
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

Rodzaj oprocentowania

Rodzaj lokaty

Termin lokaty

Waluta lokaty

Oprocentowanie w skali roku

LOKATY TERMINOWE

6 miesięcy

PLN

stałe

0,01%

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 23 września 2021 r.)

Oprocentowanie
(obowiązujące od dnia 01.09.2020 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 OSZCZĘDNOŚCIOWE 500+ (dostępne w ofercie od dnia 04.04.2016 r.)

Oprocentowanie
(obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2021 r.)

0,01% - oprocentowanie standardowe

Konto w Porządku, Konto w Porządku Start, Konto w Porządku Plus, 
Pocztowy Rachunek Podstawowy i rachunki płatne na żądanie

Oprocentowanie rachunków bankowych podane jest w skali roku.
Oprocentowanie rachunków bankowych ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową. Bazową stopą procentową dla rachunków prowadzonych 
w złotych jest stopa depozytowa ogłaszana przez Narodowy Bank Polski i publikowana na stronie www.nbp.pl.  
Odsetki na Koncie Oszczędnościowym i Koncie Oszczędnościowym 500+ naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku 
i kapitalizowane są w okresach miesięcznych.

Oprocentowanie środków 0,00%


