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Opis Lokat Terminowych (dalej: „Opis Transakcji”) określa zasady dla Lokat. Pojęcia użyte w Opisie Transakcji mają znaczenie wskazane w Regulaminach:  
”Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego” lub „Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego dla klientów instytucjonalnych” 
(dalej: „Regulamin”), chyba, że w tym dokumencie mają inne znaczenie. 

§	1.	Definicje

Pojęcia użyte w Opisie Transakcji:
1/ Okres Lokaty – okres od dnia rozpoczęcia Lokaty (włącznie) do dnia zakończenia Lokaty (wyłącznie); dzień zakończenia Lokaty nie powinien być dniem 

wolnym od pracy; jeżeli dzień zakończenia Lokaty wypada w dniu wolnym od pracy, zakończenie Lokaty następuje w pierwszym dniu roboczym następującym 
po tym dniu,

2/ Oprocentowanie – stała stopa procentowa, ustalana w stosunku rocznym, naliczana za Okres Lokaty,
3/ Lokata – środki pieniężne Klienta złożone w Banku na określony czas (Okres Lokaty); Klient za złożone środki pieniężne otrzymuje odsetki.

§	2.	Zawarcie	Lokaty	

1. Klient może złożyć środki pieniądze na Lokatę, jeżeli  ma podpisaną z Bankiem umowę umożliwiającą zawieranie  Lokat, w szczególności Umowę ramową  
w zakresie transakcji rynku finansowego albo Zintegrowaną umowę rachunku bankowego (każda z nich zwana dalej: „Umowa Ramowa”).

2. Przy zawarciu Lokaty, Klient i Bank uzgadniają następujące Warunki Transakcji:
1/ walutę i kwotę Lokaty,
2/ Okres Lokaty,
3/ Oprocentowanie,
4/ Rachunek Rozliczeniowy, na którym Klient składa Lokatę,
5/ Rachunek Rozliczeniowy do zwrotu Lokaty,
6/ Rachunek Rozliczeniowy do wypłaty odsetek z Lokaty.

3. Jeżeli Klient nie wskaże rachunku, o których mowa w ust. 2 pkt 5-6, Lokatę lub odsetki Bank przekaże na rachunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 4. 
4. Minimalna kwota Lokaty wynosi 50 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Bank może zgodzić się na zawarcie Lokaty w niższej kwocie.
5. W dniu rozpoczęcia Okresu Lokaty Klient przekazuje Bankowi środki pieniężne na Lokatę.
6. W dniu zakończenia Okresu Lokaty Bank przekazuje Klientowi środki pieniężne z Lokaty oraz odsetki.
7. Klient może zmienić Warunki Lokaty najpóźniej:

1/ na jeden Dzień Roboczy przed zakończeniem Okresu Lokaty założonej w PLN,
2/ na dwa Dni Robocze przed zakończeniem Okresu Lokaty założonej w walucie obcej lub lokaty odnawialnej.

8. Zawarcie Lokaty może nastąpić:  
1/ telefonicznie, lub 
2/ przez systemy bankowości elektronicznej, lub
3/ bezpośrednio w oddziale Banku.

9. Lokata może być lokatą odnawialną tj. przedłużaną automatycznie na kolejne terminy odpowiadające długością terminowi, na jaki Klient zawarł Lokatę.
10. Suma terminów Lokaty dla lokaty odnawialnej nie może przekroczyć 10 lat, przy czym żaden z terminów odnowienia nie może przekroczyć 2 lat.
11. Dla kolejnego terminu lokaty odnawialnej Bank stosuje wartość Oprocentowania z dnia roboczego poprzedzającego dzień zapadalności poprzedniego  

terminu lokaty odnawialnej.
12. Bank może zmienić Oprocentowanie lokaty odnawialnej w kolejnych terminach, jeżeli nastąpią:

1/ zmiany stawek oprocentowania podstawowego Lokat w Banku, lub
2/ zmiany oprocentowania na międzybankowym rynku pieniężnym (WIBID, LIBOR, EURIBOR na jeden, trzy lub sześć miesięcy lub odpowiednio  

do terminu Lokaty), lub
3/ zmiany stopy rezerwy obowiązkowej, lub
4/ zmiany poziomu stóp procentowych NBP, lub
5/ zmiany stóp procentowych banków centralnych państw, w walutach, których Bank prowadzi rachunki bankowe, lub
6/ zmiany zasad polityki prowadzonej przez NBP, mających bezpośredni wpływ na sytuację płynnościową sektora bankowego.

