
KOMUNIKAT
WYCI¥G Z TABELI OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT I RACHUNKÓW BANKOWYCH 
DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH W BANKU POCZTOWYM S.A.
(obowi¹zuj¹cy od 15 wrzeœnia 2014 r.)

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane s¹ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartoœci w z³otych 100 000 euro

LOKATA „CORAZ WIÊCEJ 3M” 

Termin 3 miesi¹ce

Termin 6 miesiêcy

Termin 24  miesi¹ce

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

sta³e

sta³e

sta³e

1,50% 2,25% 4,50%

Likwidacja lokaty przed up³ywem pierwszego miesi¹ca od dnia za³o¿enia powoduje utratê prawa do odsetek, likwidacja po up³ywie pierwszego miesi¹ca powoduje 
naliczenie odsetek za ka¿dy miesi¹c utrzymania wed³ug oprocentowania obowi¹zuj¹cego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. 
Œrednie oprocentowanie lokaty wynosi 2,75% w skali roku. 
Lokata dostêpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczêdnoœciowych; umowy o prowadzenie  rachunków bankowych o kartê 
p³atnicz¹ oraz o œwiadczenie us³ug drog¹ elektroniczn¹ dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczêdnoœciowo-rozliczeniowego.

Likwidacja lokaty przed up³ywem pierwszego miesi¹ca od dnia za³o¿enia powoduje utratê prawa do odsetek, likwidacja po up³ywie pierwszego miesi¹ca powoduje 
naliczenie odsetek za ka¿dy miesi¹c utrzymania wed³ug oprocentowania obowi¹zuj¹cego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. 
Œrednie oprocentowanie lokaty wynosi 3,25% w skali roku.
Lokata dostêpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczêdnoœciowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartê p³atnicz¹ 
oraz o œwiadczenie us³ug drog¹ elektroniczn¹ dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczêdnoœciowo-rozliczeniowego.

2,00% 2,00%

LOKATA „CORAZ WIÊCEJ 6M” 

3,00% 3,00% 4,00% 5,50%

Wysokoœæ oprocentowania w poszczególnych miesi¹cach

Wysokoœæ oprocentowania w poszczególnych miesi¹cach

Likwidacja lokaty przed up³ywem pierwszego miesi¹ca od dnia za³o¿enia powoduje utratê prawa do odsetek, likwidacja po up³ywie pierwszego miesi¹ca powoduje 
naliczenie odsetek za ka¿dy miesi¹c utrzymania wed³ug oprocentowania obowi¹zuj¹cego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. 
Odsetki nale¿ne za ka¿dy miesiêczny okres lokaty przekazywane s¹ na rachunek, w ramach którego zosta³a za³o¿ona lokata. 
Œrednie oprocentowanie lokaty wynosi 3,81% w skali roku. 

LOKATA „CORAZ WIÊCEJ 24M” W POCZTOWYCH KONTACH: ZAWSZEDARMOWE, STANDARD, NESTOR

2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 6,00%

Wysokoœæ oprocentowania jest ustalana w oparciu o stawkê WIBID 3M (Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jak¹ p³ac¹ banki za œrodki przyjête 
w depozyt od innych banków na okres 3 miesiêcy, ustalana o godzinie 11.00), podwy¿szon¹ o mar¿ê. Wysokoœæ mar¿y jest sta³a w ca³ym okresie trwania lokaty. 
Wartoœci stawki WIBID 3M s¹ powszechnie dostêpne na stronie internetowej http://reuters.pl/tr/quotes/wibor.action.
Wysokoœæ oprocentowania lokaty zmienia siê 1 dnia ka¿dego miesi¹ca w rezultacie aktualizacji stawki WIBID 3M wg wartoœci tej stawki obowi¹zuj¹cej 25 dnia miesi¹ca 
poprzedzaj¹cego zmianê (jeœli 25 dzieñ miesi¹ca jest dniem wolnym od pracy, brana jest pod uwagê wysokoœæ WIBID 3M z nastêpnego dnia roboczego). 
Likwidacja lokaty przed up³ywem okresu trwania lokaty powoduje utratê prawa do odsetek.
Lokata dostêpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczêdnoœciowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych 
o kartê p³atnicz¹ oraz o œwiadczenie us³ug drog¹ elektroniczn¹ dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczêdnoœciowo-rozliczeniowego.
Lokata jest nieodnawialna.

