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KOMUNIKAT MIKOŁOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIKOŁOWIE 

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH POSIADACZY RACHUNKÓW 
LOKAT TERMINOWYCH „NA MIARĘ - ZMIENNY PROCENT PLUS” 

 
Bank przyjmuje lokaty terminowe „Na miarę zmienny procent Plus” na poniższych warunkach: 

 
 

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne 
1, 7, 14, 21 dni wg indywidualnych ustaleń 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 oraz 12 
miesięcy 

wg indywidualnych ustaleń 

 
1. Bank otwiera i prowadzi lokaty terminowe dla przedsiębiorców, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz 

niebędących przedsiębiorcami osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 
w ramach podpisanej umowy ramowej; 

2. Walutą w jakiej przyjmowane są lokaty jest PLN – złoty; 
3. Minimalna kwota lokaty wynosi 100.000,00 PLN; 
4. Lokata jest nieodnawialna - po zakończeniu okresu trwania lokaty kwota kapitału sumuje się z naliczonymi 

odsetkami i w łącznej wartości przechodzi na rachunek bieżący lub pomocniczy do lokat terminowych; 
5. Lokata jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej podawanej w skali roku,  gdzie rok liczy 365 

dni; 
6. Oprocentowanie lokaty oparte jest o stawkę WIBID 1M, wyliczoną jako średnia stawek WIBID 1M z okresu 

pełnego miesiąca poprzedzającego dzień założenia lokaty (suma stawek z notowań danego miesiąca 
miesiąca/liczbę dni w których były notowania)  oraz wskaźnik korekty; 

7. Oprocentowanie jest aktualizowane każdego pierwszego dnia miesiąca w oparciu o stawkę WIBID 1M 
wyliczoną jako średnia z miesiąca poprzedzającego dzień aktualizacji oprocentowania lokaty oraz wskaźnik 
korekty. Zastosowany wskaźnik korekty jest stały w całym okresie trwania lokaty;  

8. Oprocentowanie lokaty ustala się według stawek ustalanych w ramach indywidualnych negocjacji w zakresie 
zastosowanego wskaźnika korekty; 

9. W okresie utrzymania lokaty nie mogą być dokonywane wpłaty uzupełniające (dopłaty); 
10. Kwota lokaty podlega oprocentowaniu od dnia wpływu środków na rachunek: 

1) do dnia poprzedzającego ustalony termin zakończenia lokaty, 
2) do dnia poprzedzającego dzień naruszenia warunków prowadzenia lokaty, z uwzględnieniem zasad 

oprocentowania podanych w pkt. 11  niniejszego Komunikatu; 
11. W przypadku wypłaty całości lub części kapitału przed upływem okresu trwania lokaty na jaki została zawarta 

Posiadaczowi nie przysługuje oprocentowanie; 
12. Wypłata kwoty lokaty może nastąpić wyłącznie bezgotówkowo: 

1) w pierwszym dniu roboczym po upływie zadeklarowanego okresu, 
2) w dniu złożenia dyspozycji wypłaty w czasie obowiązywania okresu lokaty, ze skutkiem podanym w 
punkcie 11 niniejszego Komunikatu. 

 
 

 
Niniejszy Komunikat jest integralną częścią „Potwierdzenia zawarcia rachunku lokaty terminowej 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 21.03.2022 roku 
 


