www.bankmbs.pl
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT MIKOŁOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA POSIADACZY
TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ „KASKADA”
Bank przyjmuje terminowe lokaty oszczędnościowe KASKADA na poniższych warunkach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bank otwiera i prowadzi lokaty KASKADA dla osób indywidualnych w ramach istniejącej lub nowo zawartej umowy ramowej.
Minimalna kwota lokaty nie jest określona.
Waluta w jakiej przyjmowane są lokaty: PLN – złoty.
Początkiem okresu odsetkowego jest dzień wpłaty środków na rachunek lokaty.
Lokata jest odnawialna - po zakończeniu okresu trwania lokaty kwota kapitału wraz z odsetkami przechodzi na kolejny okres
obrachunkowy na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia lokaty z zastrzeżeniem pkt. 15.
Oprocentowanie lokaty jest według zmiennej stopy procentowej i podane jest w skali roku, rok liczy 365 dni.
Wymagane okresy utrzymywania lokaty i zależne od nich oprocentowanie zawarte jest w poniższej tabeli:
Okres trwania lokaty

Oprocentowanie zmienne (%):

120 m-cy

0,60

Kwota lokaty podlega oprocentowaniu od dnia wpływu środków na rachunek lokaty do dnia poprzedzającego termin zakończenia
lokaty. Odsetki są liczone od salda na każdy dzień trwania lokaty.
W okresie utrzymywania lokaty mogą być dokonywane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Każda wpłata na rachunek lokaty zwiększa
kwotę wkładu.
Odsetki do lokaty Kaskada dopisywane są co 6 miesięcy, licząc od dnia wniesienia pierwszej wpłaty. Odsetki są naliczane od
rzeczywistej kwoty wkładu.
Odsetki mogą być pobierane przez posiadacza co 6 miesięcy, za ostatni bądź za więcej półrocznych okresów.
Z rachunku nie można dokonywać częściowych wypłat w trakcie okresu umownego.
Umowa może zostać zerwana w każdym czasie, bez utraty należnych odsetek z tym, że odsetki za 12 miesięcy poprzedzających
dzień zerwania umowy naliczane są w wysokości 75% stopy umownej.
Wypłata gotówkowa środków z lokaty w wysokości wyższej lub równej kwocie wymagającej wcześniejszego awizowania może
nastąpić najwcześniej pierwszego dnia roboczego po dniu awizowania wypłaty.
Z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, chyba że w oparciu o
zawartą umowę Bank prowadzi na rzecz posiadacza więcej niż jeden rachunek który wykazuje aktywność, umowa ulega
rozwiązaniu a Bank realizuje procedurę przewidzianą dla rachunków tzw. uśpionych.

Niniejszy Komunikat jest integralną częścią „Potwierdzenia zawarcia terminowej lokaty” oraz „Ogólnych warunków
udostępniania produktów i usług bankowych w ramach prowadzonych rachunków oszczędnościowych w Mikołowskim
Banku Spółdzielczym w Mikołowie”.
Niniejszy Komunikat obowiązuje od dnia 08.07.2020 roku
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