
 

www.pkobp.pl, infolinia: 800 302 302 brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora, 
+48 81 535 60 60 opłata zgodna z taryfą operatora. 

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, 

REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN 

   

 

Warszawa 
24 lipca 2019 r. 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informuję, że PKO Bank Polski SA od dnia 21 czerwca 2019 r. zmienił oprocentowanie Rachunku lokaty 
terminowej oferowanego w PLN na okres 1 miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy opartego na stałej 
stopie procentowej w okresie umownym. 
 
Szczegółowe informacje o zmianie oprocentowania lokaty znajdują się w tabeli dołączonej do tego listu. 
 
Zmieniona wysokość oprocentowania obowiązuje od dnia odnowienia lokaty, które nastąpi po 1 sierpnia 2019 r.  
 
Przypominamy, że „Lokata z licznikiem” na nowe środki odnawia się, na kolejny taki sam okres umowny, na 
warunkach oprocentowania obowiązujących na dzień odnowienia dla Rachunku lokaty terminowej założonego 
na okres 3 miesięcy o stałej stopie procentowej, oferowanego w serwisie internetowym iPKO oraz w aplikacji 
mobilnej IKO. 
 
W przypadku, gdy przed odnowieniem lokaty nie złożą Państwo w oddziale PKO Banku Polskiego SA lub za 
pośrednictwem serwisu internetowego, w ramach usługi bankowości elektronicznej, dyspozycji rezygnacji 
z przedłużenia umowy rachunku lokaty, ulegnie ona odnowieniu na kolejny taki sam okres umowny na warunkach 
oprocentowania obowiązujących w dniu przedłużenia umowy. 
 
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.  
 
 
Z poważaniem 

 
Szymon Wałach 
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego 
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Poniżej prezentujemy oprocentowanie obowiązujące do dnia 20 czerwca 2019 r. oraz obowiązujące od dnia 
21 czerwca 2019 r.: 
 

Rachunek lokaty terminowej (założonej na okres 1 miesiąca) 

Stała stopa procentowa w okresie umownym  Oprocentowanie lokaty w stosunku rocznym 
(w %) oferowanej w placówkach Banku oraz 
za pośrednictwem serwisu telefonicznego 
(infolinii Banku) 

Oprocentowanie lokaty w stosunku rocznym 
(w %) oferowanej przez serwis internetowy 
iPKO oraz aplikację mobilną IKO 

do 2019-06-20 0,40 0,70 

od 2019-06-21 0,30 0,60 

 

Rachunek lokaty terminowej (założonej na okres 3 miesięcy) 

Stała stopa procentowa w okresie umownym   
 

Oprocentowanie lokaty w stosunku rocznym   
(w %) oferowanej w placówkach Banku oraz 
za pośrednictwem serwisu telefonicznego 
(infolinii Banku) 

Oprocentowanie lokaty w stosunku rocznym 
(w %) oferowanej przez serwis internetowy 
iPKO oraz aplikację mobilną IKO 

do 2019-06-20 0,50 0,80 

od 2019-06-21 0,40 0,70 

 

Rachunek lokaty terminowej (założonej na okres 6 miesięcy) 

Stała stopa procentowa w okresie umownym  Oprocentowanie lokaty w stosunku rocznym 
(w %) oferowanej w placówkach Banku oraz 
za pośrednictwem serwisu telefonicznego 
(infolinii Banku) 

Oprocentowanie lokaty w stosunku rocznym 
(w %) oferowanej przez serwis internetowy 
iPKO oraz aplikację mobilną IKO 

do 2019-06-20 0,60 0,90 

od 2019-06-21 0,50 0,80 

 

Rachunek lokaty terminowej (założonej na okres 12 miesięcy) 

Stała stopa procentowa w okresie umownym  Oprocentowanie lokaty w stosunku rocznym 
(w %) oferowanej w placówkach Banku oraz za 
pośrednictwem serwisu telefonicznego (infolinii 
Banku) 

Oprocentowanie lokaty w stosunku rocznym 
(w %)  oferowanej przez serwis internetowy 
iPKO oraz aplikację mobilną IKO 

do 2019-06-20 0,70 1,00 

od 2019-06-21 0,60 0,90 
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