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OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W 
WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH KLIENTOM 
RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM 
ORAZ MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWOM 

 
TABELA 1. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH   

CZĘŚĆ II. Rachunki bankowe wycofane z oferty dla osób fizycznych Zmienna stopa procentowa 
w stosunku rocznym 

1. Rachunek Oszczędnościowy (oferowany do dnia 31 stycznia 2017 r.): 

1) do 999,99 zł 0,50 

2) od 1 000,00 do 9 999, 99 zł 0,50 

3) od 10 000,00 do 19 999,99 zł 0,50 

4) od 20 000,00 do 49 999,99 zł  0,50 

5) od 50 000,00 do 99 999,99 zł 0,50 

6) od 100 000,00 do 199 999,99 zł 0,50 

7) od 200 000,00 zł 0,50 

2. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 0,00 

3.  Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie (oferowany do dnia 30 kwietnia 2016 r.) 0,01 

4. Rachunek Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych (oferowany do dnia 30 kwietnia 2016 r.) 0,01 

5. Książeczka oszczędnościowa imienna – płatna na żądanie (oferowana do dnia 31 marca 2016 r.) 1) 0,01 
 

  Stopa procentowa w stosunku rocznym 

do 9 999,99 zł od 10 000 zł  

6. Terminowa książeczka oszczędnościowa imienna (oferowana do dnia 31 marca 2016 r.): 1) 2) 

1) ze zmienną stopą procentową: 

a) na 36 miesięcy 0,40 0,40 

b) na 24 miesiące  0,30 0,30 

c) na 12 miesięcy  0,25 0,25 

d) na 6 miesięcy  0,20 0,20 

2) ze stałą stopą procentową w okresie umownym: 

a) na 6 miesięcy  0,20 0,20 

b) na 3 miesiące   0,10 0,10 

c) na 1 miesiąc  0,05 0,05 

7. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej: 3) 

1) ze zmienną stopą procentową (oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.): 

a) na 36 miesięcy 0,01 0,01 

b) na 24 miesiące  0,01 0,01 

c) na 12 miesięcy  0,01 0,01 

d) na 6 miesięcy  0,01 0,01 

2) ze stałą stopą procentową w okresie umownym: 

a) na 6 miesięcy (oferowany do dnia 30 czerwca 2017 r.)  0,01 0,01 

b) na 3 miesiące (oferowany do dnia 30 czerwca 2017 r.) 0,01 0,01 

c) na 2 miesiące (oferowany do dnia 30 czerwca 2017 r.) 0,01 0,01 

d) na 1 miesiąc (oferowany do dnia 30 czerwca 2017 r.) 0,01 0,01 

e) na 21 dni (oferowany do dnia 30 czerwca 2016 r.) x 0,01 

f) na 14 dni (oferowany do dnia 30 czerwca 2016 r.) x 0,01 

g) na 7 dni (oferowany do dnia 30 czerwca 2017 r.) x 0,01 
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 Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (zmienna stopa procentowa) 

8. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata na okres 12 miesięcy (oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.)  

lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia: Likwidowana po upływie 
okresu umownego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,01  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 

9. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata na okres 24 miesięcy (oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.)  

lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia: Likwidowana po upływie 
okresu umownego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

0,01  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

10. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata na okres 36 miesięcy (oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.)  

lokata likwidowana w kwartale od daty jej złożenia: Likwidowana po upływie 
okresu umownego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,01  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 

11. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata na okres 60 miesięcy (oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.)  

lokata likwidowana w półroczu od daty jej złożenia: Likwidowana po upływie 
okresu umownego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,01  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 
 

 Zmienna stopa 
procentowa  
w stosunku rocznym 

12. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej FORTUNA (oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.) na okres: 3) 

1) 3 miesięcy 0,01 

2) 6 miesięcy 0,01 

3) 12 miesięcy 0,01 

13. Rachunek lokacyjny IKE (oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.)  0,10 

14. Konto oszczędnościowe Progres Adm. (oferowane do dnia 19 kwietnia 2015 r.) 

1) do 4 999,99 zł 0,50 

2) od 5 000,00 do 49 999,99 zł 0,50 

3) od 50 000,00 zł 0,50 

15. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe: Konto Ulubione Adm., Konto Spektrum Adm. i Konto Codzienne 
Adm. (oferowane do dnia 30 października 2014 r.) 

