
KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

2miesiπce1miesiπc 3miesiπce

24miesiπce

4miesiπce 5miesiÍcy 9miesiÍcy 12 miesiÍcy

1) Bank nie zak≥ada nowych lokat na terminy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 miesiÍcy.

1)1)1)1)1)1)1)1)

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU STA£YM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR
6miesiÍcyTerminy

Terminy 3miesiπce 1) 5miesiÍcy 2) 6miesiÍcy 3) 4)

1)

2)

3)

4)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 sierpnia 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lipca 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 paüdziernika 2007 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek, w przypadku lokaty 24miesiÍcznej likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu
umownego, jednak po up≥ywie co najmniej roku, powoduje naliczenie odsetek za pierwszy rok utrzymania lokaty.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 czerwca 2010 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 czerwca 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonychw okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
W≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

1) 2)

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

0,10%0,10%0,10%0,10% 0,10%0,10%0,10% 0,10%Oprocentowanie

Oprocentowanie 0,25%0,25% 0,25% 0,25%

Terminy
3miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN• KAPITALIZACJ•

6miesiÍcy

0,10% 0,10%sta≥e

1) 1)

Rodzaj
oprocentowania

Terminy
LOKATYTERMINOWE

zmienne
sta≥e

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5Mî
Termin 5miesiÍcy

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3.miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie
lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpnaw ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10% 0,10%0,10% 0,10%

0,10%
1miesiπc

X

1)

0,10%
3miesiπce

X

2)

0,10%
3miesiπce

X

3)

0,10%
4miesiπce

X

4) Lokata miesiÍcy
Lokata na PiπtkÍ

5

0,10%
X

5)
6miesiÍcy

0,10%
X

6) 12miesiÍcy

0,10%
X

7) 24 miesiπce

2,50%
X

6)

1)

1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3Mî
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. w≥πcznie

i odnawianych od 1 stycznia 2015 r.

1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

1)

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)
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KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIA WYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNKÓW BANKOWYCH
DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH W BANKU POCZTOWYM S.A.
(obowiązujący od 1 lipca 2015 r.)

Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje 
naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Średnie oprocentowanie lokaty 
wynosi 0,10% w skali roku. 
Lokata dostępna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie 
usług drogą elektroniczną dla osób zycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 1 lipca 2015 r. 
Oprocentowania dla lokat odnawianych od 1 lipca 2015 r.

dla lokat otwartych 
poza Pocztowymi Kontami

0,10% 0,10%
0,10% 0,10%
0,10% 0,10%

0,10% 0,10%

dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach 
i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania
w kolejnych miesiącach trwania lokaty,

podane w skali roku

1 miesiąc

2 miesiąc

3 miesiąc

stałe, progresywne

Oprocentowanie średnie w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty 3 miesiące
LOKATA MINI

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIA WYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNKÓW BANKOWYCH
DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH W BANKU POCZTOWYM S.A.
(obowiązujący od 1 lipca 2015 r.)

Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje 
naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Średnie oprocentowanie lokaty 
wynosi 0,10% w skali roku. 
Lokata dostępna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie 
usług drogą elektroniczną dla osób zycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 1 lipca 2015 r. 
Oprocentowania dla lokat odnawianych od 1 lipca 2015 r.

dla lokat otwartych 
poza Pocztowymi Kontami

0,10% 0,10%
0,10% 0,10%
0,10% 0,10%

0,10% 0,10%

dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach 
i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania
w kolejnych miesiącach trwania lokaty,

podane w skali roku

1 miesiąc

2 miesiąc

3 miesiąc

stałe, progresywne

Oprocentowanie średnie w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty 3 miesiące
LOKATA MINI

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

2miesiπce1miesiπc 3miesiπce

24miesiπce

4miesiπce 5miesiÍcy 9miesiÍcy 12 miesiÍcy

1) Bank nie zak≥ada nowych lokat na terminy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 miesiÍcy.

1)1)1)1)1)1)1)1)

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU STA£YM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR
6miesiÍcyTerminy

Terminy 3miesiπce 1) 5miesiÍcy 2) 6miesiÍcy 3) 4)

1)

2)

3)

4)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 sierpnia 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lipca 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 paüdziernika 2007 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek, w przypadku lokaty 24miesiÍcznej likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu
umownego, jednak po up≥ywie co najmniej roku, powoduje naliczenie odsetek za pierwszy rok utrzymania lokaty.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 czerwca 2010 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 czerwca 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonychw okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
W≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

1) 2)

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

0,10%0,10%0,10%0,10% 0,10%0,10%0,10% 0,10%Oprocentowanie

Oprocentowanie 0,25%0,25% 0,25% 0,25%

Terminy
3miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN• KAPITALIZACJ•

6miesiÍcy

0,10% 0,10%sta≥e

1) 1)

Rodzaj
oprocentowania

Terminy
LOKATYTERMINOWE

zmienne
sta≥e

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5Mî
Termin 5miesiÍcy

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3.miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie
lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpnaw ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10% 0,10%0,10% 0,10%

0,10%
1miesiπc

X

1)

0,10%
3miesiπce

X

2)

0,10%
3miesiπce

X

3)

0,10%
4miesiπce

X

4) Lokata miesiÍcy
Lokata na PiπtkÍ

5

0,10%
X

5)
6miesiÍcy

0,10%
X

6) 12miesiÍcy

0,10%
X

7) 24 miesiπce

2,50%
X

6)

1)

1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3Mî
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. w≥πcznie

i odnawianych od 1 stycznia 2015 r.

1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

1)

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)
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KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

2miesiπce1miesiπc 3miesiπce

24miesiπce

4miesiπce 5miesiÍcy 9miesiÍcy 12 miesiÍcy

1) Bank nie zak≥ada nowych lokat na terminy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 miesiÍcy.

1)1)1)1)1)1)1)1)

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU STA£YM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR
6miesiÍcyTerminy

Terminy 3miesiπce 1) 5miesiÍcy 2) 6miesiÍcy 3) 4)

1)

2)

3)

4)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 sierpnia 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lipca 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 paüdziernika 2007 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek, w przypadku lokaty 24miesiÍcznej likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu
umownego, jednak po up≥ywie co najmniej roku, powoduje naliczenie odsetek za pierwszy rok utrzymania lokaty.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 czerwca 2010 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 czerwca 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonychw okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
W≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

1) 2)

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

0,10%0,10%0,10%0,10% 0,10%0,10%0,10% 0,10%Oprocentowanie

Oprocentowanie 0,25%0,25% 0,25% 0,25%

Terminy
3miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN• KAPITALIZACJ•

6miesiÍcy

0,10% 0,10%sta≥e

1) 1)

Rodzaj
oprocentowania

Terminy
LOKATYTERMINOWE

zmienne
sta≥e

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5Mî
Termin 5miesiÍcy

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3.miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie
lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpnaw ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10% 0,10%0,10% 0,10%

0,10%
1miesiπc

X

1)

0,10%
3miesiπce

X

2)

0,10%
3miesiπce

X

3)

0,10%
4miesiπce

X

4) Lokata miesiÍcy
Lokata na PiπtkÍ

5

0,10%
X

5)
6miesiÍcy

0,10%
X

6) 12miesiÍcy

0,10%
X

7) 24 miesiπce

2,50%
X

6)

1)

1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3Mî
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. w≥πcznie

i odnawianych od 1 stycznia 2015 r.

1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

1)

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)
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w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4.miesiπcu

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6MîWSKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10%

Termin 6miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10%

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Termin 7miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych o kartÍ
p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Nazwamarketingowa lokaty: Lokata Coraz WiÍcej 4M.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

0,10%

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5MîWSKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach
Termin 5miesiÍcy 1)

0,10%0,10%0,10%

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

LOKATAÑCORAZWI CEJ 7Mî

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

1)

1)

1)

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Termin 6miesiÍcy

Termin 6miesiÍcy

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6Mî

LOKATAÑCORAZWI CEJî

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

sta≥e

1)

1)

w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 6. miesiπcu

w 6. miesiπcu

w 5. miesiπcu

w 5. miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 4. miesiπcu

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3MîWSKLEPIE INTERNETOWYM -WWW.LOKATY-ONLINE.PL
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powodu
je naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymaniawed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach
w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4.miesiπcu

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6MîWSKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10%

Termin 6miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10%

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Termin 7miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych o kartÍ
p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Nazwamarketingowa lokaty: Lokata Coraz WiÍcej 4M.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

0,10%

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5MîWSKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach
Termin 5miesiÍcy 1)

0,10%0,10%0,10%

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

LOKATAÑCORAZWI CEJ 7Mî

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

1)

1)

1)

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Termin 6miesiÍcy

Termin 6miesiÍcy

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6Mî

LOKATAÑCORAZWI CEJî

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

sta≥e

1)

1)

w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 6. miesiπcu

w 6. miesiπcu

w 5. miesiπcu

w 5. miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 4. miesiπcu

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3MîWSKLEPIE INTERNETOWYM -WWW.LOKATY-ONLINE.PL
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powodu
je naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymaniawed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach
w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4.miesiπcu

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro
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Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10%

Termin 6miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10%

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Termin 7miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
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Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych o kartÍ
p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Nazwamarketingowa lokaty: Lokata Coraz WiÍcej 4M.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)
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WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach
Termin 5miesiÍcy 1)

0,10%0,10%0,10%
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LOKATAÑCORAZWI CEJ 7Mî

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.
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1)

1)

1)
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naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)
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naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)
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Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powodu
je naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymaniawed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach
w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4.miesiπcu

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro
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Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)
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WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach
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naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)
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wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych o kartÍ
p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Nazwamarketingowa lokaty: Lokata Coraz WiÍcej 4M.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)
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1)

1)

1)

1)
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wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)
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Termin 3 miesiπce
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Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powodu
je naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymaniawed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach
w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4.miesiπcu

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro
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Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)
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wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)
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DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

1)

1)

1)

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Termin 6miesiÍcy

Termin 6miesiÍcy

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6Mî

LOKATAÑCORAZWI CEJî

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

sta≥e

1)

1)

w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 6. miesiπcu

w 6. miesiπcu

w 5. miesiπcu

w 5. miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 4. miesiπcu

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3MîWSKLEPIE INTERNETOWYM -WWW.LOKATY-ONLINE.PL
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powodu
je naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymaniawed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach
w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4.miesiπcu

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6MîWSKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10%

Termin 6miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10%

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Termin 7miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych o kartÍ
p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Nazwamarketingowa lokaty: Lokata Coraz WiÍcej 4M.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

0,10%

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5MîWSKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach
Termin 5miesiÍcy 1)

0,10%0,10%0,10%

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

LOKATAÑCORAZWI CEJ 7Mî

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

1)

1)

1)

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Termin 6miesiÍcy

Termin 6miesiÍcy

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6Mî

LOKATAÑCORAZWI CEJî

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

sta≥e

1)

1)

w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 6. miesiπcu

w 6. miesiπcu

w 5. miesiπcu

w 5. miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 4. miesiπcu

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3MîWSKLEPIE INTERNETOWYM -WWW.LOKATY-ONLINE.PL
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powodu
je naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymaniawed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach
w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

2miesiπce1miesiπc 3miesiπce

24miesiπce

4miesiπce 5miesiÍcy 9miesiÍcy 12 miesiÍcy

1) Bank nie zak≥ada nowych lokat na terminy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 miesiÍcy.

1)1)1)1)1)1)1)1)

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU STA£YM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR
6miesiÍcyTerminy

Terminy 3miesiπce 1) 5miesiÍcy 2) 6miesiÍcy 3) 4)

1)

2)

3)

4)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 sierpnia 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lipca 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 paüdziernika 2007 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek, w przypadku lokaty 24miesiÍcznej likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu
umownego, jednak po up≥ywie co najmniej roku, powoduje naliczenie odsetek za pierwszy rok utrzymania lokaty.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 czerwca 2010 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 czerwca 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonychw okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
W≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

1) 2)

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

0,10%0,10%0,10%0,10% 0,10%0,10%0,10% 0,10%Oprocentowanie

Oprocentowanie 0,25%0,25% 0,25% 0,25%

Terminy
3miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN• KAPITALIZACJ•

6miesiÍcy

0,10% 0,10%sta≥e

1) 1)

Rodzaj
oprocentowania

Terminy
LOKATYTERMINOWE

zmienne
sta≥e

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5Mî
Termin 5miesiÍcy

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3.miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie
lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpnaw ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10% 0,10%0,10% 0,10%

0,10%
1miesiπc

X

1)

0,10%
3miesiπce

X

2)

0,10%
3miesiπce

X

3)

0,10%
4miesiπce

X

4) Lokata miesiÍcy
Lokata na PiπtkÍ

5

0,10%
X

5)
6miesiÍcy

0,10%
X

6) 12miesiÍcy

0,10%
X

7) 24 miesiπce

2,50%
X

6)

1)

1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3Mî
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. w≥πcznie

i odnawianych od 1 stycznia 2015 r.

1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

1)

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)
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KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

2miesiπce1miesiπc 3miesiπce

24miesiπce

4miesiπce 5miesiÍcy 9miesiÍcy 12 miesiÍcy

1) Bank nie zak≥ada nowych lokat na terminy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 miesiÍcy.

1)1)1)1)1)1)1)1)

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU STA£YM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR
6miesiÍcyTerminy

Terminy 3miesiπce 1) 5miesiÍcy 2) 6miesiÍcy 3) 4)

1)

2)

3)

4)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 sierpnia 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lipca 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 paüdziernika 2007 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek, w przypadku lokaty 24miesiÍcznej likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu
umownego, jednak po up≥ywie co najmniej roku, powoduje naliczenie odsetek za pierwszy rok utrzymania lokaty.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 czerwca 2010 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 czerwca 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonychw okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
W≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

1) 2)

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

0,10%0,10%0,10%0,10% 0,10%0,10%0,10% 0,10%Oprocentowanie

Oprocentowanie 0,25%0,25% 0,25% 0,25%

Terminy
3miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN• KAPITALIZACJ•

6miesiÍcy

0,10% 0,10%sta≥e

1) 1)

Rodzaj
oprocentowania

Terminy
LOKATYTERMINOWE

zmienne
sta≥e

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5Mî
Termin 5miesiÍcy

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3.miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie
lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpnaw ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10% 0,10%0,10% 0,10%

0,10%
1miesiπc

X

1)

0,10%
3miesiπce

X

2)

0,10%
3miesiπce

X

3)

0,10%
4miesiπce

X

4) Lokata miesiÍcy
Lokata na PiπtkÍ

5

0,10%
X

5)
6miesiÍcy

0,10%
X

6) 12miesiÍcy

0,10%
X

7) 24 miesiπce

2,50%
X

6)

1)

1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3Mî
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. w≥πcznie

i odnawianych od 1 stycznia 2015 r.

