
 

 

 
 

POTWIERDZENIE OTWARCIA RACHUNKU TERMINOWEJ 

LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA POSIADACZY 

ZAPADAJĄCYCH LOKAT NA NOWE ŚRODKI 

Potwierdzenie otwarcia rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dla posiadaczy zapadających lokat na nowe środki („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      

[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>  

 

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

1. Rozliczenia pieniężne związane z lokatą będą przeprowadzane za pośrednictwem rachunku o nr    <xxx>             . 
2. Po upływie okresu umownego lokaty, środki pieniężne zgromadzone na lokacie wraz z dopisanymi odsetkami zostaną przekazane na rachunek, 

o którym mowa w pkt 1. 
3. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie jest ustalone w stosunku rocznym i jest stałe w okresie umownym. 
4. W przypadku wypłaty środków pieniężnych z lokaty przed upływem okresu umownego nie nalicza się oprocentowania. 
5. 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. 
 
 
Akceptacja kodem SMS nr X przekazanym na numer 48 XXX XXX 
XXX w dniu dd.mm.rrrr* 
 

  

   

Posiadacz rachunku lokaty*/Pełnomocnik * 
 

 Pieczęć firmowa, imię i nazwisko oraz podpis pracownika  
PKO BP S.A 

 

 

* niepotrzebne skreślić  
 
 


