych na rynkach OTC, 
13. przelewu środków pieniężnych z rachunku Alior Trader, na rachunek bankowy lub inny rachunek 

pieniężny, którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem, 
14. złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej FATCA. 

 
§ 2 

 
Przestaje obowiązywać Komunikat z dnia 17.12.2019 r. w sprawie określenia listy czynności wykonywanych 

przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. na podstawie dyspozycji składanych przez Klientów za pośrednictwem 

elektronicznych nośników informacji.  
 

§ 3 
 
Komunikat wchodzi w życie z dniem 02.01.2020 roku.  
 

 
 
 

Jacek Taraśkiewicz   
 

Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.  