0,00 

16. Książeczka oszczędnościowa SKO – płatna na żądanie (oferowana do dnia 25 marca 2012 r.)  0,50 

17. Rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (oferowany 
do dnia 14 lipca 2005 r.). 

0,01 

18.  Depozytowy 3-letni bon oszczędnościowy (oferowany do dnia 31 grudnia 1994 r.) 1) 0,00 

19.  Rachunek przedpłat na zakup samochodów osobowych (oferowany do dnia 22 kwietnia 1981 r.) 0,01 

1) Od dnia 22 października 2010 r. umowy o prowadzenie anonimowych rachunków (na okaziciela) wygasły z mocy prawa na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 
2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz 

o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

2) W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego okresu na umiejscowionej książeczce oszczędnościowej na wkłady terminowe zadeklarowane na: 
1) okresy 1, 3, 6, 12 miesięcy - odsetki naliczane są według 1/2 stopy procentowej określonej dla wkładów na książeczkach oszczędnościowych płatnych na żądanie, 

obowiązującej w okresie utrzymywania wkładu, 

2) okresy 24 i 36 miesięcy - odsetki naliczane są według stopy procentowej określonej dla wkładów na książeczkach oszczędnościowych płatnych na żądanie, obowiązującej w 
okresie utrzymywania wkładu. 

3) W przypadku wypłaty środków pieniężnych z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego nie nalicza się oprocentowania.  
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Lokata progresywna na 18 miesięcy (oferowana do 14 lutego 2023 r.) 

Kapitalizacja co 6 miesięcy, po dotrzymaniu każdego podokresu utrzymania lokaty 

Podokres Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa)1 

 Oprocentowanie lokaty oferowanej w placówkach Banku, przez serwis internetowy iPKO, 
aplikację mobilną IKO oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego (infolinii Banku) 

1-6 miesiąc 3,00  

7-12 miesiąc 6,00 

13-18 miesiąc 9,00 

 

Lokata terminowa dla klientów, którzy ukończyli 60 rok życia (oferowana do 14 lutego 2023 r.) 

Wyszczególnienie Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa) 

 Oprocentowanie lokaty oferowanej w placówkach Banku, przez serwis internetowy iPKO, 
aplikację mobilną IKO oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego (infolinii Banku) 

na 24 miesiące 6,00  

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata dopasowana” (oferowany do 8 grudnia 2022 r.) 

Wyszczególnienie Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa) 

Okres lokaty w przedziale: Oprocentowanie lokaty oferowanej w placówkach Banku, Biurach Bankowości Prywatnej oraz 
przez serwis internetowy iPKO 

od 1 dnia do 29 dni 3,00  

od 30 do 89 dni 3,50 

od 90 do 179 dni 4,00 

od 180 do 359 dni 4,50 

od 360 do 365 dni 5,00 

 

Lokata terminowa dla klientów korzystających z usług Bankowości Osobistej oraz Bankowości Prywatnej  
(oferowana do 26 października 2022 r.) 

Wyszczególnienie Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa) 

 Oprocentowanie lokaty oferowanej 
w placówkach Banku, Biurach Bankowości 
Prywatnej oraz za pośrednictwem serwisu 
telefonicznego (infolinii Banku) 

Oprocentowanie lokaty oferowanej przez serwis 
internetowy iPKO oraz aplikację mobilną IKO 

na 3 miesiące dla klientów korzystających  
z usług Bankowości Osobistej  

4,50  4,50 

na 3 miesiące dla klientów korzystających  
z usług Bankowości Prywatnej 

5,00 5,00 

na 3 miesiące – lokata odnowiona2 2,00 2,00 

 

Lokata na nowe środki (rachunki otwierane do 7 lipca 2022 r.) 

Wyszczególnienie Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa) 

 Oprocentowanie lokaty oferowanej w placówkach Banku, przez serwis internetowy iPKO, 
aplikację mobilną IKO oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego (infolinii Banku) 

na 12 miesięcy dla klientów indywidualnych – 
oferowana od 22 kwietnia 2022 r. 

4,00 

na 12 miesięcy dla klientów korzystających  
z usług Bankowości Osobistej i Bankowości 
Prywatnej – oferowana od 22 kwietnia 2022 r. 

