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Komunikat nr 272 
Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. 

 
w sprawie zasad pobierania pożytków z tytułu przechowywania 

środków pieniężnych Klientów. 
 

 
Na podstawie § 36 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS 
Spółka Akcyjna ustala się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Dom Maklerski Banku BPS S.A. pobiera pożytki od środków pieniężnych Klientów 

zdeponowanych  na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Domu Maklerskiego 
Banku BPS S.A. 

2. Dom Maklerski Banku BPS S.A. umożliwia oprocentowanie środków na rachunku pieniężnym 
wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. „Umowę 
oprocentowania środków na rachunku pieniężnym” (dalej: Umowa oprocentowania). 

 
§ 2 

1. Środki oprocentowane są według stopy procentowej, której wysokość zależy od sytuacji na 
międzybankowym rynku depozytów jednodniowych (O/N). 

2. Dom Maklerski Banku BPS S.A. wprowadza następujące kryteria wysokości stopy 
oprocentowania środków na rachunku pieniężnym Klienta. 
 

Wysokość obrotów Stopa oprocentowania 

100.000,00 zł - 250.000,00 zł * 
100 szt. – 250 szt.** 

0,70 stopy O/N 

250.000,01 zł – 500.000,00 zł* 
251 szt. – 500 szt.** 

0,80 stopy O/N 

powyżej 500.000,00 zł* 
powyżej 500 szt.* 

0,90 stopy O/N 

 
3. Dom Maklerski Banku BPS S.A. dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów określonych w pkt 2, 

po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. 
4. Dom Maklerski Banku BPS S.A.. pobiera pożytki od środków pieniężnych Klientów, którzy 

zawarli Umowę oprocentowania w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy pożytkami 
faktycznie uzyskanymi a pożytkami wypłaconymi Klientom, zgodnie z ust. 2.  

5. Dom Maklerski Banku BPS S.A. pobiera w całości pożytki od środków pieniężnych Klientów, 
którzy nie zawarli Umowy oprocentowania.  

6. Pożytki pobrane przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. od środków pieniężnych Klientów 
zdeponowanych na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Domu Maklerskiego 
Banku BPS S.A. przeznaczane są na poprawę jakości usług maklerskich świadczonych przez 
Dom Maklerski Banki BPS S.A na rzecz Klientów. 

 
* Wysokość obrotów brutto (bez prowizji) instrumentami rynku kasowego na rynku zorganizowanym na rachunku  w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym środki mają podlegać oprocentowaniu. 
** Ilość zrealizowanych pozycji na rynku kontraktów terminowych lub opcji. 
 
 

Komunikat wchodzi z dniem 13.12.2018 r. 

Traci moc Komunikat nr 217 z dnia 25.03.2016 r. 


