
 
 

 
  

POTWIERDZENIE OTWARCIA RACHUNKU LOKATY 

TERMINOWEJ ODNAWIALNEJ 3+9+12M 

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty terminowej odnawialnej 3+9+12M („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 działa (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny) 
Pan(i)*: 

Imię (imiona) i nazwisko      PESEL      

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

Imię (imiona) i nazwisko      PESEL      

a 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres 02-515 Warszawa ul. Puławska 15,  
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, 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 

Oddział*/Biuro Bankowości Prywatnej*/Agencja*  <xxx>             w  <xxx>             zwana dalej „PKO Bank Polski SA”* w imieniu której 
działa  <xxx>             - PEŁNOMOCNIK 

Rozpoczęcie okresu umownego: <xxx>             
Kwota lokaty:    <xxx>             
Oprocentowanie w skali roku:    <xxx>%          
Odnawialność:     TAK*/NIE*    
Nr transakcji:    <xxx>             

Okres umowny lokaty:   24M             
słownie:     <xxx>             
wg stopy:     STAŁEJ            
Waluta lokaty:    PLN               
Kapitalizacja odsetek:    TAK*/NIE*    

 

1. Rozliczenia pieniężne związane z lokatą będą przeprowadzane za pośrednictwem rachunku o nr    <xxx>             . 
2. Kwota minimalna lokaty wynosi 1 000 PLN. 
3. W trakcie okresu umownego istnieje możliwość wypłat częściowych z lokaty bez ograniczeń kwoty z zastrzeżeniem, że warunkiem utrzymania 

lokaty jest pozostawienie na lokacie minimalnego salda w wysokości określonej w pkt 2.  
4. Wysokość oprocentowania ustalana jest w stosunku rocznym w oparciu o wysokość środków zgromadzonych na lokacie: 

1) ostatniego dnia okresu umownego - w przypadku dotrzymania okresu umownego, 
2) w momencie dokonywania wypłaty częściowej lub wypłaty całkowitej z lokaty dla kwoty wypłacanej przed upływem okresu umownego, 
i wynosi odpowiednio:/W pierwszym okresie umownym lokata oprocentowana jest według stawki preferencyjnej, która wynosi odpowiednio:** 

Progi kwotowe 0-3 miesięcy 4-12 miesięcy 13-24 miesięcy 

Dotrzymanie pełnego  
24-miesięcznego okresu 
umownego 

Do 19.999,99 zł      %      %      %      % 

Od 20.000 do  
49.999,99 zł      %      %      %      % 

Od 50.000 zł      %      %      %      % 

5. Po upływie okresu umownego lokaty, w przypadku gdy Posiadacz rachunku lokaty nie zastrzegł, że lokata ma być nieodnawialna, lokata ulega 
automatycznemu odnowieniu na takich samych warunkach umownych ze stawką oprocentowania, obowiązującą w dniu odnowienia, pod 
warunkiem, że rachunek tej lokaty jest nadal prowadzony przez PKO Bank Polski SA, z zastrzeżeniem pkt 6./ Na dzień zawarcia niniejszej 
umowy wysokość standardowego oprocentowania rachunku lokaty wynosi: 

Progi kwotowe 0-3 miesięcy 4-12 miesięcy 13-24 miesięcy 

Dotrzymanie pełnego  
24-miesięcznego okresu 
umownego 

Do 19.999,99 zł      %      %      %      % 

Od 20.000 do  
49.999,99 zł      %      %      %      % 

Od 50.000 zł      %      %      %      % 
* 

6. 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. 



  

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 */Przedstawiciel 
ustawowy* 
 

 Pieczęć firmowa, pieczęć funkcyjna i podpis pracownika */ Pieczęć 
nagłówkowa Agencji PKO BP SA, pieczęć imienna i podpis Agenta/ 
pracownika Agenta*/ Podpis Doradcy Bankowości Prywatnej  
(w przypadku złożenia Dyspozycji w Serwisie telefonicznym 
CBP/działającego w imieniu Posiadacza rachunku lokaty*) 

 
* niepotrzebne skreślić  
** zapis prawidłowy dla: 
- lokata odnawialna dla oprocentowania preferencyjnego: „W pierwszym okresie umownym lokata oprocentowana jest według stawki preferencyjnej, która wynosi odpowiednio:” 
- lokata odnawialna dla oprocentowania standardowego: „…, i wynosi odpowiednio:” 
- lokata nieodnawialna dla oprocentowania preferencyjnego: „W okresie umownym lokata oprocentowana jest według stawki preferencyjnej, która wynosi odpowiednio:” 
- lokata nieodnawialna dla oprocentowania standardowego: „…, i wynosi odpowiednio:” 
 


