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KOMUNIKAT Z DNIA 4 MAJA 2015 r.  

  
zasady prowadzenia wybranych rachunków terminowych lokat 

oszczędnościowych  

 

 

Lokata Dynamiczna Adm. (wycofana z oferty z dniem 20.04.2015) 

1. Lokata terminowa w walucie PLN. 

2. Kwota minimalna 500 PLN. 

3. Wypłata lokaty przed terminem powoduje naliczenie odsetek  za rzeczywistą liczbę dni utrzymywania 

depozytu: za pełne miesiące wg stóp procentowych właściwych dla poszczególnych miesięcy, za bieżący, 

niepełny miesiąc, wg stopy odsetek zerwaniowych równej 1/10 stawki dla pierwszego miesiąca, 

obowiązującej w dniu zerwania lokaty.  

4. Odsetki naliczane są za poszczególne miesiące trwania depozytów według różnych, rosnących z miesiąca na 

miesiąc, stóp procentowych. 

5. Istnieje możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres umowny. 

6. Odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w dniu wymagalności, czyli w pierwszym dniu po zakończeniu 

umownego okresu lokaty, poprzez kapitalizację na rachunku lokaty lub wypłatę na wskazany rachunek. 

Okres deponowania 

Wysokość 

oprocentowania 

w skali roku 

Rodzaj 

oprocentowania 

Kwota 

minimalna 

Kapitalizacja 

odsetek 

dla  1. miesiąca 

dla  2. miesiąca 

dla  3. miesiąca 

dla  4. miesiąca 

dla  5. miesiąca 

dla  6. miesiąca 

dla  7. miesiąca 

dla  8. miesiąca 

dla  9. miesiąca 

dla  10. miesiąca 

dla  11. miesiąca 

dla  12. miesiąca 

1,00% 

1,25% 

1,50% 

1,75% 

2,00% 

2,20% 

2,30% 

2,40% 

2,50% 

3,00% 

3,50% 

4,00% 

zmienne (może ulec 

zmianie w trakcie 

trwania okresu 

umownego) 

 

500 PLN 
na koniec okresu 

lokaty 
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Lokata o stałym oprocentowaniu Adm. (wycofana z oferty z dniem 20.04.2015) 

1. Lokata terminowa w walucie PLN. 

2. Kwota minimalna 500 PLN. 

3. Kapitalizacja odsetek skutkuje przejściem do kolejnego progu - nie jest wymagana dyspozycja posiadacza 

rachunku. 

4. Wypłata lokaty przed końcem zadeklarowanego terminu skutkuje brakiem odsetek za bieżący okres 

deponowania. 

5. Istnieje możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres umowny. 

6. Odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w dniu wymagalności, czyli w pierwszym dniu po zakończeniu 

umownego okresu lokaty. 

Okres 

deponowania 

Wysokość oprocentowania  

w skali roku 

 

Rodzaj 

oprocentowania 

Kwota 

minimalna 

Kapitalizacja 

odsetek 

 

1 miesiąc 

3 miesiące 

6 miesięcy 

 

do 20.000 PLN powyżej 20.000 PLN 

 

stałe w okresie 

lokaty 

 

500 PLN 
na koniec okresu 

lokaty 
0,05% 

0,10% 

0,20% 

0,05% 

0,10% 

0,20% 

 

 

Lokata walutowa Adm. (o stałej stopie procentowej, wycofana z oferty z dniem 20.04.2015) 

1. Lokata terminowa w walutach EUR, USD, SEK, DKK lub NOK. 

2. Wypłata lokaty przed terminem powoduje całkowitą utratę odsetek za bieżący okres deponowania. 

3. Odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w dniu wymagalności, czyli w pierwszym dniu po zakończeniu 

umownego okresu lokaty. 

4. Istnieje możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres umowny. 

Okres 

deponowania 
Wysokość oprocentowania w skali roku 

Rodzaj 

oprocentowania 

Kwota 

minimalna 

Kapitalizacja 

odsetek 

 EUR USD SEK DKK NOK 

stałe w okresie 

deponowania 

500 EUR 

500 USD 

2000 SEK 

2000 DKK 

2000 NOK 

na koniec 

okresu lokaty 

1 miesiąc 0,05% 0,20% 0,10% 0,10% 0,90% 

3 miesiące 0,10% 0,30% 0,20% 0,15% 1,00% 

6 miesięcy 0,20% 0,40% 0,30% 0,20% 1,10% 
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Lokata Benefit Adm. oraz lokata eBenefit Adm. (wycofane z oferty z dniem 31.10.2014) 

1. Lokata terminowa w walucie PLN przeznaczona dla klientów indywidualnych. 

2. Wypłata lokaty przed końcem zadeklarowanego terminu skutkuje brakiem odsetek za bieżący okres 

deponowania. 

3. Odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w dniu wymagalności, czyli w pierwszym dniu po zakończeniu 

umownego okresu lokaty. 

Okres 

deponowania 

Wysokość oprocentowania  

w skali roku, obowiązuje 

 od 6 czerwca 2014 
Rodzaj 

oprocentowania 

Kwota 

minimalna 

Kapitalizacja 

odsetek 

do 99 999,99 PLN od  100 000 PLN 

1 miesiąc 

3 miesiące 

6 miesięcy 

12 miesięcy 

1,50% 

1,70% 

1,80% 

1,90% 

1,60% 

1,80% 

1,90% 

2,00% 

stałe w okresie 

lokaty 
500 PLN 

na koniec 

okresu 

lokaty 

 

 

Lokata o zmiennym oprocentowaniu Adm. (wycofana z oferty z dniem 31.10.2014) 

1. Lokata terminowa w walucie PLN 

2. Wypłata lokaty przed terminem powoduje naliczenie odsetek za rzeczywistą liczbę dni utrzymywania wkładu 

wg stopy równej 1/4 oprocentowania Konta Codziennego Adm. 

3. Odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w dniu wymagalności, czyli w pierwszym dniu po zakończeniu 

umownego okresu lokaty. 

Okres 

deponowania 

Wysokość 

oprocentowania  

w skali roku, obowiązuje 

od 24 października 2014 

Rodzaj 

oprocentowania 

Kwota 

minimalna 
Kapitalizacja odsetek 

7 dni 

14 dni 

1 miesiąc 

2 miesiące 

3 miesiące 

6 miesięcy 

12 miesięcy 

24 miesiące 

0,50% 

0,50% 

1,00% 

1,20% 

1,40% 

1,50% 

1,80% 

2,00% 

zmienne (może ulec 

zmianie w trakcie 

trwania okresu 

umownego) 

500 PLN 
na koniec okresu 

lokaty 
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Lokata eDepozyt Adm. (wycofana z oferty z dniem 31.10.2014) 

1. Lokata terminowa w walucie PLN. 

2. Wypłata lokaty przed końcem zadeklarowanego terminu skutkuje brakiem odsetek za bieżący okres 

deponowania. 

3. Odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w dniu wymagalności, czyli w pierwszym dniu po zakończeniu 

umownego okresu lokaty. 

Okres 

deponowania 

Wysokość 

oprocentowania  

w skali roku, obowiązuje 

od 6 czerwca 2014 

Rodzaj 

oprocentowania 

Kwota 

minimalna 
Kapitalizacja odsetek 

1 miesiąc 

3 miesiące 

6 miesięcy 

1,50% 

1,70% 

1,90% 

stałe w okresie lokaty 5 000 PLN 
na koniec okresu 

lokaty 

 

Lokata Hit Adm. (wycofana z oferty z dniem 31.10.2014 r.) 

1. Szczegółowe zasady określa Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków Lokata HIT Adm. w PKO Banku 
Polskim SA. 

2. Wypłata lokaty przed końcem zadeklarowanego terminu skutkuje brakiem odsetek za bieżący okres 
deponowania.  

3. Lokata nieodnawialna. 
4. Kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty. 
5. Odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w dniu wymagalności, czyli w pierwszym dniu po zakończeniu 

umownego okresu lokaty kapitał zostanie automatycznie przeksięgowany na Konto oszczędnościowe Progres 
Adm., a naliczone odsetki pomniejszone o podatek od dochodów kapitałowych na Konto Codzienne Adm., 
Konto Spektrum Adm. lub Konto Ulubione Adm. 

Okres 

deponowania 

Wysokość 

oprocentowania  

w skali roku, obowiązuje 

od 12 lipca 2013 

Rodzaj 

oprocentowania 
Kwota  Kapitalizacja odsetek 

1 miesiąc 

3 miesiące 

5% 

4% 

stałe w okresie 

lokaty 

Minimalna: 

500 PLN 

Maksymalna: 

określona w 

Regulaminie lokaty 

na koniec okresu 

lokaty 
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Lokata Hipoteczna Adm. (wycofana z oferty z dniem 31.10.2014 r.) 

1. Szczegółowe zasady określa Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków Lokata Hipoteczna Adm. w PKO 

Banku Polskim SA. 

2. Kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty. 

3. Wypłata lokaty przed końcem zadeklarowanego terminu skutkuje brakiem odsetek za bieżący okres 

deponowania. 

4. Lokata nieodnawialna. 

5. Odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w dniu wymagalności, czyli w pierwszym dniu po zakończeniu 

umownego okresu lokaty. 

Okres 

deponowania 

Wysokość 

oprocentowania  

w skali roku, obowiązuje 

od 6 czerwca 2014 

 

Rodzaj 

oprocentowania 

Kwota 

minimalna 
Kapitalizacja odsetek 

6 miesięcy 

12 miesięcy 

2,00% 

2,20% 
stałe w okresie lokaty 500 PLN 

na koniec okresu 

lokaty 

 

 

Lokata Walutowa Adm. ( o zmiennej stopie procentowej wycofana z oferty z dniem 31.10.2014 r.) 

1. Oprocentowanie zmienne w takcie trwania lokaty. 

2. Wypłata lokaty przed terminem powoduje całkowitą utratę odsetek za bieżący okres deponowania. 

3. Kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty. 

4. Odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w dniu wymagalności, czyli w pierwszym dniu po zakończeniu 

umownego okresu lokaty. 

Okres 

deponowania 

Wysokość oprocentowania w skali roku, 

obowiązuje od 18 lipca 2014 r. 

Rodzaj 

oprocentowania 

Kwota 

minimalna 

Kapitalizacja 

odsetek 

 EUR USD SEK DKK NOK 

zmienne (może 

ulec zmianie w 

trakcie trwania 

okresu 

umownego) 

500 EUR 

500 USD 

2000 SEK 

2000 DKK 

2000 NOK 

na koniec 

okresu lokaty 

1 miesiąc 0,10% 0,10% 0,05% 0,10% 0,80% 

3 miesiące 0,15% 0,15% 0,10% 0,15% 0,85% 

6 miesięcy 0,20% 0,20% 0,15% 0,20% 0,90% 

12 miesięcy 0,25% 0,25% 0,30% 0,25% 1,00% 