1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

1)

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)
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KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

2miesiπce1miesiπc 3miesiπce

24miesiπce

4miesiπce 5miesiÍcy 9miesiÍcy 12 miesiÍcy

1) Bank nie zak≥ada nowych lokat na terminy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 miesiÍcy.

1)1)1)1)1)1)1)1)

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU STA£YM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR
6miesiÍcyTerminy

Terminy 3miesiπce 1) 5miesiÍcy 2) 6miesiÍcy 3) 4)

1)

2)

3)

4)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 sierpnia 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lipca 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 paüdziernika 2007 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek, w przypadku lokaty 24miesiÍcznej likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu
umownego, jednak po up≥ywie co najmniej roku, powoduje naliczenie odsetek za pierwszy rok utrzymania lokaty.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 czerwca 2010 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 czerwca 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonychw okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
W≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

1) 2)

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

0,10%0,10%0,10%0,10% 0,10%0,10%0,10% 0,10%Oprocentowanie

Oprocentowanie 0,25%0,25% 0,25% 0,25%

Terminy
3miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN• KAPITALIZACJ•

6miesiÍcy

0,10% 0,10%sta≥e

1) 1)

Rodzaj
oprocentowania

Terminy
LOKATYTERMINOWE

zmienne
sta≥e

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5Mî
Termin 5miesiÍcy

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3.miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie
lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpnaw ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10% 0,10%0,10% 0,10%

0,10%
1miesiπc

X

1)

0,10%
3miesiπce

X

2)

0,10%
3miesiπce

X

3)

0,10%
4miesiπce

X

4) Lokata miesiÍcy
Lokata na PiπtkÍ

5

0,10%
X

5)
6miesiÍcy

0,10%
X

6) 12miesiÍcy

0,10%
X

7) 24 miesiπce

2,50%
X

6)

1)

1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3Mî
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. w≥πcznie

i odnawianych od 1 stycznia 2015 r.

1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

1)

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)
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KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIA WYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNKÓW BANKOWYCH
DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH W BANKU POCZTOWYM S.A.
(obowiązujący od 1 lipca 2015 r.)

Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje 
naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Średnie oprocentowanie lokaty 
wynosi 0,10% w skali roku. 
Lokata dostępna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie 
usług drogą elektroniczną dla osób zycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 1 lipca 2015 r. 
Oprocentowania dla lokat odnawianych od 1 lipca 2015 r.

dla lokat otwartych 
poza Pocztowymi Kontami

0,10% 0,10%
0,10% 0,10%
0,10% 0,10%

0,10% 0,10%

dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach 
i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania
w kolejnych miesiącach trwania lokaty,

podane w skali roku

1 miesiąc

2 miesiąc

3 miesiąc

stałe, progresywne

Oprocentowanie średnie w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty 3 miesiące
LOKATA MINI



w1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 8. miesiπcuw 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 8. miesiπcuw 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6MîWSKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10%

Termin 6miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10%

1)

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.Nazwa marketingowa lokaty: Lokata Coraz WiÍcej 7M.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

LOKATAÑCORAZWI CEJ 7Mî W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

w 1. miesiπcu

0,10%
w2. miesiπcu

0,10%

LOKATAÑCORAZWI CEJ 8Mî

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach
w 3. miesiπcu

0,10%

Termin 7miesiÍcy

w 4.miesiπcu

0,10%

1)

w 5. miesiπcu

0,10%
w 6. miesiπcu

0,10%

1)

w 7. miesiπcu

0,10%

Termin 8miesiÍcy
Rodzaj

oprocentowania WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

sta≥e
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powodu
je naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymaniawed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy
o prowadzenie rachunkÛw bankowych o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 lipca 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 wrzeúnia 2014 r.1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 8Mî W SKLEPIE INTERNETOWYMWWW.LOKATY-ONLINE.PL 1)

Termin 8miesiÍcy
Rodzaj

oprocentowania WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

sta≥e
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 lipca 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ
oprocentowania

w kolejnych miesiπcach
trwania lokaty

Rodzaj
oprocentowania

Oprocentowanie
úrednie

w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

1miesiπc

2miesiπc

3miesiπc

dla lokat otwartych
w

Pocztowych Kontach

0,10%

0,10%

0,10%
0,10%

dla lokat otwartych
w sklepie internetowym
www.lokaty-online.pl

sta≥e, progresywne

CorazWiÍcej 3M

3miesiπce

0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

PLN

dla lokat otwartych
poza

Pocztowymi Kontami

0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszego
miesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ
prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie
pierwszego miesiπca powoduje naliczenie
odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug
oprocentowania obowiπzujπcego
w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.

Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych;
umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug
drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych;
umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

Lokaty dostÍpna w ofercie od 1 stycznia 2015 r. , wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

2miesiπce1miesiπc 3miesiπce

24miesiπce

4miesiπce 5miesiÍcy 9miesiÍcy 12 miesiÍcy

1) Bank nie zak≥ada nowych lokat na terminy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 miesiÍcy.

1)1)1)1)1)1)1)1)

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU STA£YM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR
6miesiÍcyTerminy

Terminy 3miesiπce 1) 5miesiÍcy 2) 6miesiÍcy 3) 4)

1)

2)

3)

4)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 sierpnia 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lipca 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 paüdziernika 2007 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek, w przypadku lokaty 24miesiÍcznej likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu
umownego, jednak po up≥ywie co najmniej roku, powoduje naliczenie odsetek za pierwszy rok utrzymania lokaty.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 czerwca 2010 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 czerwca 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonychw okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
W≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

1) 2)

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

0,10%0,10%0,10%0,10% 0,10%0,10%0,10% 0,10%Oprocentowanie

Oprocentowanie 0,25%0,25% 0,25% 0,25%

Terminy
3miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN• KAPITALIZACJ•

6miesiÍcy

0,10% 0,10%sta≥e

1) 1)

Rodzaj
oprocentowania

Terminy
LOKATYTERMINOWE

zmienne
sta≥e

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5Mî
Termin 5miesiÍcy

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3.miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie
lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpnaw ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10% 0,10%0,10% 0,10%

0,10%
1miesiπc

X

1)

0,10%
3miesiπce

X

2)

0,10%
3miesiπce

X

3)

0,10%
4miesiπce

X

4) Lokata miesiÍcy
Lokata na PiπtkÍ

5

0,10%
X

5)
6miesiÍcy

0,10%
X

6) 12miesiÍcy

0,10%
X

7) 24 miesiπce

2,50%
X

6)

1)

1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3Mî
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. w≥πcznie

i odnawianych od 1 stycznia 2015 r.

1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

1)

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

id12154140 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

w1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 8. miesiπcuw 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 8. miesiπcuw 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6MîWSKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10%

Termin 6miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10%

1)

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.Nazwa marketingowa lokaty: Lokata Coraz WiÍcej 7M.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

LOKATAÑCORAZWI CEJ 7Mî W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

w 1. miesiπcu

0,10%
w2. miesiπcu

0,10%

LOKATAÑCORAZWI CEJ 8Mî

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach
w 3. miesiπcu

0,10%

Termin 7miesiÍcy

w 4.miesiπcu

0,10%

1)

w 5. miesiπcu

0,10%
w 6. miesiπcu

0,10%

1)

w 7. miesiπcu

0,10%

Termin 8miesiÍcy
Rodzaj

oprocentowania WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

sta≥e
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powodu
je naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymaniawed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy
o prowadzenie rachunkÛw bankowych o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 lipca 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 wrzeúnia 2014 r.1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 8Mî W SKLEPIE INTERNETOWYMWWW.LOKATY-ONLINE.PL 1)

Termin 8miesiÍcy
Rodzaj

oprocentowania WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

sta≥e
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 lipca 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ
oprocentowania

w kolejnych miesiπcach
trwania lokaty

Rodzaj
oprocentowania

Oprocentowanie
úrednie

w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

1miesiπc

2miesiπc

3miesiπc

dla lokat otwartych
w

Pocztowych Kontach

0,10%

0,10%

0,10%
0,10%

dla lokat otwartych
w sklepie internetowym
www.lokaty-online.pl

sta≥e, progresywne

CorazWiÍcej 3M

3miesiπce

0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

PLN

dla lokat otwartych
poza

Pocztowymi Kontami

0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszego
miesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ
prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie
pierwszego miesiπca powoduje naliczenie
odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug
oprocentowania obowiπzujπcego
w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.

Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych;
umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug
drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych;
umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

Lokaty dostÍpna w ofercie od 1 stycznia 2015 r. , wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4.miesiπcu

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6MîWSKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10%

Termin 6miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10%

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Termin 7miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych o kartÍ
p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Nazwamarketingowa lokaty: Lokata Coraz WiÍcej 4M.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

0,10%

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5MîWSKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach
Termin 5miesiÍcy 1)

0,10%0,10%0,10%

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

LOKATAÑCORAZWI CEJ 7Mî

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

1)

1)

1)

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Termin 6miesiÍcy

Termin 6miesiÍcy

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6Mî

LOKATAÑCORAZWI CEJî

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

sta≥e

1)

1)

w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 6. miesiπcu

w 6. miesiπcu

w 5. miesiπcu

w 5. miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 4. miesiπcu

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3MîWSKLEPIE INTERNETOWYM -WWW.LOKATY-ONLINE.PL
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powodu
je naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymaniawed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach
w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4.miesiπcu

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6MîWSKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10%

Termin 6miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10%

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Termin 7miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych o kartÍ
p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Nazwamarketingowa lokaty: Lokata Coraz WiÍcej 4M.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

0,10%

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5MîWSKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach
Termin 5miesiÍcy 1)

0,10%0,10%0,10%

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

LOKATAÑCORAZWI CEJ 7Mî

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

1)

1)

1)

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 20maja 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 20maja 2013 r.1)
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0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Termin 6miesiÍcy

Termin 6miesiÍcy

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6Mî

LOKATAÑCORAZWI CEJî

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

sta≥e

1)

1)

w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 6. miesiπcu

w 6. miesiπcu

w 5. miesiπcu

w 5. miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 4. miesiπcu

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3MîWSKLEPIE INTERNETOWYM -WWW.LOKATY-ONLINE.PL
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powodu
je naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymaniawed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach
w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIA WYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNKÓW BANKOWYCH
DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH W BANKU POCZTOWYM S.A.
(obowiązujący od 1 lipca 2015 r.)

Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje 
naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Średnie oprocentowanie lokaty 
wynosi 0,10% w skali roku. 
Lokata dostępna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie 
usług drogą elektroniczną dla osób zycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 1 lipca 2015 r. 
Oprocentowania dla lokat odnawianych od 1 lipca 2015 r.

dla lokat otwartych 
poza Pocztowymi Kontami

0,10% 0,10%
0,10% 0,10%
0,10% 0,10%

0,10% 0,10%

dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach 
i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania
w kolejnych miesiącach trwania lokaty,

podane w skali roku

1 miesiąc

2 miesiąc

3 miesiąc

stałe, progresywne

Oprocentowanie średnie w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty 3 miesiące
LOKATA MINI



Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

WysokoúÊ
oprocentowania

w kolejnych miesiπcach
trwania lokaty

WysokoúÊ
oprocentowania

w kolejnych miesiπcach
trwania lokaty

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

Oprocentowanie
úrednie

w skali roku

Oprocentowanie
úrednie

w skali roku

Rodzaj lokaty

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

Waluta lokaty

1-3 miesiπc

4-6 miesiπc

7-9 miesiπc

10-12miesiπc

13-15miesiπc

16-18miesiπc

19-21miesiπc

22-24miesiπc

1miesiπc

2miesiπc

3miesiπc

4miesiπc

5miesiπc

6miesiπc

7miesiπc

dla lokat otwartych
w

Pocztowych Kontach

dla lokat otwartych
w

Pocztowych Kontach

0,10%

0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%
0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

dla lokat otwartych
w sklepie internetowym
www.lokaty-online.pl

dla lokat otwartych
w sklepie internetowym
www.lokaty-online.pl

sta≥e, progresywne

sta≥e, progresywne

CorazWiÍcej 7M

CorazWiÍcej 24M

7miesiÍcy

24miesiπce

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%
0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

PLN

PLN

dla lokat otwartych
poza

Pocztowymi Kontami

dla lokat otwartych
poza

Pocztowymi Kontami

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%
0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszego
miesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ
prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie
pierwszego miesiπca powoduje naliczenie
odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug
oprocentowania obowiπzujπcego
w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.

Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych;
umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug
drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych;
umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszego
miesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ
prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie
pierwszego miesiπca powoduje naliczenie
odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug
oprocentowania obowiπzujπcego
w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
W przypadku lokat otwartych w Pocztowych
Kontach odsetki naleøne za kaødy miesiÍczny
okres lokaty przekazywane sπ na rachunek,
w ramach ktÛrego zosta≥a za≥oøona lokata.

Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych;
umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug
drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych;
umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.

