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Dzień dobry, 
 
od 1 września 2020 r. oprocentowanie wybranych produktów depozytowych w złotówkach (PLN) opartych na 
zmiennej stopie procentowej będzie niższe.  
Zmiana wynika z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) 28 maja br. o 40 punktów 
bazowych. Szczegóły znajdują się w załączonej tabeli.  
 
Podstawa prawna:  

 dla rachunku IKE – umowa Rachunku Lokacyjnego IKE1 

 dla rachunku Lokaty Dynamicznej Adm. - Ogólne Warunki prowadzenia rachunków2. 
 
Jeśli zgadzają się Państwo na te zmiany oprocentowania, nie muszą Państwo nic robić. Jeśli się Państwo nie 
zgadzają, mogą Państwo w naszym banku: 

 w przypadku rachunku lokacyjnego IKE – wypowiedzieć pisemnie umowę3, 

 w przypadku rachunku Lokaty Dynamicznej Adm. do dnia 31 sierpnia 2020 r4.: 

 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 
1 września 2020 r. (dzień wejścia w życie zmian). 
 

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).  
Zachęcam do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.  
 
Wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu 
Zachęcam 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 Umową rachunku lokacyjnego – Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) 
2 zgodnie z §16 Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla klientów indywidualnych przez 
PKO Bank Polski SA 
3 zgodnie z umową rachunku lokacyjnego – Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz art. 37 Ustawy o indywidualnych kontach 
emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
4 zgodnie z § 91 Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla klientów indywidualnych przez 
PKO Bank Polski SA 
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Poniżej prezentujemy oprocentowanie obowiązujące: 

 do 9 lipca 2020 r. oraz od 10 lipca 2020 r., 

 do 31 sierpnia 2020 r. oraz od 1 września 2020 r.: 
 

Rachunek lokacyjny IKE (oferowany do 31 grudnia 2015 r.)  

Zmienna stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) 

do 2020-07-09 od 2020-07-10  
do 2020-08-31 

od 2020-09-01 

1,50 0,50 0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA OPROCENTOWANIA 

Lokata Dynamiczna Adm. - w administrowaniu (oferowana do 19 kwietnia 2015 r.) 

Wyszczególnienie 

Zmienna stopa procentowa (w %, w stosunku rocznym) w 

poszczególnych miesiącach okresu umownego 

do 2020-08-31 od 2020-09-01 

dla 1. miesiąca 0,10 0,01 

dla 2. miesiąca 0,20 0,01 

dla 3. miesiąca 0,30 0,01 

dla 4. miesiąca 0,40 0,01 

dla 5. miesiąca 0,50 0,01 

dla 6. miesiąca 0,70 0,01 

dla 7. miesiąca 0,80 0,01 

dla 8. miesiąca 0,90 0,01 

dla 9. miesiąca 1,00 0,01 

dla 10. miesiąca 1,50 0,01 

dla 11. miesiąca 2,00 0,01 

dla 12. miesiąca 2,50 0,01 
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