
 

 

Pravidla marketingové akce: #zajedenprovaz 

 

Nárok na získání níže uvedených bonusů v rámci marketingové akce: #zajedenprovaz (dále jen 

„Marketingová akce“), mají pouze klienti CYRRUS, a.s., tedy osoby mající uzavřenu platnou Komisionářskou 

smlouvu s CYRRUS, a.s.  

Marketingová akce probíhá pouze v období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 (dále jen „Období“).  

Pro získání jednotlivých bonusů a výhod v Období Marketingové akce platí následující pravidla: 

 

Bonus 1,2 % p. a.  

K veškerým zůstatkům volné hotovosti (peněžním prostředkům) nad 100.000,- Kč (případně ekvivalent v cizí 

měně) evidovaných na majetkových účtech klienta, bude v Období trvání Marketingové akce připisován bonus 

ve výši 1,2% p. a. Tento bonus bude vypočten vždy na denní bázi pro každý majetkový účet splňující podmínky 

minimálního denního zůstatku nad 100.000,- Kč. Bonus bude připisován v měně daného majetkového účtu, 

na němž vznikl na bonus nárok, a to nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.  

Cashback až 1 % z objemu nákupu investičních certifikátů 

V případě, že v průběhu Období klient nakoupí některý z vybraných investičních certifikátů z exkluzivní 

nabídky CYRRUS a.s., bude mu připsán bonus ve výši 1% z objemu nákupu (platí pro klienty služby CYRRUS 

X), resp. 0,5% z objemu nákupu (platí pro ostatní klienty). Tento bonus bude vypočten z celkového 

realizovaného objemu nákupu a bude připsán na majetkový účet klienta nejpozději do 10 dnů od provedení 

realizace nákupu příslušného investičního certifikátu.  

Samostatné obchodování bez poplatku za obchod 

Klientům využívající službu Samostatného obchodování (obchodování mimo službu Moje strategie a službu 

CYRRUS X) nebudou v průběhu Období účtovány poplatky za obchod s akciovými tituly dle části B. Ceníku, a 

to při každém jednotlivém nákupním pokynu (=1 akciový titul) v objemu nad 100.000,- CZK, případně 

ekvivalentu v cizí měně. Ostatní poplatky, včetně poplatků třetích stan, budou účtovány dle platného Ceníku. 

Toto zvýhodnění se nevztahuje na nákupy provedené z peněžních prostředků, které byly v průběhu Období 

převedeny do Samostatného obchodování ze služby Moje strategie a CYRRUS X. 

 

 

 

 

Tato Pravidla jsou zveřejněna na www.cyrrus.cz a jsou platná od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020. CYRRUS, a.s. si 

vyhrazuje právo tuto Marketingovou akci kdykoliv ukončit nebo změnit její Pravidla.  

http://www.cyrrus.cz/