WysokoúÊ
oprocentowania

w kolejnych miesiπcach
trwania lokaty

Rodzaj
oprocentowania

Oprocentowanie
úrednie

w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

1-3 miesiπc

4-6 miesiπc

7-9 miesiπc

10-12miesiπc

13-15miesiπc

16-18miesiπc

19-21miesiπc

22-24miesiπc

25-27miesiπc

28-30miesiπc

31-33miesiπc

34-36miesiπc

dla lokat otwartych
w

Pocztowych Kontach

dla lokat otwartych
w sklepie internetowym
www.lokaty-online.pl

sta≥e, progresywne

CorazWiÍcej 36M
36miesiÍcy

PLN

dla lokat otwartych
poza

Pocztowymi Kontami

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszego
miesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ
prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie
pierwszego miesiπca powoduje naliczenie
odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug
oprocentowania obowiπzujπcego
w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
W przypadku lokat otwartych w Pocztowych
Kontach odsetki naleøne za kaødy miesiÍczny
okres lokaty przekazywane sπ na rachunek,
w ramach ktÛrego zosta≥a za≥oøona lokata.

Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych;
umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug
drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych;
umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)
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0,10%
0,10%

0,10%
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0,10%
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0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

Lokaty dostÍpna w ofercie od 1 stycznia 2015 r. , wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

Lokaty dostÍpna w ofercie od 1 stycznia 2015 r. , wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

Lokaty dostÍpna w ofercie od 1 stycznia 2015 r. , wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

2miesiπce1miesiπc 3miesiπce

24miesiπce

4miesiπce 5miesiÍcy 9miesiÍcy 12 miesiÍcy

1) Bank nie zak≥ada nowych lokat na terminy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 miesiÍcy.

1)1)1)1)1)1)1)1)

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU STA£YM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR
6miesiÍcyTerminy

Terminy 3miesiπce 1) 5miesiÍcy 2) 6miesiÍcy 3) 4)

1)

2)

3)

4)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 sierpnia 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lipca 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 paüdziernika 2007 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek, w przypadku lokaty 24miesiÍcznej likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu
umownego, jednak po up≥ywie co najmniej roku, powoduje naliczenie odsetek za pierwszy rok utrzymania lokaty.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 czerwca 2010 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 czerwca 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonychw okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
W≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

1) 2)

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

0,10%0,10%0,10%0,10% 0,10%0,10%0,10% 0,10%Oprocentowanie

Oprocentowanie 0,25%0,25% 0,25% 0,25%

Terminy
3miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN• KAPITALIZACJ•

6miesiÍcy

0,10% 0,10%sta≥e

1) 1)

Rodzaj
oprocentowania

Terminy
LOKATYTERMINOWE

zmienne
sta≥e

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5Mî
Termin 5miesiÍcy

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3.miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie
lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpnaw ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10% 0,10%0,10% 0,10%

0,10%
1miesiπc

X

1)

0,10%
3miesiπce

X

2)

0,10%
3miesiπce

X

3)

0,10%
4miesiπce

X

4) Lokata miesiÍcy
Lokata na PiπtkÍ

5

0,10%
X

5)
6miesiÍcy

0,10%
X

6) 12miesiÍcy

0,10%
X

7) 24 miesiπce

2,50%
X

6)

1)

1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3Mî
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. w≥πcznie

i odnawianych od 1 stycznia 2015 r.

1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

1)

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)
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Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

WysokoúÊ
oprocentowania

w kolejnych miesiπcach
trwania lokaty

WysokoúÊ
oprocentowania

w kolejnych miesiπcach
trwania lokaty

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

Oprocentowanie
úrednie

w skali roku

Oprocentowanie
úrednie

w skali roku

Rodzaj lokaty

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

Waluta lokaty

1-3 miesiπc

4-6 miesiπc

7-9 miesiπc

10-12miesiπc

13-15miesiπc

16-18miesiπc

19-21miesiπc

22-24miesiπc

1miesiπc

2miesiπc

3miesiπc

4miesiπc

5miesiπc

6miesiπc

7miesiπc

dla lokat otwartych
w

Pocztowych Kontach

dla lokat otwartych
w

Pocztowych Kontach

0,10%

0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%
0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

dla lokat otwartych
w sklepie internetowym
www.lokaty-online.pl

dla lokat otwartych
w sklepie internetowym
www.lokaty-online.pl

sta≥e, progresywne

sta≥e, progresywne

CorazWiÍcej 7M

CorazWiÍcej 24M

7miesiÍcy

24miesiπce

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%
0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

PLN

PLN

dla lokat otwartych
poza

Pocztowymi Kontami

dla lokat otwartych
poza

Pocztowymi Kontami

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%
0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszego
miesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ
prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie
pierwszego miesiπca powoduje naliczenie
odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug
oprocentowania obowiπzujπcego
w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.

Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych;
umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug
drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych;
umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszego
miesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ
prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie
pierwszego miesiπca powoduje naliczenie
odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug
oprocentowania obowiπzujπcego
w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
W przypadku lokat otwartych w Pocztowych
Kontach odsetki naleøne za kaødy miesiÍczny
okres lokaty przekazywane sπ na rachunek,
w ramach ktÛrego zosta≥a za≥oøona lokata.

Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych;
umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug
drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych;
umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.

WysokoúÊ
oprocentowania

w kolejnych miesiπcach
trwania lokaty

Rodzaj
oprocentowania

Oprocentowanie
úrednie

w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

1-3 miesiπc

4-6 miesiπc

7-9 miesiπc

10-12miesiπc

13-15miesiπc

16-18miesiπc

19-21miesiπc

22-24miesiπc

25-27miesiπc

28-30miesiπc

31-33miesiπc

34-36miesiπc

dla lokat otwartych
w

Pocztowych Kontach

dla lokat otwartych
w sklepie internetowym
www.lokaty-online.pl

sta≥e, progresywne

CorazWiÍcej 36M
36miesiÍcy

PLN

dla lokat otwartych
poza

Pocztowymi Kontami

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszego
miesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ
prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie
pierwszego miesiπca powoduje naliczenie
odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug
oprocentowania obowiπzujπcego
w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
W przypadku lokat otwartych w Pocztowych
Kontach odsetki naleøne za kaødy miesiÍczny
okres lokaty przekazywane sπ na rachunek,
w ramach ktÛrego zosta≥a za≥oøona lokata.

Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych;
umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug
drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych;
umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

Lokaty dostÍpna w ofercie od 1 stycznia 2015 r. , wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

Lokaty dostÍpna w ofercie od 1 stycznia 2015 r. , wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

Lokaty dostÍpna w ofercie od 1 stycznia 2015 r. , wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

w1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 8. miesiπcuw 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3.miesiπcu w 8. miesiπcuw 7. miesiπcuw 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

w 1. miesiπcu w 2. miesiπcu w 3. miesiπcu w 6. miesiπcuw 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

LOKATAÑCORAZWI CEJ 6MîWSKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛwbankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokaty odnawianych od 1 stycznia 2015 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10%

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10%

Termin 6miesiÍcy

0,10% 0,10% 0,10%

1)

1)

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie lokaty
wynosi 0,10%w skali roku.Nazwa marketingowa lokaty: Lokata Coraz WiÍcej 7M.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

LOKATAÑCORAZWI CEJ 7Mî W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.LOKATY-ONLINE.PL

w 1. miesiπcu

0,10%
w2. miesiπcu

0,10%

LOKATAÑCORAZWI CEJ 8Mî

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach
w 3. miesiπcu

0,10%

Termin 7miesiÍcy

w 4.miesiπcu

0,10%

1)

w 5. miesiπcu

0,10%
w 6. miesiπcu

0,10%

1)

w 7. miesiπcu

0,10%

Termin 8miesiÍcy
Rodzaj

oprocentowania WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

sta≥e
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powodu
je naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymaniawed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy
o prowadzenie rachunkÛw bankowych o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 lipca 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 wrzeúnia 2014 r.1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 8Mî W SKLEPIE INTERNETOWYMWWW.LOKATY-ONLINE.PL 1)

Termin 8miesiÍcy
Rodzaj

oprocentowania WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

sta≥e
Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 lipca 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ
oprocentowania

w kolejnych miesiπcach
trwania lokaty

Rodzaj
oprocentowania

Oprocentowanie
úrednie

w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

1miesiπc

2miesiπc

3miesiπc

dla lokat otwartych
w

Pocztowych Kontach

0,10%

0,10%

0,10%
0,10%

dla lokat otwartych
w sklepie internetowym
www.lokaty-online.pl

sta≥e, progresywne

CorazWiÍcej 3M

3miesiπce

0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

PLN

dla lokat otwartych
poza

Pocztowymi Kontami

0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszego
miesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ
prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie
pierwszego miesiπca powoduje naliczenie
odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug
oprocentowania obowiπzujπcego
w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.

Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych;
umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug
drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych;
umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

Lokaty dostÍpna w ofercie od 1 stycznia 2015 r. , wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIA WYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNKÓW BANKOWYCH
DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH W BANKU POCZTOWYM S.A.
(obowiązujący od 1 lipca 2015 r.)

Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje 
naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Średnie oprocentowanie lokaty 
wynosi 0,10% w skali roku. 
Lokata dostępna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie 
usług drogą elektroniczną dla osób zycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 1 lipca 2015 r. 
Oprocentowania dla lokat odnawianych od 1 lipca 2015 r.

dla lokat otwartych 
poza Pocztowymi Kontami

0,10% 0,10%
0,10% 0,10%
0,10% 0,10%

0,10% 0,10%

dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach 
i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania
w kolejnych miesiącach trwania lokaty,

podane w skali roku

1 miesiąc

2 miesiąc

3 miesiąc

stałe, progresywne

Oprocentowanie średnie w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty 3 miesiące
LOKATA MINI



KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

2miesiπce1miesiπc 3miesiπce

24miesiπce

4miesiπce 5miesiÍcy 9miesiÍcy 12 miesiÍcy

1) Bank nie zak≥ada nowych lokat na terminy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 miesiÍcy.

1)1)1)1)1)1)1)1)

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU STA£YM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR
6miesiÍcyTerminy

Terminy 3miesiπce 1) 5miesiÍcy 2) 6miesiÍcy 3) 4)

1)

2)

3)

4)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 sierpnia 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lipca 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 paüdziernika 2007 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek, w przypadku lokaty 24miesiÍcznej likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu
umownego, jednak po up≥ywie co najmniej roku, powoduje naliczenie odsetek za pierwszy rok utrzymania lokaty.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 czerwca 2010 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 czerwca 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonychw okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
W≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

1) 2)

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

0,10%0,10%0,10%0,10% 0,10%0,10%0,10% 0,10%Oprocentowanie

Oprocentowanie 0,25%0,25% 0,25% 0,25%

Terminy
3miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN• KAPITALIZACJ•

6miesiÍcy

0,10% 0,10%sta≥e

1) 1)

Rodzaj
oprocentowania

Terminy
LOKATYTERMINOWE

zmienne
sta≥e

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5Mî
Termin 5miesiÍcy

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3.miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie
lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpnaw ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10% 0,10%0,10% 0,10%

0,10%
1miesiπc

X

1)

0,10%
3miesiπce

X

2)

0,10%
3miesiπce

X

3)

0,10%
4miesiπce

X

4) Lokata miesiÍcy
Lokata na PiπtkÍ

5

0,10%
X

5)
6miesiÍcy

0,10%
X

6) 12miesiÍcy

0,10%
X

7) 24 miesiπce

2,50%
X

6)

1)

1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3Mî
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. w≥πcznie

i odnawianych od 1 stycznia 2015 r.

1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

1)

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)
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KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

1

2)

Minimalna kwota lokaty wynosi 500 z≥. Odsetki naleøne za kaødymiesiÍczny okres trwania lokaty, przekazywane sπ na rachunek, w ramach ktÛrego za≥oøona jest lokata.
W przypadku wyp≥aty lokaty przed terminem umownym, Bank pobiera op≥atÍ wwysokoúci rÛwnej ≥πcznej kwocie przekazanych na rachunek odsetek.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 2 lipca 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 lipca 2012 r.

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

LOKATAÑZYSK COMIESI•CîWPOCZTOWYMKONCIE STANDARD i NESTOR 1)

24miesiπce
Terminy

0,10%

2)

LOKATYW SKLEPIE INTERNETOWYMWWW.LOKATY-ONLINE.PL
Terminy

10
dni

1) 1
miesiπc

2) 3
miesiπce

3) 3
miesiπce

4) 4
miesiπce

5) 5
miesiÍcy

2)
Lokata
miesiÍcy
Lokata
na PiπtkÍ

5
6)

6
miesiÍcy7)

12
miesiÍcy8)

24
miesiπce

24
miesiπce

24
miesiπce7) 9) 10)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
w≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1wrzeúnia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 wrzeúnia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

9) i 10) Lokatawycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 stycznia 2015 r.

Rodzaj
oprocentowania

zmienne
sta≥e 0,10%

X
0,10%
X

0,10%
X

0,10%
X

0,10%
X

0,10%
X

0,10%
X

0,10%
X

0,10%
X 2,50%

X
X X

3,31% 3,50%

WysokoúÊ oprocentowania lokaty uzaleøniona jest od podpisania Deklaracji przystπpienia do ubezpieczenia w ramach polisy na øycie i doøycie åwiatowi Giganci
i op≥acenia sk≥adki w terminie okreúlonymwOgÛlnychWarunkach Ubezpieczenia. W przypadku nieop≥acenia sk≥adki lub rezygnacji z ubezpieczeniaw okresie
subskrypcji, oprocentowanie lokaty od dnia jej za≥oøenia zostanie obniøone do 0,10% (dotyczy lokaty Gigant) lub do 0,10% (dotyczy lokaty Gigant 2) lub do 0,10%
(dotyczy lokaty Gigant 3). Minimalna kwota lokaty wynosi 3 000 z≥.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych o kartÍ p≥atniczπ oraz
o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego. Lokata po up≥ywie terminu
umownego odnawia siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla 3miesiÍcznej Lokaty Terminowej w dniu odnowienia.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 3 grudnia 2012 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 kwietnia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lutego 2014 r.