Wysokoœæ oprocentowania Wysokoœæ oprocentowania 

Termin 18  miesiêcy Termin 30  miesiêcy

LOKATA RYNEK+ LOKATA RYNEK+30M
Rodzaj

oprocentowania

zmienne

Wysokoœæ oprocentowania w poszczególnych miesi¹cach

Stawka WIBID 3M + mar¿a 1p.p. Stawka WIBID 3M + mar¿a 1,20p.p.

LOKATA „CORAZ WIÊCEJ 3M” W SKLEPIE INTERNETOWYM - WWW.LOKATY-ONLINE.PL

Termin 3 miesi¹ce
Rodzaj

oprocentowania

sta³e 1,50% 2,25% 4,50%

Likwidacja lokaty przed up³ywem pierwszego miesi¹ca od dnia za³o¿enia powoduje utratê prawa do odsetek, likwidacja po up³ywie pierwszego miesi¹ca powoduje 
naliczenie odsetek za ka¿dy miesi¹c utrzymania wed³ug oprocentowania obowi¹zuj¹cego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. 
Œrednie oprocentowanie lokaty wynosi 2,75% w skali roku. 

Wysokoœæ oprocentowania w poszczególnych miesi¹cach

w 1. miesi¹cu

w 1. miesi¹cu

w 2. miesi¹cu

w 2. miesi¹cu

w 3. miesi¹cu

w 3. miesi¹cu

w mies. 1.-3. w mies. 4.-6. w mies.7.-9. w mies.10.-12. w mies.13.-15. w mies.16.-18. w mies.19.-21. w mies.22.-24.

w 1. miesi¹cu w 2. miesi¹cu w 3. miesi¹cu w 4. miesi¹cu w 5. miesi¹cu w 6. miesi¹cu

Rodzaj
oprocentowania

sta³e

Likwidacja lokaty przed up³ywem pierwszego miesi¹ca od dnia za³o¿enia powoduje utratê prawa do odsetek, likwidacja po up³ywie pierwszego miesi¹ca powoduje 
naliczenie odsetek za ka¿dy miesi¹c utrzymania wed³ug oprocentowania obowi¹zuj¹cego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Odsetki nale¿ne za ka¿dy 
miesiêczny okres lokaty przekazywane s¹ na rachunek, w ramach którego zosta³a za³o¿ona lokata. 
Œrednie oprocentowanie lokaty wynosi 4% w skali roku.

6,00%

w mies.
31.-33.

5,50%

w mies.
28.-30.

LOKATA „CORAZ WIÊCEJ 36M” W POCZTOWYCH KONTACH: ZAWSZEDARMOWE, STANDARD, NESTOR

5,00%

w mies.
25.-27.

4,50%

w mies.
22.-24.

Termin 36 miesiêcy

4,00%

w mies.
19.-21.

3,50%

w mies.
16.-18.

3,00%

w mies.
13.-15.

2,75%

w mies.
10.-12.

2,50%

w mies.
7.-9.

2,25%

w mies.
4.-6.

2,00%

w mies.
1.-3.

7,00%

w mies.
34.-36.

Wysokoœæ oprocentowania w poszczególnych miesi¹cach



Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane s¹ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartoœci w z³otych 100 000 euro

1)   Dotycz y równie¿ rachunków otwartych w ramach umów o Konto Oszczêdnoœciowe.

