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KOMUNIKAT MIKOŁOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA POSIADACZY
PAKIETU EKONTO
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Bank udostępnia Klientom indywidualnym, którzy aktywnie korzystają z bankowości elektronicznej, Pakiet produktowy EKONTO,
w ramach którego Bank bezpłatnie otwiera rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy, umożliwia bezpłatny dostęp do bankowości
elektronicznej.
Bank prowadzi rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe w PLN (złoty polski) i oszczędnościowy w walucie EUR dla osób
indywidualnych na podstawie zawartej z Bankiem Umowy ramowej o otwarcie Pakietu.
Rachunki w ramach Pakietu otwierane są w PLN.
Rachunki o których mowa w pkt. 2 są oprocentowane zmienna stopą procentową. Środki na rachunku podlegają oprocentowaniu od
dnia ich wpływu na rachunek do dnia poprzedzającego zadysponowanie środkami.
Oprocentowanie naliczane jest w skali roku a rok liczy 365 dni.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN jest oprocentowany w wysokości 0,00 %.
Odsetki od rachunku o którym mowa w pkt. 6 są naliczane i dopisywane do rachunku rocznie (koniec roku kalendarzowego) i są
udostępniane Klientowi w pierwszym dniu nowego okresu obrachunkowego.
Rachunek oszczędnościowy w EUR w jest oprocentowany w wysokości 0,00 %.
Odsetki od rachunku, o którym mowa w pkt. 8 są naliczane i dopisywane do rachunku miesięcznie na koniec miesiąca kalendarzowego
i są udostępniane Klientowi w pierwszym dniu okresu obrachunkowego.
W przypadku zamknięcia rachunku odsetki są dopisywane w dniu zamknięcia rachunku w wysokości równej sumie odsetek
dziennych naliczonych dla wszystkich dni danego okresu obrachunkowego, do dnia poprzedzającego dzień zamknięcia rachunku i są
udostępniane klientowi w dniu zamknięcia rachunku.
Wpłata i wypłata środków może być zrealizowana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Odbiór gotówki może być dokonany
przez Klienta lub osoby umocowane do dysponowania rachunkiem.
Wpłaty i wypłaty z rachunków, o których mowa w pkt. 8 mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej, poprzez przekaz dewizowy.
Dyspozycja przekazania środków z rachunku dokonywana w formie bezgotówkowej w walucie innej niż waluta rachunku, zostanie
przewalutowana na zasadach określonych w „Ogólnych warunkach udostępniania produktów i usług bankowych w ramach
prowadzonych rachunków oszczędnościowych w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie”.
Wpłaty i wypłaty w wysokości niższej od najniższego nominału banknotu w walucie EUR, są przewalutowane na PLN i realizowane
gotówkowo walucie krajowej.
Wypłata gotówkowa w PLN w wysokości wymagającej wcześniejszego awizowania może nastąpić najwcześniej w drugim dniu
roboczym po dniu awizowania wypłaty, pod warunkiem że awizowanie było dokonane nie później niż do godziny 12.00 dnia
poprzedzającego wypłatę.
Wypłata gotówkowa w EUR w wysokości wymagającej wcześniejszego awizowania może nastąpić najwcześniej w drugim dniu
roboczym po dniu awizowania wypłaty, pod warunkiem że awizowanie było dokonane nie później niż do godziny 12.00 dwa dni przed
terminem wypłaty.
W razie żądania wypłaty bez wcześniejszego zgłoszenia, Bank może odmówić zrealizowania wypłaty ponad kwotę maksymalną
wypłaty gotówkowej, informując o możliwości dokonania wypłaty zgodnie z pkt. 15 i 16.
W razie zgłoszenia wypłaty kwoty maksymalnej wypłaty gotówkowej i niepodjęciu środków w terminie zadeklarowanym, ewentualna
późniejsza
wypłata
środków
przekraczających
wypłatę
maksymalną
wymaga
ponownego
zgłoszenia.
Za nieodebranie zamówionej gotówki Bank pobierze prowizję.
Opłaty i prowizje związane z prowadzonym Pakietem pobierane są zgodnie z obowiązującą TOiP w części dotyczącej Pakietów
produktowych i zapisami umowy ramowej.
Opłaty i prowizje z tytułu prowadzenia rachunku walutowego pobierane są w pierwszej kolejności z rachunku prowadzonego
w walucie EUR.
Bank umożliwia dostęp do rachunku przy wykorzystaniu systemu bankowości internetowej w zakresie funkcjonalności systemu.
Do rachunków wymienionych w pkt. 2 Bank wydaje karty płatnicze debetowe w rodzaju i z funkcjonalnością zgodnie z aktualną ofertą
Banku w tym zakresie.
Dla ważności umowy o Pakiet Klient nie jest zobowiązany do korzystania ze wszystkich przewidzianych dla Pakietu produktów i
funkcjonalności w jednym czasie.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i/lub rachunek oszczędnościowy w EUR mogą zostać wypowiedziane przez Klienta w
każdym czasie. Wypowiedzenie rachunku skutkuje jego zamknięciem wraz z zamknięciem dostępu do usług w ramach zawartej
umowy.
Do rachunku, o którym mowa w pkt. 6 Klient może wnioskować, w oparciu o odrębne regulacje Banku, o kredyt płatniczy. Kredyt
płatniczy udostępniany jest w oparciu o odrębną umowę niż ramowa umowa o Pakiet.
W sprawach nieuregulowanych w nin. Komunikacie zastosowanie znajdują przepisy „Ogólnych warunków udostępniania produktów
i usług bankowych w ramach prowadzonych rachunków oszczędnościowych w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie”.
Niniejszy Komunikat jest integralną częścią:
Umowy o Pakiet dla Klienta indywidualnego
Niniejszy Komunikat obowiązuje od dnia 08.07.2020 r.
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