KOMUNIKAT
TABELA OPROCENTOWANIA WYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNKÓW BANKOWYCH
DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH W BANKU POCZTOWYM S.A.
(obowiązujący od 1 kwietnia 2021 r.)

RACHUNKI Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM
Wysokość
oprocentowania

Nazwa rachunku
Pocztowe Konta:
Standard, Nestor, ZawszeDarmowe
Nowe Konto Oszczędnościowe
Pocztowe Konta:
Plus, Walutowe

Szczególne warunki

0,00%

Oprocentowanie rachunków bankowych podane jest w skali roku.

0,01%

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.

0,00%

Oprocentowanie promocyjne na KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM 500+ do kwoty 10 000 zł, obowiązujące do dnia 31.03.2021 r.

Pocztowe Konto
500 +

0,10%

Oprocentowanie promocyjne dostępne jest dla Posiadaczy Konta Oszczędnościowego 500+, na którym
w okresie promocji zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
- w badanym miesiącu Konto Oszczędnościowe 500+ zostanie zasilone bezgotówkowo łączną kwotą
minimum 500 zł z rachunku dedykowanego do wypłaty świadczeń w ramach Programu "Rodzina 500+",
- w polu tytuł przelewu zostanie zawarta treść o brzmieniu "R.500+",
Oprocentowanie Promocyjne obowiązujące dla środków do 10 000 zł składa się z:
- oprocentowania standardowego oraz
- oraz oprocentowania wyrównującego w wysokości 0,09% obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia
31 marca 2021r.
Odsetki naliczone według oprocentowania standardowego wypłacane sa do ostatniego dnia miesiąca.
Odsetki naliczone według oprocentowania wyrównującego sa wypłacane na Konto Oszczędnościowe 500+,
na którym zgromadzone zostały środki, za cały miesiąc kalendarzowy łącznie, w terminie do 10 dnia następnego
miesiąca. Odsetki promocyjne sa wypłacane pod warunkiem, ze rachunek jest czynny w terminie wypłaty
odsetek (odsetki nie są należne dla rachunków zamkniętych). Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem od
dochodów kapitałowych. Po upływie w/w okresu oprocentowania środki zgromadzone na Koncie
Oszczędnościowym 500+ do kwoty 10 000 zł podlegają oprocentowaniu według standardowych stawek
oprocentowania.

LOKATY TERMINOWE W PLN Z OPROCENTOWANIEM STAŁYM
Nazwa lokaty

Termin lokaty

Lokaty terminowe

1, 3, 4, 6,12,
24 miesięcy

Wysokość oprocentowania
dla lokat odnowionych
po wycofaniu z oferty

Szczególne warunki

0,01%

Likwidacja lokaty przed upływem terminu umownego powoduje utratę prawa do odsetek.1)
W przypadku lokaty 24 miesięcznej wycofanej ze sprzedaży 1 października 2007 r.,
likwidacja lokaty przed upływem terminu umownego jednak po upływie co najmniej roku,
powoduje naliczenie odsetek za pierwszy rok utrzymania lokaty.

4, 36 miesięcy

0,01%

Likwidacja lokaty przed upływem terminu umownego powoduje utratę prawa do odsetek.
Lokaty dostępne były w ofercie od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

Lokata MINI 1)
Lokata MINI MIDI 2)

3 miesiące
4, 6 miesięcy

0,01% w każdym
miesiącu trwania lokaty

Lokata MAXI 3)

36 miesięcy

0,01% w każdym
kwartale trwania lokaty

3, 4, 5, 6, 7, 8
miesięcy

0,01% w każdym
miesiącu trwania lokaty

Lokata Coraz Więcej

24, 36 miesięcy

0,01% w każdym
kwartale trwania lokaty

Lokata Zysk co miesiąc
w Pocztowym Koncie
Standard i Nestor

24 miesiące

0,01%

1)