1)

2)

3)

WysokoúÊ oprocentowania jest ustalana woparciu o stawkÍWIBID 3M (Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jakπ p≥acπ banki za úrodki przyjÍte
w depozyt od innych bankÛw na okres 3 miesiÍcy, ustalana o godzinie 11.00), podwyøszonπ o marøÍ. WysokoúÊmarøy jest sta≥a w ca≥ym okresie trwania lokaty.
Wartoúci stawki WIBID 3M sπ powszechnie dostÍpne na stronie internetowej .WysokoúÊ oprocentowania lokaty zmienia siÍ
1. dnia kaødegomiesiπca w rezultacie aktualizacji stawkiWIBID 3Mwg wartoúci tej stawki obowiπzujπcej 25 dnia miesiπca poprzedzajπcego zmianÍ
(jeúli 25 dzieÒ miesiπca jest dniemwolnym od pracy, brana jest pod uwagÍ wysokoúÊ WIBID 3M z nastÍpnego dnia roboczego).
Likwidacja lokaty przed up≥ywem okresu trwania lokaty powoduje utratÍ prawado odsetek.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata jest nieodnawialna.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r.

http://reuters.pl/tr/quotes/wibor.action

1)

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN•KAPITALIZACJ•W SKLEPIE INTERNETOWYMWWW.LOKATY-ONLINE.PL

od 100 000 z≥

0,10%

1)6miesiÍcy

0,10%

1)
10 DNIOWA LOKATA INTERNETOWAW POCZTOWYCHKONTACH: STANDARD, NESTOR

LOKATA GIGANT , LOKATAGIGANT 2 , LOKATAGIGANT 31) 2) 3)

od 50 000,00
do 99 999, 99

z≥
z≥

0,10%

StawkaWIBID 3M+marøa 1,55 p.p.

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

WysokoúÊ oprocentowania

1)

Podzia≥y kwotowe w z≥

7,00% /5,00%1) 2) 3)

Termin 18 miesiÍcy
LOKATA RYNEK+

3miesiπce

1)3miesiπce

Terminy

0,10%

Termin

od 2 000, 01
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,10%

1miesiπc

0,10%

1)

od 500, 00 z≥
do 2 000, 00 z≥

0,10%

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

zmienne

sta≥e

sta≥e

sta≥e

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

WysokoúÊ
oprocentowania

w kolejnych miesiπcach
trwania lokaty

WysokoúÊ
oprocentowania

w kolejnych miesiπcach
trwania lokaty

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

Oprocentowanie
úrednie

w skali roku

Oprocentowanie
úrednie

w skali roku

Rodzaj lokaty

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

Waluta lokaty

1-3 miesiπc

4-6 miesiπc

7-9 miesiπc

10-12miesiπc

13-15miesiπc

16-18miesiπc

19-21miesiπc

22-24miesiπc

1miesiπc

2miesiπc

3miesiπc

4miesiπc

5miesiπc

6miesiπc

7miesiπc

dla lokat otwartych
w

Pocztowych Kontach

dla lokat otwartych
w

Pocztowych Kontach

0,10%

0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%
0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

dla lokat otwartych
w sklepie internetowym
www.lokaty-online.pl

dla lokat otwartych
w sklepie internetowym
www.lokaty-online.pl

sta≥e, progresywne

sta≥e, progresywne

CorazWiÍcej 7M

CorazWiÍcej 24M

7miesiÍcy

24miesiπce

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%
0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

PLN

PLN

dla lokat otwartych
poza

Pocztowymi Kontami

dla lokat otwartych
poza

Pocztowymi Kontami

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%
0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszego
miesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ
prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie
pierwszego miesiπca powoduje naliczenie
odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug
oprocentowania obowiπzujπcego
w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.

Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych;
umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug
drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych;
umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszego
miesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ
prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie
pierwszego miesiπca powoduje naliczenie
odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug
oprocentowania obowiπzujπcego
w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
W przypadku lokat otwartych w Pocztowych
Kontach odsetki naleøne za kaødy miesiÍczny
okres lokaty przekazywane sπ na rachunek,
w ramach ktÛrego zosta≥a za≥oøona lokata.

Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych;
umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug
drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych;
umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.

WysokoúÊ
oprocentowania

w kolejnych miesiπcach
trwania lokaty

Rodzaj
oprocentowania

Oprocentowanie
úrednie

w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

1-3 miesiπc

4-6 miesiπc

7-9 miesiπc

10-12miesiπc

13-15miesiπc

16-18miesiπc

19-21miesiπc

22-24miesiπc

25-27miesiπc

28-30miesiπc

31-33miesiπc

34-36miesiπc

dla lokat otwartych
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Pocztowych Kontach

dla lokat otwartych
w sklepie internetowym
www.lokaty-online.pl

sta≥e, progresywne

CorazWiÍcej 36M
36miesiÍcy

PLN

dla lokat otwartych
poza

Pocztowymi Kontami

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszego
miesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ
prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie
pierwszego miesiπca powoduje naliczenie
odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug
oprocentowania obowiπzujπcego
w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
W przypadku lokat otwartych w Pocztowych
Kontach odsetki naleøne za kaødy miesiÍczny
okres lokaty przekazywane sπ na rachunek,
w ramach ktÛrego zosta≥a za≥oøona lokata.

Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych;
umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug
drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych;
umowy o prowadzenie rachunku
oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)
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Lokaty dostÍpna w ofercie od 1 stycznia 2015 r. , wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

Lokaty dostÍpna w ofercie od 1 stycznia 2015 r. , wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

Lokaty dostÍpna w ofercie od 1 stycznia 2015 r. , wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

1

2)

Minimalna kwota lokaty wynosi 500 z≥. Odsetki naleøne za kaødymiesiÍczny okres trwania lokaty, przekazywane sπ na rachunek, w ramach ktÛrego za≥oøona jest lokata.
W przypadku wyp≥aty lokaty przed terminem umownym, Bank pobiera op≥atÍ wwysokoúci rÛwnej ≥πcznej kwocie przekazanych na rachunek odsetek.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 2 lipca 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 lipca 2012 r.

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e

LOKATAÑZYSK COMIESI•CîWPOCZTOWYMKONCIE STANDARD i NESTOR 1)

24miesiπce
Terminy

0,10%

2)

LOKATYW SKLEPIE INTERNETOWYMWWW.LOKATY-ONLINE.PL
Terminy

10
dni

1) 1
miesiπc

2) 3
miesiπce

3) 3
miesiπce

4) 4
miesiπce

5) 5
miesiÍcy

2)
Lokata
miesiÍcy
Lokata
na PiπtkÍ

5
6)

6
miesiÍcy7)

12
miesiÍcy8)

24
miesiπce

24
miesiπce

24
miesiπce7) 9) 10)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
w≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1wrzeúnia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 wrzeúnia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

9) i 10) Lokatawycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 stycznia 2015 r.
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X
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3,31% 3,50%

WysokoúÊ oprocentowania lokaty uzaleøniona jest od podpisania Deklaracji przystπpienia do ubezpieczenia w ramach polisy na øycie i doøycie åwiatowi Giganci
i op≥acenia sk≥adki w terminie okreúlonymwOgÛlnychWarunkach Ubezpieczenia. W przypadku nieop≥acenia sk≥adki lub rezygnacji z ubezpieczeniaw okresie
subskrypcji, oprocentowanie lokaty od dnia jej za≥oøenia zostanie obniøone do 0,10% (dotyczy lokaty Gigant) lub do 0,10% (dotyczy lokaty Gigant 2) lub do 0,10%
(dotyczy lokaty Gigant 3). Minimalna kwota lokaty wynosi 3 000 z≥.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych o kartÍ p≥atniczπ oraz
o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego. Lokata po up≥ywie terminu
umownego odnawia siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla 3miesiÍcznej Lokaty Terminowej w dniu odnowienia.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 3 grudnia 2012 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 kwietnia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lutego 2014 r.

1)

2)

3)

WysokoúÊ oprocentowania jest ustalana woparciu o stawkÍWIBID 3M (Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jakπ p≥acπ banki za úrodki przyjÍte
w depozyt od innych bankÛw na okres 3 miesiÍcy, ustalana o godzinie 11.00), podwyøszonπ o marøÍ. WysokoúÊmarøy jest sta≥a w ca≥ym okresie trwania lokaty.
Wartoúci stawki WIBID 3M sπ powszechnie dostÍpne na stronie internetowej .WysokoúÊ oprocentowania lokaty zmienia siÍ
1. dnia kaødegomiesiπca w rezultacie aktualizacji stawkiWIBID 3Mwg wartoúci tej stawki obowiπzujπcej 25 dnia miesiπca poprzedzajπcego zmianÍ
(jeúli 25 dzieÒ miesiπca jest dniemwolnym od pracy, brana jest pod uwagÍ wysokoúÊ WIBID 3M z nastÍpnego dnia roboczego).
Likwidacja lokaty przed up≥ywem okresu trwania lokaty powoduje utratÍ prawado odsetek.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata jest nieodnawialna.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r.

http://reuters.pl/tr/quotes/wibor.action

1)

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN•KAPITALIZACJ•W SKLEPIE INTERNETOWYMWWW.LOKATY-ONLINE.PL

od 100 000 z≥

0,10%

1)6miesiÍcy

0,10%

1)
10 DNIOWA LOKATA INTERNETOWAW POCZTOWYCHKONTACH: STANDARD, NESTOR

LOKATA GIGANT , LOKATAGIGANT 2 , LOKATAGIGANT 31) 2) 3)

od 50 000,00
do 99 999, 99

z≥
z≥

0,10%

StawkaWIBID 3M+marøa 1,55 p.p.

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

WysokoúÊ oprocentowania

1)

Podzia≥y kwotowe w z≥

7,00% /5,00%1) 2) 3)

Termin 18 miesiÍcy
LOKATA RYNEK+

3miesiπce

1)3miesiπce

Terminy

0,10%

Termin

od 2 000, 01
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,10%

1miesiπc

0,10%

1)

od 500, 00 z≥
do 2 000, 00 z≥

0,10%

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

zmienne

sta≥e

sta≥e

sta≥e
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TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
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(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

1

2)

Minimalna kwota lokaty wynosi 500 z≥. Odsetki naleøne za kaødymiesiÍczny okres trwania lokaty, przekazywane sπ na rachunek, w ramach ktÛrego za≥oøona jest lokata.
W przypadku wyp≥aty lokaty przed terminem umownym, Bank pobiera op≥atÍ wwysokoúci rÛwnej ≥πcznej kwocie przekazanych na rachunek odsetek.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 2 lipca 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 lipca 2012 r.
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KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIA WYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNKÓW BANKOWYCH
DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH W BANKU POCZTOWYM S.A.
(obowiązujący od 1 lipca 2015 r.)

Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje 
naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Średnie oprocentowanie lokaty 
wynosi 0,10% w skali roku. 
Lokata dostępna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie 
usług drogą elektroniczną dla osób zycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 1 lipca 2015 r. 
Oprocentowania dla lokat odnawianych od 1 lipca 2015 r.

dla lokat otwartych 
poza Pocztowymi Kontami

0,10% 0,10%
0,10% 0,10%
0,10% 0,10%

0,10% 0,10%

dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach 
i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

Rodzaj oprocentowania
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w kolejnych miesiącach trwania lokaty,

podane w skali roku

1 miesiąc

2 miesiąc

3 miesiąc

stałe, progresywne

Oprocentowanie średnie w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty 3 miesiące
LOKATA MINI



KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)
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Minimalna kwota lokaty wynosi 500 z≥. Odsetki naleøne za kaødymiesiÍczny okres trwania lokaty, przekazywane sπ na rachunek, w ramach ktÛrego za≥oøona jest lokata.
W przypadku wyp≥aty lokaty przed terminem umownym, Bank pobiera op≥atÍ wwysokoúci rÛwnej ≥πcznej kwocie przekazanych na rachunek odsetek.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 2 lipca 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 lipca 2012 r.
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Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
w≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1wrzeúnia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 wrzeúnia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

9) i 10) Lokatawycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 stycznia 2015 r.

Rodzaj
oprocentowania

zmienne
sta≥e 0,10%

X
0,10%
X

0,10%
X

0,10%
X

0,10%
X

0,10%
X

0,10%
X

0,10%
X

0,10%
X 2,50%

X
X X

3,31% 3,50%

WysokoúÊ oprocentowania lokaty uzaleøniona jest od podpisania Deklaracji przystπpienia do ubezpieczenia w ramach polisy na øycie i doøycie åwiatowi Giganci
i op≥acenia sk≥adki w terminie okreúlonymwOgÛlnychWarunkach Ubezpieczenia. W przypadku nieop≥acenia sk≥adki lub rezygnacji z ubezpieczeniaw okresie
subskrypcji, oprocentowanie lokaty od dnia jej za≥oøenia zostanie obniøone do 0,10% (dotyczy lokaty Gigant) lub do 0,10% (dotyczy lokaty Gigant 2) lub do 0,10%
(dotyczy lokaty Gigant 3). Minimalna kwota lokaty wynosi 3 000 z≥.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych o kartÍ p≥atniczπ oraz
o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego. Lokata po up≥ywie terminu
umownego odnawia siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla 3miesiÍcznej Lokaty Terminowej w dniu odnowienia.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 3 grudnia 2012 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 kwietnia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lutego 2014 r.

1)

2)

3)

WysokoúÊ oprocentowania jest ustalana woparciu o stawkÍWIBID 3M (Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jakπ p≥acπ banki za úrodki przyjÍte
w depozyt od innych bankÛw na okres 3 miesiÍcy, ustalana o godzinie 11.00), podwyøszonπ o marøÍ. WysokoúÊmarøy jest sta≥a w ca≥ym okresie trwania lokaty.
Wartoúci stawki WIBID 3M sπ powszechnie dostÍpne na stronie internetowej .WysokoúÊ oprocentowania lokaty zmienia siÍ
1. dnia kaødegomiesiπca w rezultacie aktualizacji stawkiWIBID 3Mwg wartoúci tej stawki obowiπzujπcej 25 dnia miesiπca poprzedzajπcego zmianÍ
(jeúli 25 dzieÒ miesiπca jest dniemwolnym od pracy, brana jest pod uwagÍ wysokoúÊ WIBID 3M z nastÍpnego dnia roboczego).
Likwidacja lokaty przed up≥ywem okresu trwania lokaty powoduje utratÍ prawado odsetek.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata jest nieodnawialna.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r.

http://reuters.pl/tr/quotes/wibor.action

1)

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN•KAPITALIZACJ•W SKLEPIE INTERNETOWYMWWW.LOKATY-ONLINE.PL

od 100 000 z≥

0,10%

1)6miesiÍcy

0,10%

1)
10 DNIOWA LOKATA INTERNETOWAW POCZTOWYCHKONTACH: STANDARD, NESTOR

LOKATA GIGANT , LOKATAGIGANT 2 , LOKATAGIGANT 31) 2) 3)

od 50 000,00
do 99 999, 99

z≥
z≥

0,10%

StawkaWIBID 3M+marøa 1,55 p.p.