13. Bank informuje Klienta o Oprocentowaniu:
1/ potwierdzając zawarcie Lokaty w formie wyciągu z Rachunku Rozliczeniowego, udostępnianego Klientowi zgodnie z umową rachunku bankowego,  lub
2/ publikując na stronach Portalu internetowego Grupy mBanku pod adresem www.mbank.pl standardowe stawki oprocentowania. 

14. Bank na zlecenie Klienta może dokonać blokady Lokaty, na czas ustalony z Klientem. W czasie blokady nie jest możliwe przedterminowe wycofanie środków 
Lokaty, o którym mowa w § 3.

§	3.	Przedterminowe	wycofanie	Lokaty

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Klient może wycofać przed upływem Okresu Lokaty całość lub część Lokaty. Pozostała część Lokaty nie może być mniejsza niż 
minimalna kwota Lokaty, określona w § 2 ust. 4.

2. Wycofanie Lokaty wymaga uzgodnienia przez strony następujących Warunków Transakcji:
1/ wycofywaną walutę i kwotę Lokaty,
2/ dzień zakończenia Okresu Lokaty,
3/ Oprocentowanie za faktyczny okres utrzymywania wycofywanej kwoty Lokaty.

3. Jeśli strony nie ustalą inaczej, rachunki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4-6, pozostają bez zmian.
4. Jeżeli dyspozycja Klienta złożona jest za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, przedterminowe wycofanie Lokaty może nastąpić  

z zachowaniem następujących warunków:
1/ wycofanie Lokaty następuje w całości,
2/ dzień zakończenia Okresu Lokaty jest dniem przedterminowego wycofania Lokaty,
3/ Rachunek Rozliczeniowy do zwrotu Lokaty oraz Rachunek Rozliczeniowy do wypłaty odsetek z tytułu Lokaty są w tej samej walucie, co Lokata. 

5. W dniu zakończenia Okresu Lokaty Bank przekazuje Klientowi wycofaną kwotę Lokaty oraz odsetki naliczone według Oprocentowania ustalonego zgodnie  
z ust. 2 pkt 2 za faktyczny okres utrzymywania Lokaty.

6. Bank może pobrać od Klienta prowizję z tytułu przedterminowego wycofania Lokaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych mBanku dla MSP i Korporacji”

§	4.	Brak	środków	pieniężnych	na	Lokatę

1. Jeżeli w dniu rozpoczęcia Okresu Lokaty Klient nie prześle środków pieniężnych na Lokatę, Bank może:
1/ odstąpić od Lokaty, lub
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2/ obciążyć Rachunek Rozliczeniowy kwotą Lokaty, w sposób powodujący niedozwolone saldo debetowe na tym rachunku, lub
3/ rozwiązać Lokatę.

2. Bank może pobrać od Klienta prowizję z tytułu braku środków pieniężnych na Lokatę zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych mBanku dla MSP i Korporacji”

§	5.	Zmiana	Opisu	Transakcji
   

1. Bank może zmienić Opis Transakcji zgodnie z zapisami w Regulaminie. 
2. Bank doręcza Klientowi zmieniony Opis Transakcji wraz z podaniem daty wejścia w życie tych zmian, w następujący sposób:

1/ komunikat zamieszczony na stronach internetowego systemu bankowości elektronicznej zawierający  tekst zmienionego Opisu Transakcji, lub 
2/ informacje o zmianach (wraz z odesłaniem do tekstu zmienionego Opisu Transakcji) przesłaną pocztą elektroniczną systemu bankowości elektronicznej 

typu home banking.
3. Za dzień, w którym Bank doręcza zmieniony Opisu Transakcji Klientowi uznaje się ósmy dzień liczony od dnia publikacji zmienionego Opisu Transakcji na 

stronach Portalu internetowego Grupy mBanku lub udostępnienia informacji tekstowej  do pobrania, jeżeli Klient korzysta z systemu bankowości elektronicznej 
typu home banking. 

4. Klient, zobowiązuje się do zapoznawania się nie rzadziej niż raz w tygodniu, z treścią informacji bankowej, udostępnianej:
1/ w ramach internetowego systemu bankowości elektronicznej,  lub
2/ przez Bank przy pomocy poczty elektronicznej systemu bankowości elektronicznej typu home banking publikowanej, lub
3/ na stronach Portalu internetowego Grupy mBanku pod adresem www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje.

§	6	Wejście	w	życie

Opis Transakcji wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2019r.

mBank.pl mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,  
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych.
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