
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 27 marca 2020 

 
 
 
 
Informacja o zmianie oprocentowania lokat 
 
 
 
Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniamy oprocentowanie rachunku lokaty terminowej w PLN. Dotyczy to lokat na 
1, 3, 6 oraz 12 miesięcy opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym. Szczegóły znajdują się 
w załączonej tabeli.  
 
Zmieniona wysokość oprocentowania obowiązuje od dnia najbliższego odnowienia Państwa lokat, tj. po 
31 marca 2020 r. 
 
Nowy poziom oprocentowania dotyczy również lokat, które zgodnie z umową odnawiają się 
z oprocentowaniem, jak dla Lokaty terminowej o takim samym okresie umownym i otwieranej w tym samym 
kanale oferowania. 
 
Jeśli przed odnowieniem lokaty nie zrezygnują Państwo z przedłużenia umowy rachunku lokaty,  
w oddziale lub za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO, to odnowimy ją na kolejny taki sam okres 
umowny z oprocentowaniem z dnia przedłużenia umowy.  
 
Zachęcam do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.  
 
Zmiana poziomu oprocentowania wprowadzona tym komunikatem dotyczy także ww. lokaty na  
12 miesięcy, odnośnie której przesłana została na początku marca br. informacja o nowym poziomie 
oprocentowania w następstwie zmiany z dnia 21 czerwca 2019 r. 
 
 
Z poważaniem 

 
Szymon Wałach 
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego 
  



 

 

 
 

 

Oprocentowanie obowiązujące do dnia 31 marca 2020 r. oraz obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2020 r.: 
 

Rachunek lokaty terminowej (założonej na okres 1 miesiąca) 

Stała stopa procentowa w okresie umownym  
Oprocentowanie lokaty w stosunku 
rocznym (w %) oferowanej w placówkach 
Banku oraz za pośrednictwem serwisu 
telefonicznego (infolinii Banku) 

Oprocentowanie lokaty w stosunku 
rocznym (w %) oferowanej  
przez serwis internetowy iPKO oraz 
aplikację mobilną IKO  

do 2020-03-31 0,30 0,60 

od 2020-04-01 0,30 (bez zmian) 0,50 

 

Rachunek lokaty terminowej (założonej na okres 3 miesięcy) 

Stała stopa procentowa w okresie umownym   

 

Oprocentowanie lokaty w stosunku 
rocznym (w %) oferowanej w placówkach 
Banku oraz za pośrednictwem serwisu 
telefonicznego (infolinii Banku) 

Oprocentowanie lokaty w stosunku 
rocznym (w %) oferowanej  
przez serwis internetowy iPKO oraz 
aplikację mobilną IKO 

do 2020-03-31 0,40 0,70 

od 2020-04-01 0,30 0,50 

 

Rachunek lokaty terminowej (założonej na okres 6 miesięcy) 

Stała stopa procentowa w okresie umownym  
Oprocentowanie lokaty w stosunku 
rocznym ( w %) oferowanej w placówkach 
Banku oraz za pośrednictwem serwisu 
telefonicznego (infolinii Banku) 

Oprocentowanie lokaty w stosunku 
rocznym (w %) oferowanej  
przez serwis internetowy iPKO oraz 
aplikację mobilną IKO 

do 2020-03-31 0,50 0,80 

od 2020-04-01 0,30 0,50 

 

Rachunek lokaty terminowej (założonej na okres 12 miesięcy) 

Stała stopa procentowa w okresie umownym  

Oprocentowanie lokaty w stosunku 
rocznym (w %) oferowanej  
w placówkach Banku oraz za 
pośrednictwem serwisu telefonicznego 
(infolinii Banku) 

Oprocentowanie lokaty w stosunku 
rocznym (w %)  oferowanej  
przez serwis internetowy iPKO oraz 
aplikację mobilną IKO 

do 2020-03-31 0,70 1,00 

od 2020-04-01 0,30 0,50 
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