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

WysokoúÊ oprocentowania

1)

Podzia≥y kwotowe w z≥

7,00% /5,00%1) 2) 3)

Termin 18 miesiÍcy
LOKATA RYNEK+

3miesiπce

1)3miesiπce

Terminy

0,10%

Termin

od 2 000, 01
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,10%

1miesiπc

0,10%

1)

od 500, 00 z≥
do 2 000, 00 z≥

0,10%

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

Rodzaj
oprocentowania

zmienne

sta≥e

sta≥e

sta≥e

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

Wyp≥ata odsetek Oprocentowanie

LOKATY RENTIERSKIE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci º naleønego oprocentowania za poszczegÛlne dni utrzymaniawk≥adu. Jeúli kwota odsetek naleønych z tytu≥u
likwidacji lokaty jest niøsza od kwoty odsetek pobranychwczeúniej, Bank dokonuje potrπcenia rÛønicy z wyp≥acanej kwoty lokaty.

miesiÍczna

kwartalna

0,10%
0,10%

Oprocentowanie úrodkÛw na POCZTOWYCH KONTACH PLUS , POCZTOWYCHKONTACHWALUTOWYCH
POCZTOWYCH KONTACH STANDARD oraz POCZTOWYCHKONTACH NESTOR wynosi 0,00%w skali roku.

1) 2)

3) 4)

POCZTOWE KONTA STANDARD, NESTOR, PLUS,WALUTOWE

Podzia≥y kwotowe
w z≥

Oprocentowanie

LOKATY PASSA OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR

do
999,99 z≥

0,10%

od 1 000, 00
do 1 999, 99

z≥
z≥

0,15%

od 2 000, 00
do 4 999, 99

z≥
z≥

0,20%

od 5 000, 00
do 9 999, 99

z≥
z≥

0,25%

od 10 000, 00
do 19 999, 99

z≥
z≥

0,25%

od 20 000, 00
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,25%

powyøej
50 000 z≥

0,25%

1)

2)

3)

4)

Konto wycofane ze sprzedaøy 1 stycznia 2010 r.
Konta wycofane ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 15 wrzeúnia 2014 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Standard ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ

(stopa depozytowaNarodowego Banku Polskiego obowiπzujπcaw dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl)
pomniejszonπ o wspÛ≥czynnik okreúlony przez Bank (marøÍ Banku) wynoszπcπ 4%, z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie nie moøe byÊ niøsze od 0%.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Nestor ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ
(stopa depozytowaNarodowego Banku Polskiego obowiπzujπcaw dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl) pomniejszonπ o wspÛ≥czynnik okreúlony
przez Bank (marøÍ Banku)wynoszπcπ 4%, z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie nie moøe byÊ niøsze od 0%.

Likwidacja lokaty Passa przed up≥ywem terminu umownego powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci naleønego oprocentowania liczonego od kwot wk≥adu
w poszczegÛlnych dniach przechowywania.

1)

2)

3)

Dotyczy rÛwnieø rachunkÛw otwartych w ramach umÛw o Konto OszczÍdnoúciowe.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Nowego Konta OszczÍdnoúciowego ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ

(stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiπzujπca w dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl) skorygowanπ o wspÛ≥czynnik okreúlony przez Bank (marøa),
z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie niemoøe byÊ niøsze niø 0%. WysokoúÊ marøy standardowej dla Nowego Konta OszczÍdnoúciowego wynosi -1,75. Podane w tabeli oprocentowanie
uwzglÍdnia promocyjnπwysokoúÊmarøy, ktÛrawynosi 0,10% i obowiπzuje do 30 kwietnia 2015 r. r. W/w oprocentowanie bez uwzglÍdnienia promocyjnej marøy wynosi 0%.
Odsetki na NowymKoncie OszczÍdnoúciowym naliczane sπ od wysokoúci úrodkÛw znajdujπcych siÍ w danym dniu na rachunku i kapitalizowane sπw okresachmiesiÍcznych.

Oprocentowanie

NOWE KONTOOSZCZ DNOåCIOWE 1) 2) 3)

0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
6miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysoko˙ci º naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokatyw poszczegÛlnych dniach utrzymania; likwidacja lokaty
po up≥ywie 6 miesiÍcy, ale przed up≥ywem 12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek w wysokoúci Ω naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty w poszczegÛlnych
dniach utrzymania. Minimalna kwota dop≥aty do Lokaty Progresywnej wynosi 100 z≥.

0,25%
12mies.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 stycznia 2010 r.
Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek. Lokata po up≥ywie okresu umownego nie odnawia siÍ.
Minimalna kwota lokaty 2 000 z≥. Kwota lokaty do wysokoúci 50 000 z≥ podlega ubezpieczeniu od utraty pracy oraz NNW podwarunkiem podpisania przez Klienta
deklaracji i zgodnie z warunkami zawartymi wWarunkach Ubezpieczenia.

Likwidacja lokaty przed up≥ywempierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug stawki obowiπzujπcej dla d≥ugoúci okresu utrzymania lokaty.

Likwidacja lokaty Walor lub Walor+ przed up≥ywem terminu umownego powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci naleønego oprocentowania za poszczegÛlne dni
przechowywania wk≥adu.

LOKATY PROGRESYWNEW Z£OTYCH OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATYDYNAMICZNEWZ£OTYCHO OPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

od 50 000 z≥

0,25%

0,25%
11 mies.

LOKATY OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR,WALOR IWALOR+

0,25%

LOKATAWNOWYM KONCIE OSZCZ DNOåCIOWYMO STA£YMOPROCENTOWANIU

10mies.

Oprocentowanie

0,10%

0,25%

0,10%

9mies.

od 5 000, 00
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,25%

0,25%

8mies.

Podzia≥y kwotowe w z≥

0,25%
7mies.

0,25%
6mies.

od 2 000, 00
do 4 999, 99

z≥
z≥

0,25%

0,25%

5mies.

0,25%
4mies.

0,20%
3mies.

Oprocentowanie

do 1 999,99 z≥

12miesiÍcy

0,15%

0,25%

Termin

2mies.

0,10%
1mies.

Oprocentowanie

Rodzaj
oprocentowania

Terminy

sta≥e

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

2miesiπce1miesiπc 3miesiπce

24miesiπce

4miesiπce 5miesiÍcy 9miesiÍcy 12 miesiÍcy

1) Bank nie zak≥ada nowych lokat na terminy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 miesiÍcy.

1)1)1)1)1)1)1)1)

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU STA£YM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR
6miesiÍcyTerminy

Terminy 3miesiπce 1) 5miesiÍcy 2) 6miesiÍcy 3) 4)

1)

2)

3)

4)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 sierpnia 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lipca 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 paüdziernika 2007 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek, w przypadku lokaty 24miesiÍcznej likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu
umownego, jednak po up≥ywie co najmniej roku, powoduje naliczenie odsetek za pierwszy rok utrzymania lokaty.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 czerwca 2010 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 czerwca 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonychw okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
W≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

1) 2)

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

0,10%0,10%0,10%0,10% 0,10%0,10%0,10% 0,10%Oprocentowanie

Oprocentowanie 0,25%0,25% 0,25% 0,25%

Terminy
3miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN• KAPITALIZACJ•

6miesiÍcy

0,10% 0,10%sta≥e

1) 1)

Rodzaj
oprocentowania

Terminy
LOKATYTERMINOWE

zmienne
sta≥e

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5Mî
Termin 5miesiÍcy

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3.miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie
lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpnaw ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10% 0,10%0,10% 0,10%

0,10%
1miesiπc

X

1)

0,10%
3miesiπce

X

2)

0,10%
3miesiπce

X

3)

0,10%
4miesiπce

X

4) Lokata miesiÍcy
Lokata na PiπtkÍ

5

0,10%
X

5)
6miesiÍcy

0,10%
X

6) 12miesiÍcy

0,10%
X

7) 24 miesiπce

2,50%
X

6)

1)

1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3Mî
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. w≥πcznie

i odnawianych od 1 stycznia 2015 r.

1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

1)

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)
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KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

Wyp≥ata odsetek Oprocentowanie

LOKATY RENTIERSKIE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci º naleønego oprocentowania za poszczegÛlne dni utrzymaniawk≥adu. Jeúli kwota odsetek naleønych z tytu≥u
likwidacji lokaty jest niøsza od kwoty odsetek pobranychwczeúniej, Bank dokonuje potrπcenia rÛønicy z wyp≥acanej kwoty lokaty.

miesiÍczna

kwartalna

0,10%
0,10%

Oprocentowanie úrodkÛw na POCZTOWYCH KONTACH PLUS , POCZTOWYCHKONTACHWALUTOWYCH
POCZTOWYCH KONTACH STANDARD oraz POCZTOWYCHKONTACH NESTOR wynosi 0,00%w skali roku.

1) 2)

3) 4)

POCZTOWE KONTA STANDARD, NESTOR, PLUS,WALUTOWE

Podzia≥y kwotowe
w z≥

Oprocentowanie

LOKATY PASSA OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR

do
999,99 z≥

0,10%

od 1 000, 00
do 1 999, 99

z≥
z≥

0,15%

od 2 000, 00
do 4 999, 99

z≥
z≥

0,20%

od 5 000, 00
do 9 999, 99

z≥
z≥

0,25%

od 10 000, 00
do 19 999, 99

z≥
z≥

0,25%

od 20 000, 00
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,25%

powyøej
50 000 z≥

0,25%

1)

2)

3)

4)

Konto wycofane ze sprzedaøy 1 stycznia 2010 r.
Konta wycofane ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 15 wrzeúnia 2014 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Standard ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ

(stopa depozytowaNarodowego Banku Polskiego obowiπzujπcaw dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl)
pomniejszonπ o wspÛ≥czynnik okreúlony przez Bank (marøÍ Banku) wynoszπcπ 4%, z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie nie moøe byÊ niøsze od 0%.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Nestor ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ
(stopa depozytowaNarodowego Banku Polskiego obowiπzujπcaw dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl) pomniejszonπ o wspÛ≥czynnik okreúlony
przez Bank (marøÍ Banku)wynoszπcπ 4%, z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie nie moøe byÊ niøsze od 0%.

Likwidacja lokaty Passa przed up≥ywem terminu umownego powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci naleønego oprocentowania liczonego od kwot wk≥adu
w poszczegÛlnych dniach przechowywania.

1)

2)

3)

Dotyczy rÛwnieø rachunkÛw otwartych w ramach umÛw o Konto OszczÍdnoúciowe.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Nowego Konta OszczÍdnoúciowego ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ

(stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiπzujπca w dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl) skorygowanπ o wspÛ≥czynnik okreúlony przez Bank (marøa),
z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie niemoøe byÊ niøsze niø 0%. WysokoúÊ marøy standardowej dla Nowego Konta OszczÍdnoúciowego wynosi -1,75. Podane w tabeli oprocentowanie
uwzglÍdnia promocyjnπwysokoúÊmarøy, ktÛrawynosi 0,10% i obowiπzuje do 30 kwietnia 2015 r. r. W/w oprocentowanie bez uwzglÍdnienia promocyjnej marøy wynosi 0%.
Odsetki na NowymKoncie OszczÍdnoúciowym naliczane sπ od wysokoúci úrodkÛw znajdujπcych siÍ w danym dniu na rachunku i kapitalizowane sπw okresachmiesiÍcznych.

Oprocentowanie

NOWE KONTOOSZCZ DNOåCIOWE 1) 2) 3)

0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
6miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysoko˙ci º naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokatyw poszczegÛlnych dniach utrzymania; likwidacja lokaty
po up≥ywie 6 miesiÍcy, ale przed up≥ywem 12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek w wysokoúci Ω naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty w poszczegÛlnych
dniach utrzymania. Minimalna kwota dop≥aty do Lokaty Progresywnej wynosi 100 z≥.

0,25%
12mies.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 stycznia 2010 r.
Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek. Lokata po up≥ywie okresu umownego nie odnawia siÍ.
Minimalna kwota lokaty 2 000 z≥. Kwota lokaty do wysokoúci 50 000 z≥ podlega ubezpieczeniu od utraty pracy oraz NNW podwarunkiem podpisania przez Klienta
deklaracji i zgodnie z warunkami zawartymi wWarunkach Ubezpieczenia.

Likwidacja lokaty przed up≥ywempierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug stawki obowiπzujπcej dla d≥ugoúci okresu utrzymania lokaty.

Likwidacja lokaty Walor lub Walor+ przed up≥ywem terminu umownego powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci naleønego oprocentowania za poszczegÛlne dni
przechowywania wk≥adu.

LOKATY PROGRESYWNEW Z£OTYCH OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATYDYNAMICZNEWZ£OTYCHO OPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

od 50 000 z≥

0,25%

0,25%
11 mies.

LOKATY OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR,WALOR IWALOR+

0,25%

LOKATAWNOWYM KONCIE OSZCZ DNOåCIOWYMO STA£YMOPROCENTOWANIU

10mies.

Oprocentowanie

0,10%

0,25%

0,10%

9mies.

od 5 000, 00
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,25%

0,25%

8mies.

Podzia≥y kwotowe w z≥

0,25%
7mies.

0,25%
6mies.

od 2 000, 00
do 4 999, 99

z≥
z≥

0,25%

0,25%

5mies.

0,25%
4mies.

0,20%
3mies.

Oprocentowanie

do 1 999,99 z≥

12miesiÍcy

0,15%

0,25%

Termin

2mies.

0,10%
1mies.

Oprocentowanie

Rodzaj
oprocentowania

Terminy

sta≥e

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

3)

4)

Konto wycofane ze sprzedaży z dniem 15 września 2014 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Standard ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową
(stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiązująca w dniu 4 2015 r., publikowaną na stronie www.nbp.pl)
pomniejszoną o współczynnik określony przez Bank (marżę Banku) wynoszącą 4%, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie nie może być niższe od 0%.

