
Komunikat  

Miedzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie 

dla Klientów indywidualnych 
 

 

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie prowadzi następujące rachunki: 

 

1.  Rachunki dla osób fizycznych (klientów indywidualnych) prowadzone są w walutach: 

       1) złoty polski (PLN), 

       2) euro (EUR), 

       3) dolar amerykański (USD). 

 

2. Terminowe lokaty oszczędnościowe prowadzone są: 

1) na warunkach standardowych o zmiennej stopie procentowej na okresy umowne:  

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24, 36 – miesięczne i dłuższe w złotych (PLN), 

- 1, 3, 6, 12, 24 – miesięczne w walutach: EUR i USD, 

z minimalnym wkładem: 

  500,00 złotych (PLN), 

  100,00 EUR, 

  100,00 USD; 
 

2) na warunkach negocjowanych – z minimalnym wkładem: 

  200.000,00 złotych (PLN), 

    10.000,00 EUR, 

    10.000,00 USD. 

 

3. Inne ustalenia: 

1. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych w bilonie walut EUR i 

USD. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach waluty EUR i USD Bank wypłaca w złotych polskich. 

2. Informacja o wysokości maksymalnej wypłaty gotówkowej w złotych (PLN) w danej placówce Banku 

znajduje się w każdej placówce Banku w formie informacji dla Klienta. Wypłata powyżej maksymalnej 

kwoty wymaga zaawizowania z jednodniowym wyprzedzeniem w danej placówce Banku. 

3. Wypłata gotówki w kwocie powyżej 2.000 EUR (lub równowartości w innej walucie obcej) wymaga 

zaawizowania wypłaty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych w placówce Banku. 

4. Bank ma prawo odmówić realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej nieawizowanej. 

 

4. Przy obsłudze rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walutach EUR i USD stosowane 

są kursy: 

a) kupna/ sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych, 

b) kupna/ sprzedaży dla pieniędzy - do rozliczeń operacji gotówkowych. 

 

5.  Rachunki osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych: 

Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nie przekraczające w okresach 

miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw,                

bez wypłat nagród z zysku, podanej za rok ubiegły. 

W roku 2019 kwota ta wynosi 5.167,98 zł  (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS). 

 