5,00 

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „Program Budowania Kapitału” –  
oferowany w placówkach Banku, przez serwis internetowy iPKO, aplikację mobilną IKO oraz serwis telefoniczny (infolinię Banku)  

                                                                    
1 Efektywna roczna stopa oprocentowania: 6,13 
2 W przypadku lokaty odnowionej, oprocentowanie po przedłużeniu umowy przyjmie wartość obowiązującą w dniu odnowienia dla Lokaty terminowej oferowanej przez ten sam kanał 

otwarcia. 



 

Strona 4/7 

(oferowany do 31 stycznia 2022 r.) 

Oprocentowanie zmienne, co 3 miesiące względem daty otwarcia lokaty 

Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (zmienna stopa procentowa) WIBOR 3M 6) 
pomniejszony o 0,50% 

(0,50 punktu 
procentowego) 7) 

 
6,40  

(wartość na 23.03.2023 r.) 

 

Lokata terminowa  

Wyszczególnienie Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa) 

 Oprocentowanie lokaty oferowanej 
w placówkach Banku oraz za pośrednictwem 

serwisu telefonicznego (infolinii Banku) –  
w ofercie do 31 grudnia 2020 r. 

Oprocentowanie lokaty oferowanej przez 
serwis internetowy (iPKO) oraz aplikację 

mobilną (IKO) dla posiadaczy kont w PKO 
Banku Polskim – w ofercie do 7 lipca 2022 r. 

na 1 miesiąc 0,01 0,50 

 

Lokata 6-miesięczna odnawialna 
(oferowana do 30 czerwca 2017 r.) 

do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł  
do 49 999,99 zł 

od 50 000 zł 

Oprocentowanie w stosunku rocznym, 
w % (stała stopa procentowa) 

0,01 0,01 0,01 

 

Lokata 6-miesięczna internetowa 
(oferowana do 30 czerwca 2017 r.) 

do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł  
do 49 999,99 zł 

od 50 000,00 zł  
do 74 999,99 zł 

od 75 000,00 zł  
do 99 999,99 zł 

od 100 000 zł 

Oprocentowanie w stosunku rocznym, 
w % (stała stopa procentowa) 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Lokata 12-miesięczna internetowa 
(oferowana do 30 czerwca 2017 r.) 

do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł  
do 49 999,99 zł 

od 50 000,00 zł  
do 74 999,99 zł 

od 75 000,00 zł  
do 99 999,99 zł 

od 100 000 zł 

Oprocentowanie w stosunku rocznym, 
w % (stała stopa procentowa) 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Lokata 12-miesięczna progowa 
(oferowana do 30 czerwca 2017 r.) 

do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł  
do 49 999,99 zł 

od 50 000 zł 

Oprocentowanie w stosunku rocznym, 
w % (stała stopa procentowa) 

0,01 0,01 0,01 

 

Lokata Kapitał na Marzenia – lokata 144 miesięczna nieodnawialna (oferowana do 31 marca 2016 r.) 

Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (zmienna stopa procentowa) WIBOR 3M 6) 
 

6,90  
(wartość na 23.03.2023 r.) 

 

Lokata Kapitał na Marzenia z Portfelem Inwestycyjnym – lokata 144 miesięczna nieodnawialna z 50% alokacją środków na wybrany portfel 
inwestycyjny: Umiarkowany i Dynamiczny (oferowana do 31 marca 2016 r.) 

Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (zmienna stopa procentowa) WIBOR 3M 6) 
 

6,90 
(wartość na 23.03.2023 r.) 

 

Lokata Kapitał na Emeryturę – lokata 180 miesięczna nieodnawialna (oferowana do 21 maja 2017 r.) 

Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (zmienna stopa procentowa) WIBOR 3M 6) 
 

6,90 
(wartość na 23.03.2023 r.) 

 

Lokata Kapitał na Emeryturę z funduszem PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – lokata 180 miesięczna odnawialna z 50% alokacją środków na 
wybrany subfundusz: PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 i PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (oferowana do 21 maja 2017 r.) 
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Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (zmienna stopa procentowa) WIBOR 3M 6) 
 

6,90 
(wartość na 23.03.2023 r.) 