Konto wycofane ze sprzedaży z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Nestor ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową
(stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiązująca w dniu 4 2015 r., publikowaną na stronie www.nbp.pl) pomniejszoną o współczynnik określony
przez Bank (marżę Banku) wynoszącą 4%, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie nie może być niższe od 0%.

marca

marca

Lokaty MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 kwietnia 2015 r. Lokata MINI jest dostępna od 1 lipca 2015 r.

uwzględnia promocyjną wysokość marży, która wynosi 0,10% i obowiązuje do 31 sierpnia 2015 r. W/w oprocentowanie bez uwzględnienia promocyjnej marży wynosi 0%.

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIA WYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNKÓW BANKOWYCH
DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH W BANKU POCZTOWYM S.A.
(obowiązujący od 1 lipca 2015 r.)

Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje 
naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Średnie oprocentowanie lokaty 
wynosi 0,10% w skali roku. 
Lokata dostępna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie 
usług drogą elektroniczną dla osób zycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 1 lipca 2015 r. 
Oprocentowania dla lokat odnawianych od 1 lipca 2015 r.

dla lokat otwartych 
poza Pocztowymi Kontami

0,10% 0,10%
0,10% 0,10%
0,10% 0,10%

0,10% 0,10%

dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach 
i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania
w kolejnych miesiącach trwania lokaty,

podane w skali roku

1 miesiąc

2 miesiąc

3 miesiąc

stałe, progresywne

Oprocentowanie średnie w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty 3 miesiące
LOKATA MINI

3)

4)

Konto wycofane ze sprzedaży z dniem 15 września 2014 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Standard ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową
(stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiązująca w dniu 4 2015 r., publikowaną na stronie www.nbp.pl)
pomniejszoną o współczynnik określony przez Bank (marżę Banku) wynoszącą 4%, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie nie może być niższe od 0%.

Konto wycofane ze sprzedaży z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Nestor ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową
(stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiązująca w dniu 4 2015 r., publikowaną na stronie www.nbp.pl) pomniejszoną o współczynnik określony
przez Bank (marżę Banku) wynoszącą 4%, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie nie może być niższe od 0%.

marca

marca

Lokaty MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 kwietnia 2015 r. Lokata MINI jest dostępna od 1 lipca 2015 r.

uwzględnia promocyjną wysokość marży, która wynosi 0,10% i obowiązuje do 31 sierpnia 2015 r. W/w oprocentowanie bez uwzględnienia promocyjnej marży wynosi 0%.



KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.
(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

24miesiπce

1,60%

12miesiÍcy

1,50%

Terminy
LOKATY WALUTOWE

6miesiÍcy

1,40%

Waluta

USD

EUR

Rodzaj
oprocentowania

zmienne

Lokaty wycofane ze sprzedaøy z dniem1.09.2013 r.

LOKATY PROGRESYWNEWWALUTACHOBCYCHO ZMIENNYMOPROCENTOWANIU
Przedzia≥ kwotowy

Waluta
do 999, 99 z≥ od 1 000, 00

do 4 999, 99
z≥
z≥

od 5 000,00
do 9 999, 99

z≥
z≥ od 10 000 z≥

EUR
1,20% 1,40% 1,70% 2,00%

USD

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
6miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci 1/4 naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty w poszczegÛlnych dniach utrzymania; likwidacja lokaty
po up≥ywie 6 miesiÍcy, ale przed up≥ywem 12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek w wysokoúci 1/2 naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty
w poszczegÛlnych dniach utrzymania.
Lokaty wwalutachwymienialnych obs≥ugiwane sπ w formie gotÛwkowej i bezgotÛwkowej w placÛwkach Banku w Bydgoszczy oraz w Toruniu, a w pozosta≥ych placÛwkach
w formie bezgotÛwkowej.

LOKATY DYNAMICZNEWWALUTACH OBCYCHO ZMIENNYMOPROCENTOWANIU

Waluta
Terminy (wmiesiπcach)

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

0,90% 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,50%
USD

Likwidacja lokaty przed up≥ywempierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug stawki obowiπzujπcej dla d≥ugoúci okresu utrzymania lokaty. Lokata zak≥adana na okres 12miesiÍcy.
Lokaty wwalutachwymienialnych obs≥ugiwane sπ w formie gotÛwkowej i bezgotÛwkowej w placÛwkach Banku w Bydgoszczy oraz w Toruniu, a w pozosta≥ych placÛwkach
w formie bezgotÛwkowej.

Rodzaj
oprocentowania

WysokoúÊ
oprocentowania

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

6 miesiÍcy

Lokata walutowa

12miesiÍcy
EUR, USD

0,05%

Sta≥e

24 miesiπce
Lokata dostÍpna w ramach umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych.

Lokaty wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.
(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

24miesiπce

1,60%

12miesiÍcy

1,50%

Terminy
LOKATY WALUTOWE

6miesiÍcy

1,40%

Waluta

USD

EUR

Rodzaj
oprocentowania

zmienne

Lokaty wycofane ze sprzedaøy z dniem1.09.2013 r.

LOKATY PROGRESYWNEWWALUTACHOBCYCHO ZMIENNYMOPROCENTOWANIU
Przedzia≥ kwotowy

Waluta
do 999, 99 z≥ od 1 000, 00

do 4 999, 99
z≥
z≥

od 5 000,00
do 9 999, 99

z≥
z≥ od 10 000 z≥

EUR
1,20% 1,40% 1,70% 2,00%

USD

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
6miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci 1/4 naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty w poszczegÛlnych dniach utrzymania; likwidacja lokaty
po up≥ywie 6 miesiÍcy, ale przed up≥ywem 12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek w wysokoúci 1/2 naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty
w poszczegÛlnych dniach utrzymania.
Lokaty wwalutachwymienialnych obs≥ugiwane sπ w formie gotÛwkowej i bezgotÛwkowej w placÛwkach Banku w Bydgoszczy oraz w Toruniu, a w pozosta≥ych placÛwkach
w formie bezgotÛwkowej.

LOKATY DYNAMICZNEWWALUTACH OBCYCHO ZMIENNYMOPROCENTOWANIU

Waluta
Terminy (wmiesiπcach)

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

0,90% 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,50%
USD

Likwidacja lokaty przed up≥ywempierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug stawki obowiπzujπcej dla d≥ugoúci okresu utrzymania lokaty. Lokata zak≥adana na okres 12miesiÍcy.
Lokaty wwalutachwymienialnych obs≥ugiwane sπ w formie gotÛwkowej i bezgotÛwkowej w placÛwkach Banku w Bydgoszczy oraz w Toruniu, a w pozosta≥ych placÛwkach
w formie bezgotÛwkowej.

Rodzaj
oprocentowania

WysokoúÊ
oprocentowania

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

6 miesiÍcy

Lokata walutowa

12miesiÍcy
EUR, USD

0,05%

Sta≥e

24 miesiπce
Lokata dostÍpna w ramach umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych.

Lokaty wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

2miesiπce1miesiπc 3miesiπce

24miesiπce

4miesiπce 5miesiÍcy 9miesiÍcy 12 miesiÍcy

1) Bank nie zak≥ada nowych lokat na terminy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 miesiÍcy.

1)1)1)1)1)1)1)1)

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU STA£YM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATY STANDARDOWE OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR
6miesiÍcyTerminy

Terminy 3miesiπce 1) 5miesiÍcy 2) 6miesiÍcy 3) 4)

1)

2)

3)

4)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 sierpnia 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 lipca 2009 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 paüdziernika 2007 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek, w przypadku lokaty 24miesiÍcznej likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu
umownego, jednak po up≥ywie co najmniej roku, powoduje naliczenie odsetek za pierwszy rok utrzymania lokaty.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lokata wycofana ze sprzedaøy 1 czerwca 2010 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 czerwca 2010 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 lutego 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 lutego 2011 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 15 kwietnia 2011 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15 kwietnia 2011 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2013 r.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 21 grudnia 2012 r.

Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonychw okresie od 13 lutego 2012 r. do 1 stycznia 2014 r.
W≥πcznie i odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 2 stycznia 2014 r.

1) 2)

1) Lokata wycofana ze sprzedaøy 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 13 lutego 2012 r.

0,10%0,10%0,10%0,10% 0,10%0,10%0,10% 0,10%Oprocentowanie

Oprocentowanie 0,25%0,25% 0,25% 0,25%

Terminy
3miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

LOKATYTERMINOWE ZDZIENN• KAPITALIZACJ•

6miesiÍcy

0,10% 0,10%sta≥e

1) 1)

Rodzaj
oprocentowania

Terminy
LOKATYTERMINOWE

zmienne
sta≥e

Lokaty po up≥ywie terminu umownego odnawiajπ siÍ na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiπzujπcych dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeøeniem postanowieÒ dotyczπcych Lokaty Gigant).

LOKATAÑCORAZWI CEJ 5Mî
Termin 5miesiÍcy

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata wycofana ze sprzedaøy 18 lutego 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 18 lutego 2013 r.1)

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych okresach

LOKATAÑCORAZWI CEJ 4Mî
Termin 4 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
w 1. miesiπcu

w 1. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 2. miesiπcu

w 3. miesiπcu

w 3.miesiπcu

w 4. miesiπcu

w 5. miesiπcuw 4. miesiπcu

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty. årednie oprocentowanie
lokaty wynosi 0,10%w skali roku. Lokata dostÍpnaw ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 2 stycznia 2014r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1wrzeúnia 2014 r.1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

0,10% 0,10%0,10% 0,10%

0,10%
1miesiπc

X

1)

0,10%
3miesiπce

X

2)

0,10%
3miesiπce

X

3)

0,10%
4miesiπce

X

4) Lokata miesiÍcy
Lokata na PiπtkÍ

5

0,10%
X

5)
6miesiÍcy

0,10%
X

6) 12miesiÍcy

0,10%
X

7) 24 miesiπce

2,50%
X

6)

1)

1)

LOKATAÑCORAZWI CEJ 3Mî
Termin 3 miesiπce

Rodzaj
oprocentowania

sta≥e 0,10% 0,10% 0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem pierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødymiesiπc utrzymania wed≥ug oprocentowania obowiπzujπcego w poszczegÛlnych okresach utrzymania lokaty.
årednie oprocentowanie lokaty wynosi 0,10%w skali roku.
Lokata dostÍpna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczÍdnoúciowych; umowy o prowadzenie rachunkÛw bankowych
o kartÍ p≥atniczπ oraz o úwiadczenie us≥ug drogπ elektronicznπ dla osÛb fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczÍdnoúciowo-rozliczeniowego.
Lokata wycofana ze sprzedaøy z dniem 1 stycznia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat za≥oøonych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. w≥πcznie

i odnawianych od 1 stycznia 2015 r.

1)

WysokoúÊ oprocentowania w poszczegÛlnych miesiπcach

w 1. miesiπcu w 2.miesiπcu w 3. miesiπcu

1)

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)
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KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

Wyp≥ata odsetek Oprocentowanie

LOKATY RENTIERSKIE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci º naleønego oprocentowania za poszczegÛlne dni utrzymaniawk≥adu. Jeúli kwota odsetek naleønych z tytu≥u
likwidacji lokaty jest niøsza od kwoty odsetek pobranychwczeúniej, Bank dokonuje potrπcenia rÛønicy z wyp≥acanej kwoty lokaty.

miesiÍczna

kwartalna

0,10%
0,10%

Oprocentowanie úrodkÛw na POCZTOWYCH KONTACH PLUS , POCZTOWYCHKONTACHWALUTOWYCH
POCZTOWYCH KONTACH STANDARD oraz POCZTOWYCHKONTACH NESTOR wynosi 0,00%w skali roku.

1) 2)

3) 4)

POCZTOWE KONTA STANDARD, NESTOR, PLUS,WALUTOWE

Podzia≥y kwotowe
w z≥

Oprocentowanie

LOKATY PASSA OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR

do
999,99 z≥

0,10%

od 1 000, 00
do 1 999, 99

z≥
z≥

0,15%

od 2 000, 00
do 4 999, 99

z≥
z≥

0,20%

od 5 000, 00
do 9 999, 99

z≥
z≥

0,25%

od 10 000, 00
do 19 999, 99

z≥
z≥

0,25%

od 20 000, 00
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,25%

powyøej
50 000 z≥

0,25%

1)

2)

3)

4)

Konto wycofane ze sprzedaøy 1 stycznia 2010 r.
Konta wycofane ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 15 wrzeúnia 2014 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Standard ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ

(stopa depozytowaNarodowego Banku Polskiego obowiπzujπcaw dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl)
pomniejszonπ o wspÛ≥czynnik okreúlony przez Bank (marøÍ Banku) wynoszπcπ 4%, z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie nie moøe byÊ niøsze od 0%.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Nestor ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ
(stopa depozytowaNarodowego Banku Polskiego obowiπzujπcaw dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl) pomniejszonπ o wspÛ≥czynnik okreúlony
przez Bank (marøÍ Banku)wynoszπcπ 4%, z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie nie moøe byÊ niøsze od 0%.

Likwidacja lokaty Passa przed up≥ywem terminu umownego powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci naleønego oprocentowania liczonego od kwot wk≥adu
w poszczegÛlnych dniach przechowywania.

1)

2)

3)

Dotyczy rÛwnieø rachunkÛw otwartych w ramach umÛw o Konto OszczÍdnoúciowe.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Nowego Konta OszczÍdnoúciowego ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ

(stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiπzujπca w dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl) skorygowanπ o wspÛ≥czynnik okreúlony przez Bank (marøa),
z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie niemoøe byÊ niøsze niø 0%. WysokoúÊ marøy standardowej dla Nowego Konta OszczÍdnoúciowego wynosi -1,75. Podane w tabeli oprocentowanie
uwzglÍdnia promocyjnπwysokoúÊmarøy, ktÛrawynosi 0,10% i obowiπzuje do 30 kwietnia 2015 r. r. W/w oprocentowanie bez uwzglÍdnienia promocyjnej marøy wynosi 0%.
Odsetki na NowymKoncie OszczÍdnoúciowym naliczane sπ od wysokoúci úrodkÛw znajdujπcych siÍ w danym dniu na rachunku i kapitalizowane sπw okresachmiesiÍcznych.

