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KOMUNIKAT MIKOŁOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIKOŁOWIE DLA POSIADACZY RACHUNKU
LOKATY TERMINOWEJ „BSS STANDARD”
dotyczy umów zawartych z Bankiem Spółdzielczym w Sośnicowicach
produkt wycofany z bieżącej oferty Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie
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Bank prowadzi rachunki lokat terminowych „BSS Standard” w złotych (dalej „lokata Standard”) dla Klientów instytucjonalnych na
podstawie kontynuacji umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Sośnicowicach (dalej „Umowa”).
Waluta w jakiej prowadzone są lokaty: PLN – złoty.
Lokata Standard jest prowadzona w okresach umownych wymienionych w pkt. 5.
Lokata Standard jest odnawialna.
Początkiem okresu odsetkowego jest dzień wpłaty środków na rachunek lokaty Standard.
Oprocentowanie podane jest w skali roku, rok liczy 365 dni.
Typ lokaty

Oprocentowanie zmienne (%)

LOKATY TERMINOWE 3 MIESIĘCZNE

0,90

LOKATY TERMINOWE 12 MIESIĘCZNE

1,50

LOKATY TERMINOWE 24 MIESIĘCZNE

1,50

LOKATY TERMINOWE 36 MIESIĘCZNE

1,50

W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank:
a) nie przyjmuje wpłat uzupełniających,
b) nie dokonuje częściowych wypłat.
Każda wypłata środków z lokaty w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej
zerwanie.
Dla lokat zawartych w złotych, zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem przez Bank od kwoty lokaty odsetek w wysokości połowy stawki
ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych (a’vista), obowiązującej w dniu wypłaty. Odsetki od lokat
podjętych w trakcie trwania okresu umownego naliczane są od dnia będącego początkiem okresu umownego, w którym następuje
wypłata lokaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty.
Koniec okresu umownego następuje po upływie dnia poprzedzającego dzień, który datą odpowiada dniowi otwarcia lokaty, a gdyby
takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było to z ostatnim dniem tego miesiąca.
Gdy koniec okresu umownego przypada w dniu wolnym od pracy dla Banku lub w dniu poprzedzającym dzień wolny, to w przypadku
wypłaty koniec okresu umownego przesuwa się na dzień poprzedzający pierwszy dzień roboczy dla Banku.
Kwota lokaty podlega oprocentowaniu za rzeczywistą liczbę dni pozostawiania środków na lokacie. Jako podstawę do obliczeń
odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku.
Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego a dla lokat 24, 36 miesięcy po upływie każdych 12 miesięcy
utrzymania lokaty.
Odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego.
Bank dopuszcza możliwość podjęcia odsetek nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym,
za który zostały naliczone.
Jeżeli po upływie okresu umownego lokata Standard nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia lokatę wraz z
naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowny na warunkach cenowych obowiązujących w dniu jej każdorazowego
odnowienia, o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja.
Kolejny okres umowny rozpoczyna się od następnego dnia po upływie poprzedniego okresu umownego, tj. w dniu, który datą
odpowiada dniowi wniesienia lokaty.
Lokata Standard po upływie okresu umownego może być zgodnie z dyspozycją Posiadacza przelana na wskazany rachunek lub
wypłacona Posiadaczowi rachunku.
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. 19;
Dyspozycja wypłaty gotówkowej z lokaty Standard prowadzonej w PLN w kwocie przekraczającej kwotę maksymalną wypłaty
gotówkowej określoną przez Bank, wymaga uprzedniego zgłoszenia w Banku, co najmniej na 1 dzień roboczy naprzód, licząc od dnia
w jakim ma być dokonana wypłata. W razie żądania wypłaty bez wcześniejszego zgłoszenia, Bank może odmówić zrealizowania
wypłaty ponad kwotę maksymalną wypłaty gotówkowej, informując o możliwości dokonania wypłaty w kolejnym dniu roboczym. W
razie zgłoszenia wypłaty kwoty maksymalnej wypłaty gotówkowej i niepodjęciu środków w terminie zadeklarowanym, ewentualna
późniejsza wypłata środków przekraczających wypłatę maksymalną wymaga ponownego zgłoszenia.
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;
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Komunikacie zastosowanie znajdują przepisy „Ogólnych warunków udostępniania
produktów i usług bankowych w ramach prowadzonych rachunków bankowych dla przedsiębiorców, Jednostek Samorządu
Terytorialnego oraz innych podmiotów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie”.

Niniejszy Komunikat jest integralną częścią Umowy oraz „Ogólnych warunków udostępniania produktów i usług bankowych w
ramach prowadzonych rachunków bankowych dla przedsiębiorców, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych podmiotów w
Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie”.
Niniejszy Komunikat obowiązuje od dnia 25.07.2022 roku
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