 

Lokata Kapitał na Własny Kąt – lokata 60 miesięczna odnawialna (oferowana do 21 maja 2017 r.) 

Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (zmienna stopa procentowa) WIBOR 3M 6) 
 

6,90 
(wartość na 23.03.2023 r.) 

 

Lokata Kapitał dla Dziecka – lokata 180 miesięczna nieodnawialna (oferowana do 21 maja 2017 r.) 

Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (zmienna stopa procentowa) WIBOR 3M 6) 
 

6,90 
(wartość na 23.03.2023 r.) 

 

Lokata 3+3 o stałym oprocentowaniu (otwierana do 1 stycznia 2017 r.) 

Wyszczególnienie Oprocentowanie w 
stosunku rocznym, w % 

(stała stopa procentowa) 

Dla 1, 2, 3 miesiąca 0,00 

Dla 4, 5, 6 miesiąca 0,01 

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 6-miesięcy 0,01 

 

Lokata 3+3M na nowe środki (otwierana do 1 stycznia 2017 r.) Oprocentowanie w 
stosunku rocznym, w % 
(stała stopa procentowa) 

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 1 do 3 miesiąca trwania lokaty 0,00 

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 6 miesiąca trwania lokaty 0,01 

W przypadku braku spełnienia warunków wpłaty nowych środków i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania 
lokaty 

0,01 

W przypadku spełnienia warunków wpłaty nowych środków i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty 0,01 

 

Lokata 3+9+12 odnawialna  (W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych trzech miesięcy odsetki nie będą naliczane)  
(otwierana do 1 stycznia 2017 r.) 

 
Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa) 

do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł do 
49 999,99 zł: 

od 50 000 zł: 

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 12 
miesiąca trwania lokaty 

0,01 0,01 0,01 

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 13 do 24 
miesiąca trwania lokaty 

0,01 0,01 0,01 

W przypadku dotrzymania 24-miesięcznego okresu trwania lokaty 0,01 0,01 0,01 
 

Lokata 3+9+12 odnawialna na nowe środki (W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych trzech miesięcy odsetki nie będą naliczane) 

(otwierana do 1 stycznia 2017 r.) 

 Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa) 

do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł do 

49 999,99 zł: 

od 50 000 zł: 

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 12 

miesiąca trwania lokaty 

0,01 0,01 0,01 

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 13 do 24 

miesiąca trwania lokaty  

0,01 0,01 0,01 

W przypadku dotrzymania 24-miesięcznego okresu trwania lokaty 0,01 0,01 0,01 

 

Lokata Parzysta (otwierana do 30 czerwca 2016 r.) 

 Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa) 

do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł do 

49 999,99 zł: 

od 50 000 zł: 

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 3 do 6 miesiąca 

trwania lokaty 

0,01 0,01 0,01 
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W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 7 do 12 

miesiąca trwania lokaty 

0,01 0,01 0,01 

W przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty 0,01 0,01 0,01 

W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych dwóch miesięcy odsetki nie będą naliczane. 

 

Lokata Parzysta na nowe środki (otwierana do 30 czerwca 2016 r.) 

 Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa) 

do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł do 

49 999,99 zł: 

od 50 000 zł: 

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 3 do 6 miesiąca 

trwania lokaty 

0,01 0,01 0,01 

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 7 do 12 

miesiąca trwania lokaty 

0,01 0,01 0,01 

W przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty 0,01 0,01 0,01 

W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych dwóch miesięcy odsetki nie będą naliczane. 

 

Lokata Nieparzysta (otwierana do 30 czerwca 2016 r.) 

 Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa) 

do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł do 

49 999,99 zł: 

od 50 000 zł: 

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 2 do 4 miesiąca 

trwania lokaty 

0,01 0,01 0,01 

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 5 do 9 miesiąca 

trwania lokaty 

0,01 0,01 0,01 

W przypadku dotrzymania 9-miesięcznego okresu trwania lokaty 0,01 0,01 0,01 

W przypadku zerwania lokaty w pierwszym miesiącu odsetki nie będą naliczane 

 

Lokata Nieparzysta na nowe środki (otwierana do 30 czerwca 2016 r.) 

 Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa) 

do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł do 

49 999,99 zł: 

od 50 000 zł: 

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 2 do 4 miesiąca 

trwania lokaty 

0,01 0,01 0,01 

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 5 do 9 miesiąca 

trwania lokaty 

0,01 0,01 0,01 

W przypadku dotrzymania 9-miesięcznego okresu trwania lokaty 0,01 0,01 0,01 

W przypadku zerwania lokaty w pierwszym miesiącu odsetki nie będą naliczane 

 

Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej (otwierany do 30 czerwca 2016 r.) 

Wyszczególnienie Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa) 

do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł do 

49 999,99 zł: 

od 50 000 zł: 

Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej 0,01 0,01 0,01 
 

Lokata 6+6 o stałym oprocentowaniu (otwierana do 31 grudnia 2015 r.) 

Wyszczególnienie Oprocentowanie w 
stosunku rocznym, w % 

(stała stopa procentowa) 

Dla 1, 2, 3, 4, 5, 6 miesiąca 0,00 

Dla 7, 8, 9, 10, 11, 12 miesiąca 0,00 

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 12-miesięcy 0,01 

 
 
 
 

Lokata 9+9 o stałym oprocentowaniu (otwierana do 31 grudnia 2015 r.) 

Wyszczególnienie Oprocentowanie w 
stosunku rocznym, w % 

(stała stopa procentowa) 

Dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miesiąca 0,00 

Dla 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 miesiąca 0,00 

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 18-miesięcy 0,01 
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Lokata 9-miesięczna Progresja 9M (otwierana do 31 grudnia 2015 r.) 

Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % obowiązujące w każdym miesiącu trwania lokaty , (stała stopa procentowa) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
 

Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej (otwierany do 31 grudnia 2015 r.) 

 do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł do 

49 999,99 zł: 

od 50 000 zł: 

Oprocentowanie w stosunku rocznym, w % (stała stopa procentowa) 0,01 0,01 0,01 
 

Lokaty terminowe deklarowane na okres 3, 6 i 12 miesięcy (otwierane do 31 grudnia 2015 r.) 

Wyszczególnienie Oprocentowanie w 
stosunku rocznym, w % 

(stała stopa procentowa) 

3 miesiące 0,01 

6 miesięcy 0,01 

12 miesięcy 0,01 

 

Lokata o stałym oprocentowaniu Adm. (otwierana do 19 kwietnia 2015 r.) 

Wyszczególnienie Oprocentowanie w 
stosunku rocznym, w % 

(stała stopa procentowa) 

1 - miesięczna 0,01 

3 - miesięczna 0,01 

6 - miesięczna 0,01 

 

Lokata Dynamiczna Adm. (otwierana do 19 kwietnia 2015 r.) 

Wyszczególnienie Oprocentowanie w 
stosunku rocznym, w % 

(zmienna stopa 
procentowa) 

dla 1. miesiąca 0,01 

dla 2. miesiąca 0,01 

dla 3. miesiąca 0,01 

dla 4. miesiąca 0,01 

dla 5. miesiąca 0,01 

dla 6. miesiąca 0,01 

dla 7. miesiąca 0,01 

dla 8. miesiąca 0,01 

dla 9. miesiąca 0,01 

dla 10. miesiąca 0,01 

dla 11. miesiąca 0,01 

dla 12. miesiąca 0,01 

 

4) Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny taki sam okres umowny na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu przedłużenia umowy dla Lokaty 
terminowej, oferowanej na taki sam okres w placówkach Banku oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego (infolinii Banku). 

5) Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny taki sam okres umowny na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu przedłużenia umowy dla Lokaty 
terminowej, oferowanej na taki sam okres przez serwis internetowy iPKO oraz aplikację mobilną IKO. 

6) Wibor 3M – wskaźnik referencyjny trzymiesięcznych depozytów złotowych na polskim rynku międzybankowym, ustalany zgodnie z regulaminem dotyczącym wskaźników 

referencyjnych WIBID i WIBOR, publikowany na stronie informacyjnej administratora tego wskaźnika, którym na dzień 21.10.2022 r. jest GPW Benchmark SA. 

7) W przypadku, gdy WIBOR 3M pomniejszony o 0,50 punktu procentowego przyjmie wartość ujemną, oprocentowanie wyniesie 0,00% w stosunku rocznym. 

 