Oprocentowanie

NOWE KONTOOSZCZ DNOåCIOWE 1) 2) 3)

0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
6miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysoko˙ci º naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokatyw poszczegÛlnych dniach utrzymania; likwidacja lokaty
po up≥ywie 6 miesiÍcy, ale przed up≥ywem 12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek w wysokoúci Ω naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty w poszczegÛlnych
dniach utrzymania. Minimalna kwota dop≥aty do Lokaty Progresywnej wynosi 100 z≥.

0,25%
12mies.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 stycznia 2010 r.
Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek. Lokata po up≥ywie okresu umownego nie odnawia siÍ.
Minimalna kwota lokaty 2 000 z≥. Kwota lokaty do wysokoúci 50 000 z≥ podlega ubezpieczeniu od utraty pracy oraz NNW podwarunkiem podpisania przez Klienta
deklaracji i zgodnie z warunkami zawartymi wWarunkach Ubezpieczenia.

Likwidacja lokaty przed up≥ywempierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug stawki obowiπzujπcej dla d≥ugoúci okresu utrzymania lokaty.

Likwidacja lokaty Walor lub Walor+ przed up≥ywem terminu umownego powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci naleønego oprocentowania za poszczegÛlne dni
przechowywania wk≥adu.

LOKATY PROGRESYWNEW Z£OTYCH OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATYDYNAMICZNEWZ£OTYCHO OPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

od 50 000 z≥

0,25%

0,25%
11 mies.

LOKATY OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR,WALOR IWALOR+

0,25%

LOKATAWNOWYM KONCIE OSZCZ DNOåCIOWYMO STA£YMOPROCENTOWANIU

10mies.

Oprocentowanie

0,10%

0,25%

0,10%

9mies.

od 5 000, 00
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,25%

0,25%

8mies.

Podzia≥y kwotowe w z≥

0,25%
7mies.

0,25%
6mies.

od 2 000, 00
do 4 999, 99

z≥
z≥

0,25%

0,25%

5mies.

0,25%
4mies.

0,20%
3mies.

Oprocentowanie

do 1 999,99 z≥

12miesiÍcy

0,15%

0,25%

Termin

2mies.

0,10%
1mies.

Oprocentowanie

Rodzaj
oprocentowania

Terminy

sta≥e

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

Wyp≥ata odsetek Oprocentowanie

LOKATY RENTIERSKIE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci º naleønego oprocentowania za poszczegÛlne dni utrzymaniawk≥adu. Jeúli kwota odsetek naleønych z tytu≥u
likwidacji lokaty jest niøsza od kwoty odsetek pobranychwczeúniej, Bank dokonuje potrπcenia rÛønicy z wyp≥acanej kwoty lokaty.

miesiÍczna

kwartalna

0,10%
0,10%

Oprocentowanie úrodkÛw na POCZTOWYCH KONTACH PLUS , POCZTOWYCHKONTACHWALUTOWYCH
POCZTOWYCH KONTACH STANDARD oraz POCZTOWYCHKONTACH NESTOR wynosi 0,00%w skali roku.

1) 2)

3) 4)

POCZTOWE KONTA STANDARD, NESTOR, PLUS,WALUTOWE

Podzia≥y kwotowe
w z≥

Oprocentowanie

LOKATY PASSA OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR

do
999,99 z≥

0,10%

od 1 000, 00
do 1 999, 99

z≥
z≥

0,15%

od 2 000, 00
do 4 999, 99

z≥
z≥

0,20%

od 5 000, 00
do 9 999, 99

z≥
z≥

0,25%

od 10 000, 00
do 19 999, 99

z≥
z≥

0,25%

od 20 000, 00
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,25%

powyøej
50 000 z≥

0,25%

1)

2)

3)

4)

Konto wycofane ze sprzedaøy 1 stycznia 2010 r.
Konta wycofane ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 15 wrzeúnia 2014 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Standard ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ

(stopa depozytowaNarodowego Banku Polskiego obowiπzujπcaw dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl)
pomniejszonπ o wspÛ≥czynnik okreúlony przez Bank (marøÍ Banku) wynoszπcπ 4%, z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie nie moøe byÊ niøsze od 0%.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Nestor ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ
(stopa depozytowaNarodowego Banku Polskiego obowiπzujπcaw dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl) pomniejszonπ o wspÛ≥czynnik okreúlony
przez Bank (marøÍ Banku)wynoszπcπ 4%, z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie nie moøe byÊ niøsze od 0%.

Likwidacja lokaty Passa przed up≥ywem terminu umownego powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci naleønego oprocentowania liczonego od kwot wk≥adu
w poszczegÛlnych dniach przechowywania.

1)

2)

3)

Dotyczy rÛwnieø rachunkÛw otwartych w ramach umÛw o Konto OszczÍdnoúciowe.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Nowego Konta OszczÍdnoúciowego ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ

(stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiπzujπca w dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl) skorygowanπ o wspÛ≥czynnik okreúlony przez Bank (marøa),
z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie niemoøe byÊ niøsze niø 0%. WysokoúÊ marøy standardowej dla Nowego Konta OszczÍdnoúciowego wynosi -1,75. Podane w tabeli oprocentowanie
uwzglÍdnia promocyjnπwysokoúÊmarøy, ktÛrawynosi 0,10% i obowiπzuje do 30 kwietnia 2015 r. r. W/w oprocentowanie bez uwzglÍdnienia promocyjnej marøy wynosi 0%.
Odsetki na NowymKoncie OszczÍdnoúciowym naliczane sπ od wysokoúci úrodkÛw znajdujπcych siÍ w danym dniu na rachunku i kapitalizowane sπw okresachmiesiÍcznych.

Oprocentowanie

NOWE KONTOOSZCZ DNOåCIOWE 1) 2) 3)

0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
6miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysoko˙ci º naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokatyw poszczegÛlnych dniach utrzymania; likwidacja lokaty
po up≥ywie 6 miesiÍcy, ale przed up≥ywem 12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek w wysokoúci Ω naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty w poszczegÛlnych
dniach utrzymania. Minimalna kwota dop≥aty do Lokaty Progresywnej wynosi 100 z≥.

0,25%
12mies.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 stycznia 2010 r.
Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek. Lokata po up≥ywie okresu umownego nie odnawia siÍ.
Minimalna kwota lokaty 2 000 z≥. Kwota lokaty do wysokoúci 50 000 z≥ podlega ubezpieczeniu od utraty pracy oraz NNW podwarunkiem podpisania przez Klienta
deklaracji i zgodnie z warunkami zawartymi wWarunkach Ubezpieczenia.

Likwidacja lokaty przed up≥ywempierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug stawki obowiπzujπcej dla d≥ugoúci okresu utrzymania lokaty.

Likwidacja lokaty Walor lub Walor+ przed up≥ywem terminu umownego powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci naleønego oprocentowania za poszczegÛlne dni
przechowywania wk≥adu.

LOKATY PROGRESYWNEW Z£OTYCH OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATYDYNAMICZNEWZ£OTYCHO OPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

od 50 000 z≥

0,25%

0,25%
11 mies.

LOKATY OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR,WALOR IWALOR+

0,25%

LOKATAWNOWYM KONCIE OSZCZ DNOåCIOWYMO STA£YMOPROCENTOWANIU

10mies.

Oprocentowanie

0,10%

0,25%

0,10%

9mies.

od 5 000, 00
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,25%

0,25%

8mies.

Podzia≥y kwotowe w z≥

0,25%
7mies.

0,25%
6mies.

od 2 000, 00
do 4 999, 99

z≥
z≥

0,25%

0,25%

5mies.

0,25%
4mies.

0,20%
3mies.

Oprocentowanie

do 1 999,99 z≥

12miesiÍcy

0,15%

0,25%

Termin

2mies.

0,10%
1mies.

Oprocentowanie

Rodzaj
oprocentowania

Terminy

sta≥e

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

Wyp≥ata odsetek Oprocentowanie

LOKATY RENTIERSKIE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci º naleønego oprocentowania za poszczegÛlne dni utrzymaniawk≥adu. Jeúli kwota odsetek naleønych z tytu≥u
likwidacji lokaty jest niøsza od kwoty odsetek pobranychwczeúniej, Bank dokonuje potrπcenia rÛønicy z wyp≥acanej kwoty lokaty.

miesiÍczna

kwartalna

0,10%
0,10%

Oprocentowanie úrodkÛw na POCZTOWYCH KONTACH PLUS , POCZTOWYCHKONTACHWALUTOWYCH
POCZTOWYCH KONTACH STANDARD oraz POCZTOWYCHKONTACH NESTOR wynosi 0,00%w skali roku.

1) 2)

3) 4)

POCZTOWE KONTA STANDARD, NESTOR, PLUS,WALUTOWE

Podzia≥y kwotowe
w z≥

Oprocentowanie

LOKATY PASSA OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR

do
999,99 z≥

0,10%

od 1 000, 00
do 1 999, 99

z≥
z≥

0,15%

od 2 000, 00
do 4 999, 99

z≥
z≥

0,20%

od 5 000, 00
do 9 999, 99

z≥
z≥

0,25%

od 10 000, 00
do 19 999, 99

z≥
z≥

0,25%

od 20 000, 00
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,25%

powyøej
50 000 z≥

0,25%

1)

2)

3)

4)

Konto wycofane ze sprzedaøy 1 stycznia 2010 r.
Konta wycofane ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 15 wrzeúnia 2014 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Standard ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ

(stopa depozytowaNarodowego Banku Polskiego obowiπzujπcaw dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl)
pomniejszonπ o wspÛ≥czynnik okreúlony przez Bank (marøÍ Banku) wynoszπcπ 4%, z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie nie moøe byÊ niøsze od 0%.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Nestor ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ
(stopa depozytowaNarodowego Banku Polskiego obowiπzujπcaw dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl) pomniejszonπ o wspÛ≥czynnik okreúlony
przez Bank (marøÍ Banku)wynoszπcπ 4%, z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie nie moøe byÊ niøsze od 0%.

Likwidacja lokaty Passa przed up≥ywem terminu umownego powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci naleønego oprocentowania liczonego od kwot wk≥adu
w poszczegÛlnych dniach przechowywania.

1)

2)

3)

Dotyczy rÛwnieø rachunkÛw otwartych w ramach umÛw o Konto OszczÍdnoúciowe.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Nowego Konta OszczÍdnoúciowego ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ

(stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiπzujπca w dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl) skorygowanπ o wspÛ≥czynnik okreúlony przez Bank (marøa),
z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie niemoøe byÊ niøsze niø 0%. WysokoúÊ marøy standardowej dla Nowego Konta OszczÍdnoúciowego wynosi -1,75. Podane w tabeli oprocentowanie
uwzglÍdnia promocyjnπwysokoúÊmarøy, ktÛrawynosi 0,10% i obowiπzuje do 30 kwietnia 2015 r. r. W/w oprocentowanie bez uwzglÍdnienia promocyjnej marøy wynosi 0%.
Odsetki na NowymKoncie OszczÍdnoúciowym naliczane sπ od wysokoúci úrodkÛw znajdujπcych siÍ w danym dniu na rachunku i kapitalizowane sπw okresachmiesiÍcznych.

Oprocentowanie

NOWE KONTOOSZCZ DNOåCIOWE 1) 2) 3)

0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
6miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysoko˙ci º naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokatyw poszczegÛlnych dniach utrzymania; likwidacja lokaty
po up≥ywie 6 miesiÍcy, ale przed up≥ywem 12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek w wysokoúci Ω naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty w poszczegÛlnych
dniach utrzymania. Minimalna kwota dop≥aty do Lokaty Progresywnej wynosi 100 z≥.

0,25%
12mies.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 stycznia 2010 r.
Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek. Lokata po up≥ywie okresu umownego nie odnawia siÍ.
Minimalna kwota lokaty 2 000 z≥. Kwota lokaty do wysokoúci 50 000 z≥ podlega ubezpieczeniu od utraty pracy oraz NNW podwarunkiem podpisania przez Klienta
deklaracji i zgodnie z warunkami zawartymi wWarunkach Ubezpieczenia.

Likwidacja lokaty przed up≥ywempierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug stawki obowiπzujπcej dla d≥ugoúci okresu utrzymania lokaty.

Likwidacja lokaty Walor lub Walor+ przed up≥ywem terminu umownego powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci naleønego oprocentowania za poszczegÛlne dni
przechowywania wk≥adu.

LOKATY PROGRESYWNEW Z£OTYCH OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATYDYNAMICZNEWZ£OTYCHO OPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

od 50 000 z≥

0,25%

0,25%
11 mies.

LOKATY OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR,WALOR IWALOR+

0,25%

LOKATAWNOWYM KONCIE OSZCZ DNOåCIOWYMO STA£YMOPROCENTOWANIU

10mies.

Oprocentowanie

0,10%

0,25%

0,10%

9mies.

od 5 000, 00
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,25%

0,25%

8mies.

Podzia≥y kwotowe w z≥

0,25%
7mies.

0,25%
6mies.

od 2 000, 00
do 4 999, 99

z≥
z≥

0,25%

0,25%

5mies.

0,25%
4mies.

0,20%
3mies.

Oprocentowanie

do 1 999,99 z≥

12miesiÍcy

0,15%

0,25%

Termin

2mies.

0,10%
1mies.

Oprocentowanie

Rodzaj
oprocentowania

Terminy

sta≥e

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.
(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

24miesiπce

1,60%

12miesiÍcy

1,50%

Terminy
LOKATY WALUTOWE

6miesiÍcy

1,40%

Waluta

USD

EUR

Rodzaj
oprocentowania

zmienne

Lokaty wycofane ze sprzedaøy z dniem1.09.2013 r.

