
KOMUNIKAT
WYCIĄG Z TABELI OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT I RACHUNKÓW BANKOWYCH 
DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH W BANKU POCZTOWYM S.A.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości w złotych 100 000 euro
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Oprocentowanie w skali roku
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Warunki lokaty
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LOKATY TERMINOWE

6 miesięcy

3 miesiące

3 miesiące

PLN

PLN

PLN

stałe

stałe

stałe

0,01%

2%

1,5%

LOKATA MIDI

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 fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
Likwidacja Lokaty MIDI przed upływem umownego okresu trwania lokaty powoduje utratę prawa do odsetek.
Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia.
Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.
Lokaty MIDI jest dostępna w ofercie od 11 stycznia 2021 r.

(obowiązujący od 18 marca 2022 r.)

Oprocentowanie w skali roku (obowiązujące dla rachunków otwartych od dnia 18 marca 2022 r.)   

  KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE (dostępne w ofercie od dnia 27.12.2011 r.)

RACHUNKI

Łączna kwota zgromadzonych środków 

od 10 000,01 do   20 000 zł  

od 20 000,01 do 200 000 zł  

powyżej 200 000 zł 

do 10 000 zł  0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Konto w Porządku, Konto w Porządku Start, Konto w Porządku Plus, 
Pocztowy Rachunek Podstawowy 

Rachunek jest nieoprocentowany

LOKATA Z FUNDUSZEM 30/70

LOKATA Z FUNDUSZEM 50/50

Szczegółowe warunki Lokaty z Funduszem 30/70 zostały zawarte 
w „Regulaminie Lokata z Funduszem 30/70, Lokata z Funduszem 50/50”

Szczegółowe warunki Lokaty z Funduszem 50/50 zostały zawarte 
w „Regulaminie Lokata z Funduszem 30/70, Lokata z Funduszem 50/50”

Lokata dostępna wyłącznie w ramach umowy o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną 
dla osób fizycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 
Lokata nieodnawialna. Po upływie terminu umownego środki zostaną przeksięgowane na ROR.
Oferta dostępna w Placówkach Banku Pocztowego.

Oprocentowanie Kont Oszczędnościowych otwartych od dnia 18 marca 2022 r., ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową (stopa depozytowa Narodowego 
Banku Polskiego obowiązująca w dniu 9 marca 2022 r., publikowana na stronie "http://www.nbp.pl" , wynoszącą na ten dzień 3,00% w skali roku) www.nbp.pl
pomniejszoną o marżę Banku, o której mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. 
z zastrzeżeniem, że oprocentowanie nie może być niższe od 0%. Wysokość marży standardowej wynosi -8,00 p.p. Podane w tabeli oprocentowanie uwzględnia 
promocyjną wysokość marży, która wynosi na każdym z progów 0,01 p.p. i obowiązuje do 30 kwietnia 2022 r.


