inwestycje

INWESTUJ Z BIUREM
MAKLERSKIM ALIOR BANKU
ZADBAJ O SWOJE INWESTYCJE - Produkty i usługi inwestycyjne w jednym miejscu.
Wybierz ofertę dla siebie!

Produkty
Strukturyzowane
• zarabiaj na akcjach, indeksach,
surowcach przy zachowaniu
całkowitej lub częściowej ochrony
zainwestowanego kapitału.

Emerytura
• oszczędzaj na emeryturę
razem z IKE lub IKZE
i korzystaj: z ulgi podatkowej
lub zwolnienia z podatku
od zysków kapitałowych.

Giełda
• 0 zł za założenie i prowadzenie rachunku,
• prowizja od zleceń na akcje już od 0,21%,
• bezpłatny dostęp do notowań
w czasie rzeczywistym.

Fundusze inwestycyjne
• wybierz fundusz zgodny z Twoim
profilem i horyzontem inwestycyjny,
do wyboru masz ponad 300 funduszy
polskich i zagranicznych.

Alior Trader
• szeroki wybór instrumentów pochodnych, w tym m.in: waluty,
indeksy giełd zagranicznych, złoto, srebro, ropa naftowa,
• wsparcie 24h na dobę, 5 dni w tygodniu,
• pełna dowolność kierunku handlu i strategii inwestycyjnej.

> Z
 arządzaj swoimi inwestycjami w nowoczesnej bankowości internetowej, aplikacjach mobilnych oraz w placówkach Banku.
> Korzystaj z dostępu do profesjonalnego serwisu inwestycyjnego https://inwestycje.aliorbank.pl/ oraz do raportów
analitycznych przygotowanych przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym.
> Bądź na bieżąco z informacjami z rynku kapitałowego dzięki aplikacjom mobilnym dostępnym na iOS i Android.
> Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji inwestycyjnej, zapytaj o bezpłatną usługę doradztwa inwestycyjnego.

CHCESZ INWESTOWAĆ,
ALE NIE WIESZ JAK?
INWESTUJ Z EKSPERTAMI

W oparciu o Twoje cele, horyzont inwestycyjny oraz poziom akceptowalnego ryzyka eksperci przygotują gotowe
rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Doradztwo inwestycyjne
To oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie informacji oraz wielogodzinne analizy danych finansowych,
raportów bieżących ze wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz
poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Nasi Doradcy inwestycyjni wyselekcjonują dla Ciebie najciekawsze
propozycje w ramach dwóch strategii.

Strategie inwestycyjne
standardowe
• usługa od 100 000 zł
•	dwa warianty portfela
inwestycyjnego

Strategie inwestycyjne
indywidualne
• indywidualna opieka maklera
• najszersza gama rekomendowanych
instrumentów finansowych

Kontakt
Zapraszamy do oddziałów, na stronę www.bm.aliorbank.pl oraz infolinię 19 503.
Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178,
REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości). Informacja handlowa wg stanu na 04.01.2021 r.
Sprawdź aktualne warunki na stronie www.aliorbank.pl.
Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, wiążącym się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanego kapitału,
a w przypadku inwestycji w instrumenty pochodne poniesienia straty mogącej przekroczyć wartość zainwestowanych środków. Stopień ryzyka
zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem
szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81%* rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu
kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Ryzyko związane z zawarciem transakcji na podstawie niniejszych informacji ponosi Klient. Niniejszy
materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest informacją o instrumentach finansowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą
podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów finansowych.