Lokaty standardowe

3, 5, 6, 24 miesięcy

Lokaty
w sklepie internetowym

10 dni; 1, 3, 4, 5, 6,
12, 24, 36 miesięcy

Lokaty standardowe
MINI, MAXI

Lokata Coraz Więcej
Lokata Coraz Więcej
w sklepie internetowym

Lokata z funduszem

3 miesiące

0,01%

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 0,01% w skali roku
Lokaty posiadały oprocentowanie progresywne.
1) Lokata MINI była dostępna w ofercie od 1 stycznia 2015 r. do 1 lipca 2015 r.
2) Lokata MIDI była dostępna w ofercie od 1 kwietnia 2015 r. do 10 stycznia 2021 r.
Lokata MINI była dostępna w ofercie od 1 lipca 2015 r. do 10 stycznia 2021 r.
3) Lokata MAXI była dostępna w ofercie od 1 kwietnia 2015 r. do 10 stycznia 2021 r.
W przypadku lokat otwieranych w Pocztowych Kontach odsetki należne za każdy miesięczny
okres lokaty przekazywane są na rachunek, w ramach którego została założona lokata.
Odsetki należne za każdy miesięczny okres trwania lokaty, przekazywane są na rachunek,
w ramach którego założona jest lokata. W przypadku wypłaty lokaty przed terminem
umownym, Bank pobiera opłatę w wysokości równej łącznej kwocie przekazanych
na rachunek odsetek. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.
Likwidacja lokaty przed upływem okresu trwania lokaty powoduje utratę prawa do odsetek.
Lokata była dostępna w ofercie od 7 stycznia 2015 r. do 3 lipca 2016 r. włącznie.
Warunkiem skorzystania z oferty„Lokaty z Funduszem” było jednoczesne podpisanie
i opłacenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w Ipopema TFI* w terminie 5 dni licząc
od daty założenia lokaty. Kwota „Lokaty z Funduszem” nie może przewyższać kwoty zlecenia
nabycia jednostek uczestnictwa oferowanych przez Ipopema Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. Minimalna kwota nabycia jednostek uczestnictwa wynosi 1500 zł.
Promocyjne oprocentowanie w wysokości 4,5 % obowiązywało w pierwszym okresie
trwania lokaty, po zakończeniu pierwszego okresu trwania lokaty, lokata mogła ulec
automatycznemu odnowieniu na kolejny identyczny okres (3 miesięcy) z oprocentowaniem
w wysokości średniego jak dla Lokaty MINI 3-miesięcznej otwartej odpowiednio
w Pocztowym Koncie lub poza Pocztowym Kontem. W przypadku wypłaty
„Lokaty z Funduszem” przed terminem umownym skutkuje utratą naliczonych odsetek.
Umorzenie/zamiana jednostek funduszy inwestycyjnych przed upływem 12 miesięcy
od daty wyceny zlecenia skutkuje pobraniem opłaty przez Agenta Transferowego
w wysokości 3% kwoty odkupienia / zamiany jednostek uczestnictwa w funduszu
inwestycyjnym oraz w okresie trwania lokaty zmianą oprocentowania lokaty
na oprocentowanie w wysokości średniego jak dla Lokaty MINI 3-miesięcznej.
Nabycie jednostek uczestnictwa wraz z „Lokatą z Funduszem” zwolnione jest z opłaty
manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa. *lista funduszy objętych promocją:
- IPOPEMA Makro Alokacji
- IPOPEMA Akcji
- IPOPEMA Małych i Średnich Spółek
- IPOPEMA Globalnych Megatrendów

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości w złotych 100 000 euro
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LOKATY TERMINOWE W PLN Z OPROCENTOWANIEM STAŁYM
Nazwa lokaty

