Uchwała nr 11/VI/2020
Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A.
z dnia 9 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia wysokości oprocentowania rachunku oraz minimalnego
salda środków pieniężnych podlegających oprocentowaniu
Na podstawie § 7 ust. 5 pkt k) Regulaminu Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA oraz
na podstawie § 56 ust. 1 i ust. 4 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski
BDM S.A.”, Zarząd postanawia, co następuje:
§1
1. Z dniem 1 lipca 2020 r. wysokość oprocentowania niezablokowanych środków pieniężnych
znajdujących się na rachunku inwestycyjnym klienta wynosi:
a) dla oprocentowania typu PROFIT - STANDARD, wysokość oprocentowania równa jest
średniej stawce WIBID ON (Warsaw Interbank Bid Rate Over Night) z poprzedniego miesiąca,
przemnożonej przez wskaźnik procentowy zależny od wysokości środków pieniężnych
podlegających oprocentowaniu:
•
0,55% * WIBID O/N dla kwoty środków pieniężnych nieprzekraczającej 1.000.000 zł,
•
0,66% * WIBID O/N dla kwoty powyżej 1.000.000 zł,
b) dla oprocentowania typu PROFIT - WIBID, wysokość oprocentowania równa jest średniej
stawce WIBID ON (Warsaw Interbank Bid Rate Over Night) z poprzedniego miesiąca,
przemnożonej przez wskaźnik procentowy zależny od średniej wysokości posiadanych
na rachunku inwestycyjnym aktywów i wynosi:
•
40% * WIBID O/N dla aktywów nieprzekraczających 5.000.000 zł;
•
66% * WIBID O/N dla aktywów powyżej 5.000.000 zł.,
•
c) Stawkę procentową w §1 ust.1 b), zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
§2
1. Minimalne saldo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podlegających
oprocentowaniu typu PROFIT-STANDARD za dany dzień wynosi 10.000 zł.
2. Minimalne saldo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podlegających
oprocentowaniu typu PROFIT -WIBID za dany dzień wynosi 10.000 zł.
3. W przypadku klientów Wydziału Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi minimalne saldo
środków podlegających oprocentowaniu wynosi 0 zł.
§3
1. Uchyla się Uchwałę Zarządu nr 3/VI/2020 z dnia 3 czerwca 2020r.
2. Z dniem 1 lipca 2020 roku uchyla się Uchwałę nr 12/V/2019 Zarządu Domu Maklerskiego BDM
S.A. z dnia 30 maja 2019 roku.
§4
Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszej Uchwały powierza się Dyrektorowi Finansowemu
oraz Dyrektorowi Wydziału Sprzedaży.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość.
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