KOMUNIKAT MIKOŁOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA POSIADACZY RACHUNKU
BANKOWEGO OSZĘDNOŚCIOWEGO A’VISTA W WALUCIE OBCEJ
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Bank otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowe a’vista w walucie obcej dla osób indywidualnych na podstawie
zawartej z Bankiem Umowy ramowej o otwarcie oszczędnościowego rachunku bankowego w złotych, w walucie obcej
oraz udostępnienie usług i produktów bankowych związanych z prowadzonym rachunkiem.
Waluta w jakiej otwierane są rachunki:

EUR- euro;

USD – dolar amerykański;

GBP- funt brytyjski.
Rachunki oszczędnościowe a’vista w walutach obcych są nieoprocentowane;
Rachunki oszczędnościowe a’vista w walutach obcych mogą być prowadzone jako rachunki wspólne dla osób o takim
samym statusie dewizowym.
Wpłata i wypłata środków może być zrealizowana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej . Odbiór gotówki może
być dokonany przez posiadacza i osoby umocowane do dysponowania rachunkiem. Wpłaty i wypłaty mogą być
dokonywane w formie bezgotówkowej, poprzez przekaz dewizowy;
Dyspozycja przekazania środków z rachunku oszczędnościowego a’vista 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 dla danej waluty, są przewalutowywane na
złoty polski (PLN) i realizowane gotówkowo w walucie krajowej;
Wypłata gotówkowa 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;
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. 8;
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 rachunkiem oszczędnościowym a’vista w walucie obcej pobierane są
zgodnie z obowiązującą TOiP i zapisami umowy ramowej;
Opłaty i prowizje z tytułu prowadzenia rachunku walutowego pobierane są w pierwszej kolejności z rachunku
prowadzonego w walucie PLN;
Bank umożliwia dostęp do rachunku przy wykorzystaniu systemu bankowości internetowej w zakresie funkcjonalności
systemu;
Rachunek bankowy oszczędnościowy a’vista może zostać wypowiedziany przez posiadacza w każdym czasie;
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 otwarcie oszczędnościowego rachunku bankowego w złotych, w walucie obcej oraz udostępnienie usług i
produktów bankowych związanych z prowadzonym rachunkiem
Niniejszy komunikat obowiązuje od dnia 01.07.2016 r.

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099638, REGON: 003482502, NIP: 635-000-08-54.
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