Lokata z funduszem

Termin lokaty

3 miesiące

Wysokość oprocentowania
dla lokat odnowionych
po wycofaniu z oferty

0,01%

Szczególne warunki
Lokata dostępna była 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. Oferta dostępna była w Placówkach oraz Mikrooddziałach Banku
Pocztowego. Warunkiem skorzystania z oferty "Lokaty z Funduszem" było jednoczesne
podpisanie i opłacenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w Subfunduszu Stabilnym
Pocztowych Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych w terminie 5 dni licząc
od daty założenia lokaty. Kwota "Lokaty z Funduszem" nie mogła przewyższać kwoty
zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w Pocztowych Specjalistycznych Funduszach
Inwestycyjnych Otwartych. Minimalna kwota nabycia jednostek uczestnictwa wynosiła
1500 zł. Promocyjne oprocentowanie obowiązywało w pierwszym okresie trwania lokaty,
po zakończeniu pierwszego okresu trwania lokaty, lokata mogła ulec automatycznemu
odnowieniu na kolejny identyczny okres (3 miesięcy) z oprocentowaniem w wysokości
odpowiadającej średniemu oprocentowaniu Lokaty MINI 3 miesięcznej otwartej
odpowiednio w Pocztowym Koncie lub poza Pocztowym Kontem. Wypłata "Lokaty z
Funduszem" przed terminem umownym skutkowała utratą naliczonych odsetek.
Umorzenie/zamiana jednostek funduszy inwestycyjnych przed upływem 12 miesięcy od
daty wyceny zlecenia skutkowała pobraniem opłaty przez Agenta Transferowego w
wysokości 3% kwoty odkupienia /zamiany jednostek uczestnictwa w funduszu
inwestycyjnym oraz w okresie trwania lokaty zmianą oprocentowania lokaty na
oprocentowanie w wysokości odpowiadającej średniemu oprocentowaniu jak dla Lokaty
MINI 3-miesięcznej. Nabycie jednostek uczestnictwa wraz z "Lokatą z Funduszem"
zwolnione było z opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa. Lokata
wycofana z oferty z dniem 01.01.2020 r.

LOKATY TERMINOWE W PLN Z OPROCENTOWANIEM STAŁYM
Nazwa lokaty

Lokata na Piątkę

Lokaty terminowe
z dzienną kapitalizacją

Lokaty terminowe
z dzienną kapitalizacją
w sklepie internetowym

Termin lokaty

Wysokość oprocentowania
dla lokat odnowionych
po wycofaniu z oferty

5 miesięcy

3, 6 miesięcy

1, 3, 6
miesięcy
0,01%

Lokata Gigant,
Gigant 2,
Gigant 3

Szczególne warunki

3 miesiące

Wysokość oprocentowania lokaty uzależniona jest od podpisania Deklaracji
przystąpienia do ubezpieczenia w ramach polisy na życie i dożycie Światowi
Giganci i opłacenia składki w terminie określonym w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia. W przypadku nieopłacenia składki lub rezygnacji
z ubezpieczenia w okresie subskrypcji, oprocentowanie lokaty od dnia
jej założenia zostanie obniżone 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 zł. Lokata po upływie terminu
umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach
obowiązujących dla 3 miesięcznej Lokaty Terminowej w dniu odnowienia.

LOKATY TERMINOWE W PLN Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM
Nazwa lokaty

Lokaty
rentierskie

Lokaty terminowa
w sklepie internetowym

Termin lokaty

Wysokość oprocentowania
dla lokat odnowionych
po wycofaniu z oferty

Szczególne warunki

z kapitalizacją
miesięczną
lub kwartalną

0,10%

Likwidacja lokaty przed upływem 3 miesięcy od dnia założenia powoduje
utratę prawa do odsetek; likwidacja lokaty po upływie pełnych 3 miesięcy,
ale przed upływem 12 miesięcy powoduje naliczenie odsetek w wysokości
¼ należnego oprocentowania za poszczególne dni utrzymania wkładu.
Jeśli kwota odsetek należnych z tytułu likwidacji lokaty jest niższa od kwoty
odsetek pobranych wcześniej, Bank dokonuje potrącenia różnicy
z wypłacanej kwoty lokaty.

24 miesiące

2,50%

Likwidacja lokaty przed upływem terminu umownego powoduje utratę
prawa do odsetek.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości w złotych 100 000 euro
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LOKATY TERMINOWE W PLN Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM
Nazwa lokaty

Lokaty progresywne
w złotych

Termin lokaty

Wysokość oprocentowania
dla lokat odnowionych
po wycofaniu z oferty

12 miesięcy

0,25%

Lokaty dynamiczne
w złotych

12 miesięcy

0,10% - 1 miesiąc
0,15% - 2 miesiąc
0,20% - 3 miesiąc
0,25% - 4-12 miesiąc
trwania lokaty

Lokaty Standardowe
(Pocztowe Lokaty,
Lokaty w ROR)

1,2,3,4,5,6,9,12
miesięcy

0,10%

Lokata Rynek + 30 M.

