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Umowa oprocentowania środków na rachunku pieniężnym  
 

NR rachunku   
 

W dniu  pomiędzy:  
 

Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem 0000304923, NIP 1080005418, o kapitale zakładowym w wysokości 7 469 280 zł, który został w pełni wpłacony, 
zwanym dalej „Domem Maklerskim”, reprezentowanym przez:  
 

      a 

Imię i nazwisko upoważnionej osoby  

 
 
Imię i nazwisko / nazwa / firma * 
 

 
Adres / siedziba* 
 

   
PESEL / REGON *   

 

zwanym dalej „Klientem”, w imieniu którego działają**): 
 

 
imię i nazwisko, stanowisko, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL 
 

 
imię i nazwisko, stanowisko, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL 
 
 
zawarta została niniejsza umowa (zwana dalej Umową) określająca warunki oprocentowania środków na rachunku pieniężnym Klienta służącym 
do obsługi rachunku papierów wartościowych. 

§1 
1. Oprocentowaniu podlegają środki pieniężne (dalej: środki) Klienta pozostające na rachunku pieniężnym po rozliczeniu sesji giełdowej. 
2. Środki podlegają oprocentowaniu pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Komunikacie Domu Maklerskiego. 

§2 
1. Środki oprocentowane są według stopy procentowej, której wysokość zależ od sytuacji na międzybankowym rynku depozytów jednodniowych 

oraz wielkości obrotów wygenerowanych na rachunku Klienta (w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc w którym środki 
podlegają oprocentowaniu). 

2. Kryteria ustalania stopy oprocentowania środków na rachunku pieniężnym określone są w Komunikacie Domu Maklerskiego. 
3. Wysokość stopy procentowej, o której mowa w ust 1 powyżej, jest ustalana w każdym dniu roboczym. 
4. Informacja o aktualnej stopie procentowej, o której mowa w ust. 1 powyżej, publikowana jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego 

oraz udostępniana w POK/PUM. 
5. Odsetki naliczane są za każdy dzień miesiąca od wysokości środków pozostających na rachunku pieniężnym Klienta po rozliczeniu sesji 

giełdowej. 
6. Uznanie rachunku pieniężnego Klienta kwota naliczonych odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego, w którym środki podlegały oprocentowaniu. 
§3 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Domu Maklerskiego oraz Klienta. 
2. Powództwa o roszczenia powstałe na tle niniejszej Umowy mogą być dochodzone przed sadami powszechnymi, zgodnie z przepisami o 

właściwości sadu zawartych w Kodeksie postepowania cywilnego. 
3. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie maja postanowienia Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku BPS S.A. (dalej: Regulamin) oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 
§4 

1. Umowa zostaje zawarta z chwila jej podpisania. 
2. Umowa zawarta jest na czas niekreślony. 
3. Rozwiązanie Umowy następuje na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie. 
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
 
 

   
Data zawarcia / modyfikacji Umowy, podpis Klienta lub osób 

działających w jego imieniu 
 Pieczątka imienna i podpis osoby reprezentującej 

Dom Maklerski Banku BPS S.A. 
 
 
 

   

 (pieczątka firmowa PUM/POK Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.)  

   

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*) niepotrzebne skreślić  
**) dotyczy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 

http://www.dmbps.pl/

