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KOMUNIKAT MIKOŁOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA POSIADACZY RACHUNKÓW  

TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH  „PEWNY ZYSK” 
   

 
Bank przyjmuje terminowe lokaty oszczędnościowe „Pewny Zysk” na poniższych warunkach:  

 

1. Bank otwiera i prowadzi lokaty terminowe „Pewny Zysk” dla klientów indywidualnych w ramach istniejących lub nowo 

otwartych rachunków oszczędnościowych. 

2. Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 PLN.  

3. Waluta w jakiej przyjmowane są lokaty: PLN – złoty. 

4. Początkiem okresu odsetkowego jest dzień wpłaty środków na rachunek lokaty. 

5. Lokata jest nieodnawialna – po zakończeniu okresu trwania lokaty suma kwoty kapitału i naliczonych odsetek zostaje 

zwrócona na rachunek oszczędnościowy a’vista  lub rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR. 

6. Lokata jest oprocentowana jest wg. stałej stopy procentowej podawanej w skali roku, gdzie rok liczy 365 dni. 

7. Wymagane okresy utrzymywania lokaty i zależne od nich  oprocentowanie zawarte jest w poniższej tabeli: 

 

Okres trwania lokaty: Oprocentowanie stałe (%): 

  6 m-cy 4,00% 

12 m-cy 6,00% 

24 m-ce 4,50% 

36 m-cy 4,00% 

 
8. Kwota lokaty podlega oprocentowaniu od dnia wpływu środków na rachunek do dnia poprzedzającego termin zakończenia 

lokaty. 

9. W okresie utrzymywania lokaty nie mogą być dokonywane wpłaty uzupełniające (dopłaty). 

10. Lokata może zostać wypowiedziana przez Posiadacza w każdym czasie.  

11. Wypłata kapitału przed upływem okresu trwania lokaty na jaki została zawarta skutkuje obniżeniem należnego 

oprocentowania. W takim przypadku odsetki przysługują za faktyczny okres trwania lokaty w wysokości, jak 

oprocentowanie rachunków oszczędnościowych a’vista. 

12. Wypłata gotówkowa środków z lokaty w wysokości wyższej lub równej kwocie wymagającej wcześniejszego awizowania 

może nastąpić najwcześniej pierwszego dnia roboczego po dniu awizowania wypłaty. 

 
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 25.07.2022 roku. 
 
 

 


