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Warszawa, 28 kwietnia 2020 r. 
 

 
 
Dzień dobry, 
 
od 1 maja 2020 r. oprocentowanie wybranych lokat w złotówkach (PLN) będzie niższe. Zmiana wynika 
z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) w dniu 17 marca br. o 50 punktów 
bazowych oraz 8 kwietnia br. o 50 punktów bazowych. Szczegóły znajdują się w załączonej tabeli.  
 
Oprocentowanie Państwa lokat pozostanie bez zmian aż do dnia najbliższego odnowienia, 
przypadającego po 30 kwietnia bieżącego roku. 
 
Nowy poziom oprocentowania dotyczy również lokat, które zgodnie z umową odnawiają się 
z oprocentowaniem, jak dla Rachunku lokaty terminowej o takim samym okresie umownym. 
 
Jeśli przed odnowieniem lokaty nie zrezygnują Państwo z przedłużenia umowy rachunku lokaty,  
to odnowimy ją na kolejny taki sam okres umowny z oprocentowaniem z dnia przedłużenia umowy.  
 
Jeśli chcą Państwo zrezygnować z przedłużenia lokaty, mogą to Państwo zrobić: 
- w serwisie internetowym iPKO,   
- w dowolnym oddziale naszego banku. 
 
Zmiana poziomu oprocentowania dotyczy także lokat w PLN  na 1, 3, 6 oraz 12 miesięcy,  
w przypadku których pod koniec marca br. informowaliśmy oddzielnym listem o zmianie 
oprocentowania od 1 kwietnia 2020 r.  
 
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z infolinią pod numerem 800 302 302  
lub +48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora).  
 
Zachęcam do zapoznania się ze zmianami.  
 
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 



 

Strona 2/4 

 
 

 
 

Poniżej prezentujemy oprocentowanie obowiązujące do 30 kwietnia 2020 r. oraz obowiązujące od 1 maja 2020 r.: 

Rachunek lokaty terminowej (założonej na okres 1 miesiąca) 

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

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

Oprocentowanie lokaty oferowanej  
przez serwis internetowy iPKO  
oraz aplikację mobilną IKO 

do 2020-04-30 0,30 0,50 

od 2020-05-01 0,01 0,01 

 

Rachunek lokaty terminowej (założonej na okres 3 miesięcy) 

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

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

Oprocentowanie lokaty oferowanej  
przez serwis internetowy iPKO  
oraz aplikację mobilną IKO 

do 2020-04-30 0,30 0,50 

od 2020-05-01 0,01 0,01 

 

Rachunek lokaty terminowej (założonej na okres 6 miesięcy) 

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

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

Oprocentowanie lokaty oferowanej  
przez serwis internetowy iPKO  
oraz aplikację mobilną IKO 

do 2020-04-30 0,30 0,50 

od 2020-05-01 0,01 0,01 

 

Rachunek lokaty terminowej (założonej na okres 12 miesięcy) 

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

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

Oprocentowanie lokaty oferowanej  
przez serwis internetowy iPKO  
oraz aplikację mobilną IKO 

do 2020-04-30 0,30 0,50 

od 2020-05-01 0,10 0,10 

 

Lokata 3+3 (otwierana do dnia 1 stycznia 2017 r.) 

Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) do 2020-04-30 od 2020-05-01 

Dla 1, 2, 3 miesiąca 0,00  0,00 (bez zmian) 

Dla 4, 5, 6 miesiąca 0,10 0,01 

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 6-miesięcy 0,50 0,01 

 

Lokata 3+3M na nowe środki (otwierana do dnia 1 stycznia 2017 r.) 

Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) do 2020-04-30 od 2020-05-01 

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

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 6 miesiąca trwania lokaty 0,10 0,01 

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

0,50 0,01 

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

0,50 0,01 

 

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

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

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

od 50 000,00 zł 

do 2020-04-30 0,40 0,50 0,60 

od 2020-05-01 0,01 0,01 0,01 

 

TABELA OPROCENTOWANIA 
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Lokata 3+9+12 odnawialna na nowe środki (otwierana do dnia 1 stycznia 2017 r.)  
(W przypadku częściowej wypłaty albo zerwania lokaty w trakcie pierwszych trzech miesięcy odsetki nie będą naliczane)  

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

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

od 50 000,00 zł 

do 2020-04-30 W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty 
od 4 do 12 miesiąca trwania lokaty 

0,10 0,10 0,10 

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

0,15 0,15 0,15 

W przypadku dotrzymania 24-miesięcznego okresu 
trwania lokaty 

0,20 0,30 0,40 

od 2020-05-01 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  (otwierana do dnia 1 stycznia 2017 r.)  
(W przypadku częściowej wypłaty albo zerwania lokaty w trakcie pierwszych trzech miesięcy odsetki nie będą naliczane)  

Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł 
do 49 999,99 zł 

od 50 000,00 zł 

do 2020-04-30 W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty 
od 4 do 12 miesiąca trwania lokaty 

0,10 0,10 0,10 

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

0,15 0,15 0,15 

W przypadku dotrzymania 24-miesięcznego okresu 
trwania lokaty 

0,20 0,30 0,40 

od 2020-05-01 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 12-miesięczna progowa (oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r.) 

Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł  
do 49 999,99 zł 

od 50 000,00 zł 

do 2020-04-30 0,40 0,55 0,70 

od 2020-05-01 0,01 0,01 0,01 

 

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

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

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 

do 2020-04-30 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 

od 2020-05-01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

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

Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) do 19 999,99 zł od 20 000,00 zł  
do 49 999,99 zł 

od 50 000,00 zł 

do 2020-04-30 0,30 0,40 0,50 

od 2020-05-01 0,01 0,01 0,01 

 
 

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

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

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 

do 2020-04-30 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 

od 2020-05-01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej ze stałą stopą procentową w okresie umownym  
(oferowany do dnia 30 czerwca 2016 r.) 

Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) do 9 999,99 zł od 10 000,00 zł 

do 2020-04-30 na 6 miesięcy 0,20 0,20 

na 3 miesiące 0,10 0,10 

na 2 miesiące 0,05 0,05 

na 1 miesiąc 0,05 0,05 

od 2020-05-01 na 6 miesięcy 0,01 0,01 

na 3 miesiące 0,01 0,01 

na 2 miesiące 0,01 0,01 

na 1 miesiąc 0,01 0,01 

 

Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” 
(oferowany od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2014 r. na okres 12 miesięcy) 

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

od 5 000,00 zł  
do 9 999,99 zł 

od 10 000,00 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 

do 2020-04-30 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

od 2020-05-01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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