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REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ „Profit z bonusem” BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW 
BIZNESOWYCH (MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY) 

Obowiązuje od dnia 13.10.2015 do dnia 05.01.2016 
 

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania oferty specjalnej „Profit z 
bonusem” Banku BPH SA dla Klientów Biznesowych (Mikro, Małe i Średnie 
Firmy), który obowiązuje od dnia 13.10.2015 do dnia 05.01.2016 

§ 1 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

Bank Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku, 

Bonus 
odsetkowy 

Podwyższone oprocentowanie na rachunku 
pomocniczym Symetria Profit, po spełnieniu przez 
Klienta warunków określonych w niniejszym 
Regulaminie 

Kanały 
elektroniczne 

System Bankowości Internetowej BusinessNet 

Klient  Rezydent lub nierezydent w znaczeniu określonym przez 
ustawę „Prawo dewizowe”, nie będący konsumentem: 
a) osoba prawna, 
b) osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, 
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, o ile posiada zdolność prawną, 
d) mający siedzibę w kraju oddział  

i przedstawicielstwo  nierezydenta, 
 

Mikro, Mała, 
Średnia Firma 

Segmenty Klientów. 
Informacja o segmencie zostaje przekazana podczas 
nawiązywania relacji z Klientem lub przy wnioskowaniu 
o produkt kredytowy. 

Nierezydent Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą 
oraz osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także 
inne podmioty mające siedzibę za granicą posiadające 
zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we 
własnym imieniu; znajdujące się za granicą 
przedstawicielstwa, oddziały, przedsiębiorstwa 
utworzone przez rezydentów; obce przedstawicielstwa 
dyplomatyczne, urzędy konsularne i  inne obce 
przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje 
międzynarodowe, korzystające z immunitetów i 
przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 

Oferta 
Specjalna 

Niniejsza Oferta specjalna – „Profit z Bonusem” 

Rachunki 
bieżące 

Rachunki bieżące, które w nazwie posiadają zwrot 
Biznes Symetria zgodnie z Regulaminem prowadzenia 
rachunków bankowych Banku BPH S.A dla Klientów 
Biznesowych, w tym Biznes Symetria Direct, Biznes 
Symetria, Biznes Symetria Pro 

Regulamin Niniejszy Regulamin Oferty Specjalnej „Profit z Bonusem” 
Banku BPH SA dla Klientów Biznesowych (Mikro, Małe i 
Średnie Firmy) 

Rezydent Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania  
w kraju oraz osoba prawna mająca siedzibę  
w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, 
posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i 
nabywania praw we własnym imieniu; znajdujące się w 
kraju przedstawicielstwa, oddziały, przedsiębiorstwa 
utworzone przez nierezydentów; polskie 
przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i 
inne polskie przedstawicielstwa, misje specjalne 
korzystające z immunitetów  
i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,  

Umowa Umowa o współpracy w zakresie produktów bankowych 
Banku BPH S.A. 

§ 2 
1. Oferta specjalna skierowana jest do Klientów z segmentu Mikro, 

Małych i Średnich Firm, którzy w okresie jej trwania nawiążą z 
Bankiem relację, poprzez otwarcie rachunku bieżącego oraz 
rachunku pomocniczego Symetria Profit (warunek łączny) 

2. Oferta specjalna dotyczy oprocentowania rachunku pomocniczego 
Symetria Profit, które będzie się kształtowało następująco: 
1) dla salda do 100.000 PLN 2% p.a. 
2) dla salda od 100.000,01 PLN do 10.000.000 PLN 1% p.a. 
3) dla salda powyżej 10.000.000 PLN 0,25% p.a.  

3. Klient może uzyskać dodatkowe oprocentowanie na rachunku 
pomocniczym Symetria Profit w ramach Bonusa odsetkowego, po 
spełnieniu łącznie poniższych warunków: 
1) Utrzymywanie średniomiesięcznego salda na rachunku 

pomocniczym Symetria Profit w wysokości nie niższej niż 75 000 
pln (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) oraz  

2) Utrzymywanie średniomiesięcznego salda na rachunku 
bieżącym w wysokości nie niższej niż 25 000 pln (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy) 

4. Średniomiesięczne saldo liczone jest za każdy miesiąc, jako suma 
sald na rachunku na koniec każdego dnia podzielona przez liczbę 
analizowanych dni w miesiącu. Jeśli otwarcie/zamknięcie rachunku 
nastąpiło w ciągu miesiąca liczba analizowanych dni w danym 
miesiącu dotyczy okresu od dnia otwarcia lub do dnia jego 
zamknięcia. 

5. Bonus odsetkowy w postaci podwyższonego oprocentowania 
przysługuje za każdy miesiąc, w którym został spełniony warunek 
określony w ust. 3 niniejszego paragrafu poprzez dopisanie 
dodatkowych odsetek za dany miesiąc. 

6. W przypadku spełnienia przez Klienta warunków Bonusa 
odsetkowego w danym miesiącu oprocentowanie rachunku 
pomocniczego Symetria Profit kształtować się będzie następująco: 
1) dla salda do 100.000 PLN 2,5% p.a. 
2) dla salda od 100.000,01 PLN do 10.000.000 PLN 1,5% p.a. 
3) dla salda powyżej 10.000.000 PLN 0,75% p.a. 

7. Kwota odsetek należnych Klientowi wyliczana jest według 
przypisanej dla danego przedziału kwotowego stopy procentowej, tj. 
z łącznej kwoty środków na rachunku ;środki do wysokości 100 tys zł 
oprocentowane są według stopy procentowej obowiązującej dla 
pierwszego przedziału kwotowego, nadwyżka środków ponad 100 
tys zł do wysokości 10 000 tys zł oprocentowana jest według stopy 
procentowej obowiązującej dla drugiego przedziału kwotowego. 
Reguła powyższa ma zastosowanie dla kolejnych przedziałów 
kwotowych i stóp procentowych wskazanych powyższej.  

8. Oprocentowanie wskazane w niniejszym regulaminie obowiązuje 
przez 6 pełnych miesięcy kalendarzowych wliczając w to miesiąc, w 
którym otwarto rachunek pomocniczy Symetria Profit niezależnie od 
terminu obowiązywania oferty specjalnej. 

 
ROZDZIAŁ 2 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 3 
1. Treść Regulaminu dostępna jest w oddziałach Banku, na stronie 

www.bph.pl oraz po zalogowaniu do Systemu Bankowości 
Internetowej BusinessNet 

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. 
3. Zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji określa 

Regulamin „Ogólne zasady składania i rozpatrywania reklamacji 
Klientów Komercyjnych w Banku BPH S.A.”, który jest dostępny na 
stronie www.bph.pl. 

http://www.bph.pl/