30 miesięcy

Stawka WIBID 3M
+ marża 0,30 p.p.

Szczególne warunki

Likwidacja lokaty przed upływem 3 miesięcy od dnia założenia powoduje
utratę prawa do odsetek; likwidacja lokaty po upływie pełnych 3 miesięcy,
ale przed upływem 6 miesięcy powoduje naliczenie odsetek w wysokości
¼ należnego oprocentowania liczonego od kwot lokaty w poszczególnych
dniach utrzymania; likwidacja lokaty po upływie 6 miesięcy, ale przed
upływem 12 miesięcy powoduje naliczenie odsetek w wysokości ½ należnego
oprocentowania liczonego od kwot lokaty w poszczególnych dniach
utrzymania. Minimalna kwota dopłaty do Lokaty Progresywnej wynosi 100 zł.
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
stawki obowiązującej dla długości okresu utrzymania lokaty.

Wysokość oprocentowania jest ustalana w oparciu o stawkę WIBID 3M
(Warsaw Interbank Bid Rate – trzymiesięczna stawka referencyjna ustalana w
każdym dniu roboczym przez administratora wskaźników referencyjnych (GPW
Benchmark S.A.), podwyższoną o marżę. Wysokość marży jest stała w całym
okresie trwania lokaty. Stawki WIBID 3M są powszechnie dostępne na stronie
internetowej https://gpwbenchmark.pl/ Wysokość oprocentowania lokaty
zmienia się 1 dnia każdego miesiąca w rezultacie aktualizacji stawki WIBID 3M
wg wartości tej stawki obowiązującej 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmianę
(jeśli 25 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, brana jest pod uwagę
wysokość WIBID 3M z następnego dnia roboczego).

LOKATY TERMINOWE W WALUTACH OBCYCH Z OPROCENTOWANIEM STAŁYM
Nazwa lokaty
Lokaty walutowe

Termin lokaty

Wysokość oprocentowania
dla lokat odnowionych
po wycofaniu z oferty

Waluta

6, 12, 24 miesiące

0,01%

EUR, USD

LOKATY TERMINOWE W WALUTACH OBCYCH Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM
Nazwa lokaty

Termin lokaty

Wysokość oprocentowania
dla lokat odnowionych
po wycofaniu z oferty

Waluta

Lokaty walutowe

6 miesięcy
12 miesięcy
24 miesiące

1,40%
1,50%
1,60%

EUR, USD
EUR, USD
EUR, USD

EUR, USD

Likwidacja lokaty przed upływem 3 miesięcy
od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek;
likwidacja lokaty po upływie pełnych 3 miesięcy,
ale przed upływem 6 miesięcy powoduje naliczenie
odsetek w wysokości 1/4 należnego oprocentowania
liczonego od kwot lokaty w poszczególnych dniach
utrzymania; likwidacja lokaty po upływie 6 miesięcy,
ale przed upływem 12 miesięcy powoduje naliczenie
odsetek w wysokości 1/2 należnego oprocentowania
liczonego od kwot lokaty w poszczególnych dniach
utrzymania.

EUR, USD

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 stawki obowiązującej
dla długości okresu utrzymania lokaty.

1,20% dla kwot
do 999,99

Lokaty progresywne

12 miesiące

1,40% dla kwot
od 1 000 do 4 999,99
1,70% dla kwot
od 5 000 do 9 999,99
2,00% dla kwot od 10 000
jednostek danej waluty

Lokaty dynamiczne

12 miesięcy

0,90% - 1 - 2 miesiąc
1,00% - 3 - 5 miesiąc
1,10% - 6 - 11 miesiąc
1,50% - 12 miesiąc
trwania lokaty

Szczególne warunki

Oprocentowanie lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku.
Lokaty po upływie terminu umownego odnawiają się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty
w dniu odnowienia (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Lokaty Gigant).
Lokaty w walutach wymienialnych obsługiwane są w formie gotówkowej i bezgotówkowej w placówkach Banku w Bydgoszczy oraz w Toruniu,
a w pozostałych placówkach w formie bezgotówkowej.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości w złotych 100 000 euro