LOKATY PROGRESYWNEWWALUTACHOBCYCHO ZMIENNYMOPROCENTOWANIU
Przedzia≥ kwotowy

Waluta
do 999, 99 z≥ od 1 000, 00

do 4 999, 99
z≥
z≥

od 5 000,00
do 9 999, 99

z≥
z≥ od 10 000 z≥

EUR
1,20% 1,40% 1,70% 2,00%

USD

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
6miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci 1/4 naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty w poszczegÛlnych dniach utrzymania; likwidacja lokaty
po up≥ywie 6 miesiÍcy, ale przed up≥ywem 12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek w wysokoúci 1/2 naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty
w poszczegÛlnych dniach utrzymania.
Lokaty wwalutachwymienialnych obs≥ugiwane sπ w formie gotÛwkowej i bezgotÛwkowej w placÛwkach Banku w Bydgoszczy oraz w Toruniu, a w pozosta≥ych placÛwkach
w formie bezgotÛwkowej.

LOKATY DYNAMICZNEWWALUTACH OBCYCHO ZMIENNYMOPROCENTOWANIU

Waluta
Terminy (wmiesiπcach)

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

0,90% 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,50%
USD

Likwidacja lokaty przed up≥ywempierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug stawki obowiπzujπcej dla d≥ugoúci okresu utrzymania lokaty. Lokata zak≥adana na okres 12miesiÍcy.
Lokaty wwalutachwymienialnych obs≥ugiwane sπ w formie gotÛwkowej i bezgotÛwkowej w placÛwkach Banku w Bydgoszczy oraz w Toruniu, a w pozosta≥ych placÛwkach
w formie bezgotÛwkowej.

Rodzaj
oprocentowania

WysokoúÊ
oprocentowania

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

6 miesiÍcy

Lokata walutowa

12miesiÍcy
EUR, USD

0,05%

Sta≥e

24 miesiπce
Lokata dostÍpna w ramach umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych.

Lokaty wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.
(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

24miesiπce

1,60%

12miesiÍcy

1,50%

Terminy
LOKATY WALUTOWE

6miesiÍcy

1,40%

Waluta

USD

EUR

Rodzaj
oprocentowania

zmienne

Lokaty wycofane ze sprzedaøy z dniem1.09.2013 r.

LOKATY PROGRESYWNEWWALUTACHOBCYCHO ZMIENNYMOPROCENTOWANIU
Przedzia≥ kwotowy

Waluta
do 999, 99 z≥ od 1 000, 00

do 4 999, 99
z≥
z≥

od 5 000,00
do 9 999, 99

z≥
z≥ od 10 000 z≥

EUR
1,20% 1,40% 1,70% 2,00%

USD

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
6miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci 1/4 naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty w poszczegÛlnych dniach utrzymania; likwidacja lokaty
po up≥ywie 6 miesiÍcy, ale przed up≥ywem 12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek w wysokoúci 1/2 naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty
w poszczegÛlnych dniach utrzymania.
Lokaty wwalutachwymienialnych obs≥ugiwane sπ w formie gotÛwkowej i bezgotÛwkowej w placÛwkach Banku w Bydgoszczy oraz w Toruniu, a w pozosta≥ych placÛwkach
w formie bezgotÛwkowej.

LOKATY DYNAMICZNEWWALUTACH OBCYCHO ZMIENNYMOPROCENTOWANIU

Waluta
Terminy (wmiesiπcach)

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

0,90% 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,50%
USD

Likwidacja lokaty przed up≥ywempierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug stawki obowiπzujπcej dla d≥ugoúci okresu utrzymania lokaty. Lokata zak≥adana na okres 12miesiÍcy.
Lokaty wwalutachwymienialnych obs≥ugiwane sπ w formie gotÛwkowej i bezgotÛwkowej w placÛwkach Banku w Bydgoszczy oraz w Toruniu, a w pozosta≥ych placÛwkach
w formie bezgotÛwkowej.

Rodzaj
oprocentowania

WysokoúÊ
oprocentowania

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

6 miesiÍcy

Lokata walutowa

12miesiÍcy
EUR, USD

0,05%

Sta≥e

24 miesiπce
Lokata dostÍpna w ramach umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych.

Lokaty wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.
(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

24miesiπce

1,60%

12miesiÍcy

1,50%

Terminy
LOKATY WALUTOWE

6miesiÍcy

1,40%

Waluta

USD

EUR

Rodzaj
oprocentowania

zmienne

Lokaty wycofane ze sprzedaøy z dniem1.09.2013 r.

LOKATY PROGRESYWNEWWALUTACHOBCYCHO ZMIENNYMOPROCENTOWANIU
Przedzia≥ kwotowy

Waluta
do 999, 99 z≥ od 1 000, 00

do 4 999, 99
z≥
z≥

od 5 000,00
do 9 999, 99

z≥
z≥ od 10 000 z≥

EUR
1,20% 1,40% 1,70% 2,00%

USD

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
6miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci 1/4 naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty w poszczegÛlnych dniach utrzymania; likwidacja lokaty
po up≥ywie 6 miesiÍcy, ale przed up≥ywem 12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek w wysokoúci 1/2 naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty
w poszczegÛlnych dniach utrzymania.
Lokaty wwalutachwymienialnych obs≥ugiwane sπ w formie gotÛwkowej i bezgotÛwkowej w placÛwkach Banku w Bydgoszczy oraz w Toruniu, a w pozosta≥ych placÛwkach
w formie bezgotÛwkowej.

LOKATY DYNAMICZNEWWALUTACH OBCYCHO ZMIENNYMOPROCENTOWANIU

Waluta
Terminy (wmiesiπcach)

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

0,90% 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,50%
USD

Likwidacja lokaty przed up≥ywempierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug stawki obowiπzujπcej dla d≥ugoúci okresu utrzymania lokaty. Lokata zak≥adana na okres 12miesiÍcy.
Lokaty wwalutachwymienialnych obs≥ugiwane sπ w formie gotÛwkowej i bezgotÛwkowej w placÛwkach Banku w Bydgoszczy oraz w Toruniu, a w pozosta≥ych placÛwkach
w formie bezgotÛwkowej.

Rodzaj
oprocentowania

WysokoúÊ
oprocentowania

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

6 miesiÍcy

Lokata walutowa

12miesiÍcy
EUR, USD

0,05%

Sta≥e

24 miesiπce
Lokata dostÍpna w ramach umowy rachunku
terminowych lokat oszczÍdnoúciowych.

Lokaty wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 1 kwietnia 2015 r.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIAWYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNK”W BANKOWYCH
DLA KLIENT”W DETALICZNYCHW BANKU POCZTOWYM S.A.

Oprocentowanie lokat i rachunkÛw bankowych podane jest w skali roku.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sπ przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rÛwnowartoúci w z≥otych 100 000 euro

Wyp≥ata odsetek Oprocentowanie

LOKATY RENTIERSKIE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci º naleønego oprocentowania za poszczegÛlne dni utrzymaniawk≥adu. Jeúli kwota odsetek naleønych z tytu≥u
likwidacji lokaty jest niøsza od kwoty odsetek pobranychwczeúniej, Bank dokonuje potrπcenia rÛønicy z wyp≥acanej kwoty lokaty.

miesiÍczna

kwartalna

0,10%
0,10%

Oprocentowanie úrodkÛw na POCZTOWYCH KONTACH PLUS , POCZTOWYCHKONTACHWALUTOWYCH
POCZTOWYCH KONTACH STANDARD oraz POCZTOWYCHKONTACH NESTOR wynosi 0,00%w skali roku.

1) 2)

3) 4)

POCZTOWE KONTA STANDARD, NESTOR, PLUS,WALUTOWE

Podzia≥y kwotowe
w z≥

Oprocentowanie

LOKATY PASSA OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR

do
999,99 z≥

0,10%

od 1 000, 00
do 1 999, 99

z≥
z≥

0,15%

od 2 000, 00
do 4 999, 99

z≥
z≥

0,20%

od 5 000, 00
do 9 999, 99

z≥
z≥

0,25%

od 10 000, 00
do 19 999, 99

z≥
z≥

0,25%

od 20 000, 00
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,25%

powyøej
50 000 z≥

0,25%

1)

2)

3)

4)

Konto wycofane ze sprzedaøy 1 stycznia 2010 r.
Konta wycofane ze sprzedaøy 4maja 2010 r.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 15 wrzeúnia 2014 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Standard ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ

(stopa depozytowaNarodowego Banku Polskiego obowiπzujπcaw dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl)
pomniejszonπ o wspÛ≥czynnik okreúlony przez Bank (marøÍ Banku) wynoszπcπ 4%, z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie nie moøe byÊ niøsze od 0%.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Pocztowego Konta Nestor ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ
(stopa depozytowaNarodowego Banku Polskiego obowiπzujπcaw dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl) pomniejszonπ o wspÛ≥czynnik okreúlony
przez Bank (marøÍ Banku)wynoszπcπ 4%, z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie nie moøe byÊ niøsze od 0%.

Likwidacja lokaty Passa przed up≥ywem terminu umownego powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci naleønego oprocentowania liczonego od kwot wk≥adu
w poszczegÛlnych dniach przechowywania.

1)

2)

3)

Dotyczy rÛwnieø rachunkÛw otwartych w ramach umÛw o Konto OszczÍdnoúciowe.
Konto wycofane ze sprzedaøy z dniem 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie Nowego Konta OszczÍdnoúciowego ustalane jest w oparciu o bazowπ stopÍ procentowπ

(stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiπzujπca w dniu 4 lipca 2013 r., publikowanπ na stronie www.nbp.pl) skorygowanπ o wspÛ≥czynnik okreúlony przez Bank (marøa),
z zastrzeøeniem, øe oprocentowanie niemoøe byÊ niøsze niø 0%. WysokoúÊ marøy standardowej dla Nowego Konta OszczÍdnoúciowego wynosi -1,75. Podane w tabeli oprocentowanie
uwzglÍdnia promocyjnπwysokoúÊmarøy, ktÛrawynosi 0,10% i obowiπzuje do 30 kwietnia 2015 r. r. W/w oprocentowanie bez uwzglÍdnienia promocyjnej marøy wynosi 0%.
Odsetki na NowymKoncie OszczÍdnoúciowym naliczane sπ od wysokoúci úrodkÛw znajdujπcych siÍ w danym dniu na rachunku i kapitalizowane sπw okresachmiesiÍcznych.

Oprocentowanie

NOWE KONTOOSZCZ DNOåCIOWE 1) 2) 3)

0,10%

Likwidacja lokaty przed up≥ywem 3miesiÍcy od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek; likwidacja lokaty po up≥ywie pe≥nych 3miesiÍcy, ale przed up≥ywem
6miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek wwysoko˙ci º naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokatyw poszczegÛlnych dniach utrzymania; likwidacja lokaty
po up≥ywie 6 miesiÍcy, ale przed up≥ywem 12miesiÍcy powoduje naliczenie odsetek w wysokoúci Ω naleønego oprocentowania liczonego od kwot lokaty w poszczegÛlnych
dniach utrzymania. Minimalna kwota dop≥aty do Lokaty Progresywnej wynosi 100 z≥.

0,25%
12mies.

Lokata wycofana ze sprzedaøy 10 stycznia 2010 r.
Likwidacja lokaty przed up≥ywem terminu umownego powoduje utratÍ prawa do odsetek. Lokata po up≥ywie okresu umownego nie odnawia siÍ.
Minimalna kwota lokaty 2 000 z≥. Kwota lokaty do wysokoúci 50 000 z≥ podlega ubezpieczeniu od utraty pracy oraz NNW podwarunkiem podpisania przez Klienta
deklaracji i zgodnie z warunkami zawartymi wWarunkach Ubezpieczenia.

Likwidacja lokaty przed up≥ywempierwszegomiesiπca od dnia za≥oøenia powoduje utratÍ prawa do odsetek, likwidacja po up≥ywie pierwszegomiesiπca powoduje
naliczenie odsetek za kaødy miesiπc utrzymania wed≥ug stawki obowiπzujπcej dla d≥ugoúci okresu utrzymania lokaty.

Likwidacja lokaty Walor lub Walor+ przed up≥ywem terminu umownego powoduje naliczenie odsetek wwysokoúci naleønego oprocentowania za poszczegÛlne dni
przechowywania wk≥adu.

LOKATY PROGRESYWNEW Z£OTYCH OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

LOKATYDYNAMICZNEWZ£OTYCHO OPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYWROR

od 50 000 z≥

0,25%

0,25%
11 mies.

LOKATY OOPROCENTOWANIU ZMIENNYM - POCZTOWE LOKATY, LOKATYW ROR,WALOR IWALOR+

0,25%

LOKATAWNOWYM KONCIE OSZCZ DNOåCIOWYMO STA£YMOPROCENTOWANIU

10mies.

Oprocentowanie

0,10%

0,25%

0,10%

9mies.

od 5 000, 00
do 49 999, 99

z≥
z≥

0,25%

0,25%

8mies.

Podzia≥y kwotowe w z≥

0,25%
7mies.

0,25%
6mies.

od 2 000, 00
do 4 999, 99

z≥
z≥

0,25%

0,25%

5mies.

0,25%
4mies.

0,20%
3mies.

Oprocentowanie

do 1 999,99 z≥

12miesiÍcy

0,15%

0,25%

Termin

2mies.

0,10%
1mies.

Oprocentowanie

Rodzaj
oprocentowania

Terminy

sta≥e

(obowiπzujπcy od 1 kwietnia 2015 r.)

KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIA WYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNKÓW BANKOWYCH
DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH W BANKU POCZTOWYM S.A.
(obowiązujący od 1 lipca 2015 r.)

Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje 
naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Średnie oprocentowanie lokaty 
wynosi 0,10% w skali roku. 
Lokata dostępna w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą oraz o świadczenie 
usług drogą elektroniczną dla osób zycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 1 lipca 2015 r. 
Oprocentowania dla lokat odnawianych od 1 lipca 2015 r.

dla lokat otwartych 
poza Pocztowymi Kontami

0,10% 0,10%
0,10% 0,10%
0,10% 0,10%

0,10% 0,10%

dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach 
i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania
w kolejnych miesiącach trwania lokaty,

podane w skali roku

1 miesiąc

2 miesiąc

3 miesiąc

stałe, progresywne

Oprocentowanie średnie w skali roku

Rodzaj lokaty

Termin lokaty 3 miesiące
LOKATA MINI


