
 
 
 

 
 

 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 
KRS 0000026438 NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN 
  
 STRONA 1 / 2 

  

 

INTELIGO 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 
www.inteligo.pl 
tel.: 800 121 121 lub +48 81 535 67 89  
ul. Sienkiewicza 12/14 

 

Informacja o zmianie oprocentowania rachunków oszczędnościowych 

od 15 czerwca i 1 lipca 2020 r. oprocentowanie rachunków oszczędnościowych w złotówkach (PLN) 
będzie niższe.  
Zmiany wynikają z obniżenia stóp procentowych przez polską Radę Polityki Pieniężnej (RPP) w dniu 17 
marca br. o 50 punktów bazowych oraz 8 kwietnia br. o 50 punktów bazowych (dotyczy rachunków w 
złotówkach). 
 
Podstawa prawna: Ogólne Warunki prowadzenia rachunków1 
 
Poniżej prezentujemy zestawienie zmian:  
 

Rachunek Oszczędnościowy w ramach Konta Inteligo prywatnego wycofany z oferty (oferowany do dnia 30 listopada 2019 r.) 

 Oprocentowanie zmienne 

obowiązujące do 14.06.2020 r. obowiązujące od 15.06.2020 r. 

do 30.06.2020 r. 

obowiązujące od 01.07.2020 r.  

do 999,99 zł 0,60 0,15 0,05 

od 1 000,00 do 9 999, 99 zł 0,70 0,15 0,05 

od 10 000,00 do 19 999,99 zł 0,80 0,15 0,05 

od 20 000,00 do 49 999,99 zł 0,90 0,15 0,05 

od 50 000,00 do 99 999,99 zł 0,90 0,20 0,05 

od 100 000,00 do 199 999,99 zł 1,30 0,25 0,05 

od 200 000,00 zł 1,80 0,40 0,05 

 
Rachunek Oszczędnościowy w ramach Konta Inteligo (oferowany od 1 grudnia 2019 r.) 

 Oprocentowanie zmienne 

obowiązujące do 14.06.2020 r. obowiązujące od 15.06.2020 r. 

do 30.06.2020 r. 

obowiązujące od 01.07.2020 r.  

0,60 0,30 0,10 

 
Inteligo Konto Dziecka 

 Oprocentowanie zmienne 

obowiązujące do 14.06.2020 r. obowiązujące od 15.06.2020 r. 

do 30.06.2020 r. 

obowiązujące od 01.07.2020 r.  

do 2 500,00 zł 2,50 1,50 0,30 

nadwyżka powyżej 2 500,00 zł  0,50 0,10 0,10 
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Jeśli zgadzają się Państwo na powyższe zmiany oprocentowania, nie muszą Państwo nic robić.  

1. Jeśli Państwo się nie zgadzają na zmiany obowiązujące od 15 czerwca 2020 r. mogą Państwo do 14 czerwca 2020 r.2 

w naszym banku:  

 złożyć pisemny sprzeciw wobec tych zmian - w takim przypadku umowa wygaśnie dzień przed wejściem zmian w życie, 

bez ponoszenia przez Państwa dodatkowych opłat, 

albo 

 wypowiedzieć pisemnie umowę - wtedy umowa wygaśnie bez ponoszenia przez Państwa dodatkowych opłat ze skutkiem 

od dnia poinformowania o zmianie, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany wejdą w życie (15 czerwca 

2020 r.). 

 

2. Jeśli Państwo się nie zgadzają na zmiany obowiązujące od 1 lipca 2020 r. mogą Państwo do 30 czerwca 2020 r.2 w naszym 

banku: 

 złożyć pisemny sprzeciw wobec tych zmian - w takim przypadku umowa wygaśnie dzień przed wejściem zmian w życie, 

bez ponoszenia przez Państwa dodatkowych opłat, 

albo 

 wypowiedzieć pisemnie umowę - wtedy umowa wygaśnie bez ponoszenia przez Państwa dodatkowych opłat ze skutkiem 

od dnia poinformowania o zmianie, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany wejdą w życie (1 lipca 2020 r.). 

 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna 

z taryfą operatora).  

 

Wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu 

Zachęcamy do korzystania z serwisu internetowego Inteligo lub aplikacji mobilnej IKO, dzięki którym wygodniej można korzystać 

z usług bankowych. Więcej informacji na inteligo.pl  

 
 

Pozdrawiamy,  

Inteligo 

 
 
 
 
1 zgodnie z § 61 Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez PKO Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont 

Inteligo  
2 zgodnie z § 12 Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez PKO Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont 

Inteligo  
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