
Formuła naliczania oprocentowania:

Odsetki od lokaty naliczane i wypłacane są w dniu zakończenia lokaty 
według poniższej formuły: 

Lokata strukturyzowana „Stały kurs II”
6 miesięczna lokata strukturyzowana oparta o kurs średni  EUR/PLN ogłaszany przez NBP
maksymalne oprocentowanie 4% w skali roku
okres subskrypcji  od 24.02.2015 do 9.03.2015
okres inwestycji od 10.03.2015 do 9.09.2015
minimalna kwota lokaty 1000 zł
gwarancja 100% kapitału w dniu zakończenia inwestycji
brak prowizji przy otwarciu lokaty
możliwość założenia dowolnej liczby lokat
dzienne obserwacje zwiększają szanse na naliczenie oprocentowania w dniu zakończenia lokaty

oprocentowanie zostanie naliczone za każdy dzień roboczy, w którym kurs EUR/PLN będzie się mieścił 
w Przedziale
szerokość Przedziału zostanie ustalona w 10.03.2015. wg następującej formuły 
dolny poziom, kurs średni  EUR/PLN opublikowany przez NBP w dniu 10.03.2015, pomniejszony o 0,06 PLN
górny poziom, kurs średni  EUR/PLN opublikowany przez NBP w dniu 10.03.2015, powiększony o 0,01 PLN

Kupon – wysokość oprocentowania lokaty. Według danych rynkowych z dnia 19.02.2015 wartość 
ta wyniosłaby 4% w skali roku. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 10.03.2015 i będzie nie niższa 
niż 3,50% w skali roku.
n – liczba dni obserwacji kursu, w których spełniony jest Warunek
N – liczna wszystkich dni obserwacji
d – liczba dni, na jaki została zawarta lokata 
baza – 365 dni

Szczegółowy opis działania lokaty strukturyzowanej opisany jest w Zasadach lokaty Stały Kurs II.

odsetki = Kwota lokaty * kupon * 
n
N * d / baza
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Scenariusze

kurs początkowy użyty w symulacji 4,1700

dolna wartość przedziału w takim wypadku 
wyniesie 4,1700 – 0,06 = 4,1100

górna wartość przedziału w takim wypadku 
wyniesie 4,1700 + 0,01 = 4,1800 

Liczba obserwacji, w których 
spełniony jest warunek

Liczba wszystkich obserwacji

Naliczone oprocentowanie

Scenariusz I

96

Scenariusz II

64

Scenariusz III

0

128 128 128

2,98%  w skali roku 1,98% w skali roku 0% w skali roku
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Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu
inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią 
elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane 
z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie 
stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą 
sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec 
zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane 
mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji 
oraz regulaminów. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie 
www.mbank.pl/notowania/lokaty-strukturyzowane/staly-kurs-2/.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie 
informacyjny.
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