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Warszawa 
27 września 2018 r. 

 

 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informuję, że PKO Bank Polski SA od dnia 16 kwietnia 2018 r. zmienił oprocentowanie 
rachunków lokat terminowych 12 – miesięcznych oferowanych w PLN (progowej, internetowej, 
terminowej) opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym. 
 
Nową wysokość oprocentowania stosuje się od dnia przedłużenia umowy rachunku lokaty, które 
nastąpi po zmianie oprocentowania, czyli w IV kwartale 2018 r. 
 
O ile 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. 
 
Szczegółowe informacje o zmianie oprocentowania rachunków lokat znajdują się w tabeli dołączonej do 
tego listu. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.  
 
 
Z poważaniem 

 
Szymon Wałach 
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego 



 

 

 

 

 
 

 

Poniżej prezentujemy oprocentowanie, które obowiązywało do dnia 15 kwietnia 2018 r. oraz obowiązujące od dnia 16 kwietnia 2018 r.*: 
 

Rachunek lokaty terminowej 12-miesięcznej progowej 

Stała stopa procentowa* w stosunku rocznym (w %) do 19 999,99 zł od 20 000 do 49 999,99 zł od 50 000 zł 

do 2018-04-15 0,60 0,75 0,90 

od 2018-04-16 0,40 0,55 0,70 

 

Rachunek lokaty terminowej 12-miesięcznej internetowej 

Stała stopa procentowa* w stosunku rocznym (w %) do 19 999,99 zł od 20 000  
do 49 999,99 zł 

od 50 000 
do 74 999,99 zł 

od 75 000 
do 99 999,99 zł 

od 100 000 zł 

do 2018-04-15 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 

od 2018-04-16 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 

 

Rachunek lokaty terminowej (założonej na okres 12 miesięcy) 

Stała stopa procentowa* w stosunku rocznym  
(w %) 

Oprocentowanie lokaty oferowanej  
w placówkach Banku oraz za pośrednictwem 
infolinii Banku 

Oprocentowanie lokaty oferowanej  
przez serwis internetowy iPKO oraz aplikację 
mobilną IKO 

do 2018-04-15 0,90 1,20 

od 2018-04-16 0,70 1,00 

 
* W przypadku depozytów o stałej stopie procentowej, nowe oprocentowanie będzie obowiązywać w sytuacji, gdy odnowienie produktu na nowy 
okres umowny nastąpi po terminie wejścia w życie niniejszej zmiany. 

TABELA OPROCENTOWANIA 
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