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Warszawa, 10 kwietnia 2020 r. 
 
 
 
Dzień dobry, 
 
od 15 czerwca 2020 r. oprocentowanie lokat terminowych w dolarach (USD) i funtach (GBP) będzie 
niższe. Zmiana wynika z obniżenia stóp procentowych przez: 
 

• amerykański System Rezerwy Federalnej (FED) o 150 punktów bazowych (dotyczy dolarów), 

• Bank Anglii (BoE) o 65 punktów bazowych (dotyczy funtów), 

 
Podstawa prawna: Ogólne Warunki prowadzenia rachunków1 

 
 
Poniżej prezentujemy zestawienie zmian. 
 
 
 Oprocentowanie 

Środki na rachunku terminowych lokat oszczędnościowych ze zmienną 
stopą procentową (oferowanym do dnia 31 grudnia 2015 r.) 
zadeklarowane na okres: 

obowiązujące 
do 14.06.2020 r. 

obowiązujące 
od 15.06.2020 r. 

USD GBP USD GBP 

6 miesięcy 0,10 0,01 0,01 0,01 

12 miesięcy 0,10 0,01 0,01 0,01 

24 miesiące 0,10 0,10 0,01 0,01 

36 miesięcy 0,10 0,15 0,01 0,01 

 
 
Jeśli zgadzają się Państwo na te zmiany oprocentowania, nie muszą Państwo nic robić. Jeśli Państwo 
się nie zgadzają, mogą Państwo do 14 czerwca 2020 roku2 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.). 

 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 800 302 302 lub  
+48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora).  
 
 
 
 
 
 



Wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu 
Zachęcamy do korzystania z serwisu internetowego iPKO lub aplikacji mobilnej IKO, dzięki którym 
wygodniej można korzystać z usług bankowych.  
Więcej informacji na pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna   
 
 
Z poważaniem 

 
Szymon Wałach 
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego 
 

 

 

1 zgodnie z §16 Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla 
klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA  
2 zgodnie z §91 Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla 
klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA 
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