
 

 
 

POTWIERDZENIE OTWARCIA RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ 

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty terminowej („lokata”) stanowi Umowę rachunku lokaty („Umowa rachunku”) 

 <xxx>             

Numer rachunku lokaty 

zawartą  pomiędzy 

Imię (imiona) i nazwisko      
Imię (imiona) i nazwisko      

PESEL      
PESEL      

zwany*/zwana*/zwani*/zwane* dalej „Posiadaczem rachunku lokaty”, w imieniu którego Umowę rachunku zawiera Pełnomocnik Pan(i)*:  

Imię (imiona) i nazwisko      PESEL      

a 

[umowa zawierana w oddziale/Biurze Bankowości Prywatnej] 

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł („PKO Bank Polski SA”), w imieniu 
której działa  

<Imię i Nazwisko>  

 

[umowa zawierana w agencji] 

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł zwaną dalej "PKO Bankiem Polskim 
SA", w imieniu i na rzecz której działa  

[agent - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą] 

agent <imię i nazwisko Agenta> prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą <nazwa firmy przedsiębiorcy> adres: <Adres firmy 
przedsiębiorcy>, wpisany/na  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP <Numer NIP>, REGON <Numer REGON>, 
reprezentowany/na przez* 

 

[agent –  w przypadku gdy wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej 

jest spółka prawa handlowego] 

<imię i nazwisko Agenta> prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą <nazwa firmy przedsiębiorcy> adres: <Adres firmy przedsiębiorcy>, 
wpisany/na  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP <Numer NIP>, REGON <Numer REGON> 

oraz 

<imię i nazwisko Agenta> prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą <nazwa firmy przedsiębiorcy> adres: <Adres firmy przedsiębiorcy>, 
wpisany/na  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP <Numer NIP>, REGON <Numer REGON> 

oraz 

<nazwa i forma prawna wspólnika> z siedzibą w <Adres wspólnika: miejscowość>  <Adres wspólnika>, wpisana  do  Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w <XXX> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem <Numer KRS współnika>, NIP 
<Numer NIP>, REGON <Numer REGON> kapitał zakładowy <Kapitał zakładowy wspólnika> zł* kapitał wpłacony <Kapitał wpłacony wspólnika> 
zł*, reprezentowana przez  
<imię i nazwisko> 

<imię i nazwisko> 
 

przy czym <imię i nazwisko wspólnika> oraz <imię i nazwisko wspólnika> oraz <nazwa i forma prawna wspólnika> prowadzą wspólnie działalność 
gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą <nazwa i forma prawna wspólnika>, NIP <Numer NIP agencji>, REGON <Numer REGON agencji> 
reprezentowana przez*   

 

[agent - Spółka prawa handlowego, spółdzielnia] 

agent  <nazwa i forma prawna>, z siedzibą w <miejscowość>, <adres: Al./ul. ..., kod pocztowy, miejscowość>, wpisana  do  Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w <XXX> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem <Numer KRS>, NIP <Numer NIP>, 
REGON <Numer REGON> kapitał zakładowy <kapitał zakładowy> zł* kapitał wpłacony <kapitał wpłacony> zł*, reprezentowana przez  

 

[umowa zawierana w agencji] 

<imię i nazwisko Agenta albo pracownika Agencji podpisującego Umowę>  

agencja PKO Banku Polskiego SA nr <Numer Agencji>, adres: <Adres Agencji> 

 



Rozpoczęcie okresu umownego:  <xxx>             Okres umowny lokaty:                        <xxx> 
Kwota lokaty:  <xxx>             słownie:   <xxx> 
Oprocentowanie w skali roku:  <xxx>%             wg stopy:   STAŁEJ 
Odnawialność:  TAK*/NIE*    Maksymalna liczba odnowień lokaty:  <xxx> 
Waluta lokaty:                             PLN    Kapitalizacja odsetek:                          TAK*/NIE* 
Nr transakcji:  <xxx>               

1. Rozliczenia pieniężne związane z lokatą będą przeprowadzane za pośrednictwem rachunku o nr    <xxx>             . 
2. Po upływie okresu umownego lokaty, w przypadku gdy Posiadacz rachunku lokaty zastrzegł, że lokata ma być odnawialna, lokata ulega 

następnie automatycznemu odnowieniu na kolejny taki sam okres umowny na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu odnowienia, 
pod warunkiem, że rachunek tej lokaty jest nadal prowadzony przez PKO Bank Polski SA, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5. 

3. PKO Bank Polski SA udostępnia bieżącą informację o poziomie oprocentowania na jakim zakładane są nowe lokaty, w tym lokaty odnawiane 
na kolejny okres umowny w formie Komunikatu na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA (www.pkobp.pl) a także publikowanego w 
placówkach. Informacja o poziomie zmienionego oprocentowania obowiązującego w kolejnym okresie umownym będzie przekazywana 
dodatkowo w sposób określony w ostatnio złożonej dyspozycji dotyczącej sposobu informowania o zmianach. 

4. W przypadku, gdy w dniu odnowienia rachunek lokaty nie jest prowadzony przez PKO Bank Polski SA, lokata nie ulega automatycznemu 
odnowieniu, a środki pieniężne zgromadzone na lokacie wraz z dopisanymi odsetkami zostaną przekazane na rachunek, o którym mowa 
w pkt 1. PKO Bank Polski SA poinformuje o zaprzestaniu prowadzenia rachunku lokaty w sposób określony przez Posiadacza rachunku 
lokaty w ostatnio złożonej dyspozycji dotyczącej sposobu informowania o zmianach. 

5. Po upływie ostatniego okresu umownego, środki pieniężne zgromadzone na lokacie wraz z dopisanymi odsetkami zostaną automatycznie 
przekazane na rachunek, o którym mowa w pkt 1. 

6. W przypadku wypłaty środków pieniężnych z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego nie nalicza się oprocentowania. 
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie rachunku zastosowanie mają postanowienia umowy rachunku, za pośrednictwem którego 

przeprowadzane są rozliczenia pieniężne związane z lokatą, o którym mowa w pkt 1. 
 
 
   

   

Posiadacz rachunku lokaty*/Pełnomocnik * 
 

 Pieczęć firmowa, imię i nazwisko oraz podpis pracownika  
PKO BP S.A.*/ Pieczęć nagłówkowa Agencji PKO BP SA, pieczęć 
imienna i podpis Agenta/ pracownika Agenta* 

 
 

* niepotrzebne skreślić  

 
 

http://www.pkobp.pl/