Oprocentowanie lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku.
Oprocentowanie Nowego Konta Oszczêdnoœciowego, Pocztowego Konta Oszczêdnoœciowego ustalane jest w oparciu o bazow¹ stopê procentow¹ (stopa depozytowa Narodowego 
Banku Polskiego obowi¹zuj¹ca w dniu 4 lipca 2013 r., publikowan¹ na stronie www.nbp.pl) skorygowan¹ o wspó³czynnik okreœlony przez Bank (mar¿a), z zastrze¿eniem, 
¿e oprocentowanie nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 0%. Wysokoœæ mar¿y standardowej dla Nowego Konta Oszczêdnoœciowego wynosi -1,75%, a dla Pocztowego Konta Oszczêdnoœciowego 
odpowiednio w progach: -1,5%, -1,5%, -1,0%, 0,00%. Podane w tabeli oprocentowanie uwzglêdnia promocyjn¹ wysokoœæ mar¿y, która wynosi dla Nowego Konta Oszczêdnoœciowego 
0,25%, a dla Pocztowego Konta Oszczêdnoœciowego odpowiednio w/w progach 1,65%, 1,65%, 1,90%, 1,90% i obowi¹zuje do 30 wrzeœnia 2014r. W/w oprocentowanie bez uwzglêdnienia 
promocyjnej mar¿y wynosi: Nowe Konto Oszczêdnoœciowe 0%; Pocztowe Konto Oszczêdnoœciowe odpowiednio w w/w progach kwotowych: 0,00%, 0,00%, 0,00%, 1,00%.
Oprocentowanie Pocztowych Kont: ZAWSZEDARMOWE, NESTOR oraz rachunków p³atnych na ¿¹danie ustalane jest w oparciu o bazow¹ stopê procentow¹ (stopa depozytowa 
Narodowego Banku Polskiego obowi¹zuj¹ca w dniu 4 lipca 2013 r., publikowana na stronie www.nbp.pl) pomniejszon¹ o wspó³czynnik okreœlony przez Bank (mar¿ê Banku) wynosz¹c¹ 
4%, z zastrze¿eniem, ¿e oprocentowanie nie mo¿e byæ ni¿sze od 0%. 
Odsetki na Nowym Koncie Oszczêdnoœciowym, Pocztowym Koncie Oszczêdnoœciowym naliczane s¹ od wysokoœci œrodków znajduj¹cych siê w danym dniu na rachunku 
i kapitalizowane s¹ w okresach miesiêcznych. 
Do lokat w Pocztowych Kontach: ZAWSZEDARMOWE, NESTOR stosuje siê oprocentowanie dla Lokat Terminowych. 
Minimalna kwota lokaty terminowej, lokaty „Coraz wiêcej”, „Rynek+”,lokaty w sklepie internetowym i lokaty „Coraz wiêcej” w sklepie internetowym wynosi 500 z³, a lokaty walutowej 
300 EUR lub 300 USD. 
Lokata po up³ywie terminu umownego odnawia siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. 
Lokaty walutowe obs³ugiwane s¹ w formie gotówkowej i bezgotówkowej w placówce Banku w Bydgoszczy oraz w Toruniu, a w pozosta³ych placówkach w formie bezgotówkowej.
W przypadku wyp³aty lokaty przed terminem umownym odsetki nie s¹ wyp³acane (nie dotyczy 3, 6, 24 i 36 miesiêcznej lokaty „Coraz wiêcej” oraz 3 i 6 miesiêcznej lokaty „Coraz wiêcej” 
w sklepie internetowym).

Oprocentowanie

Oprocentowanie œrodków na Pocztowych Kontach: ZAWSZEDARMOWE,  NESTOR oraz rachunkach p³atnych na ¿¹danie wynosi 0%

NOWE KONTO OSZCZÊDNOŒCIOWE1)

0,25%
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 POCZTOWE KONTO OSZCZÊDNOŒCIOWE 

Produkt dostêpny w ofercie od  27 grudnia 2011 r.

do 10 000 z³ 

od 10 000,01 do 20 000 z³ 

od 20 000,01 do 200 000 z³ 

powy¿ej 200 000 z³

£¹czna kwota zgromadzonych œrodków 

1,65%

1,65%

1,90%

2,90%

Oprocentowanie

1)

1)

Rodzaj
oprocentowania

sta³e

Waluta

USD

EUR

6 miesiêcy

LOKATY  WALUTOWE

0,15%

12 miesiêcy

Terminy

0,35%

24 miesi¹ce

0,40%
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