
                                
 

KOMUNIKAT  
TABELA OPROCENTOWANIA WYCOFANYCH Z OFERTY LOKAT I RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W BANKU 
POCZTOWYM S.A.  
(obowiązujący od 15 kwietnia 2020 r.) 

• 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.  

 

 LOKATY TERMINOWE W PLN  
Rodzaj lokaty LOKATA MINI 

Termin lokaty 3 miesiące 

Waluta lokaty PLN 

Rodzaj oprocentowania stałe, progresywne 

Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania 
lokaty, podane w skali roku 

dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach Firmowych 

1 miesiąc 0,05 % 

2 miesiąc 0,05 % 

3 miesiąc 0,05 % 

Oprocentowanie średnie w skali roku 0,05 % 

 Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 30 czerwca 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 pełny miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego  

w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.  

 Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego 

rodzaju lokaty w dniu odnowienia. 

LOKATY TERMINOWE W PLN 

Rodzaj oprocentowania 
Termin 

3 miesiące 6 miesiący 12 miesięcy 24 miesiące 

Stałe 0,05 % 0,05 % 0,05 % X 

Zmienne X X X 0,05 % 

 Lokaty wycofane ze sprzedaży z dniem 1 maja 2015 r.  

 Lokata po upływie okresu umownego odnawia się na następny identyczny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących  

dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia.  

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

 

LOKATY TERMINOWE W PLN 

Rodzaj oprocentowania 
Termin 

              3 miesiące1) 
 

              4 miesięcy2) 
 

              6 miesięcy3) 
 

Stałe 0,05 %  0,05 % 0,05 % 
1)

 Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 21 lutego 2011r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od  15.04.2020 r.  
2)

 Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 15 kwietnia 2011r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15.04.2020 r.  
3)

 Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 8 listopada 2010r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15.04.2020 r.  

Lokata po upływie okresu umownego odnawia się na następny identyczny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących  

dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Likwidacja lokaty przed upływem terminu umownego powoduje utratę prawa do odsetek 

LOKATY TERMINOWE W PLN Z DZIENNĄ KAPITALIZACJĄ 

Rodzaj oprocentowania 
Termin 

                         3 miesiące 1) 
 

                        6 miesięcy 1) 
 

Stałe 0,05 % 0,05 % 
1) Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 13 lutego 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15.04.2020 r. 

LOKATY TERMINOWE NA PIĄTKĘ / NA SZÓSTKĘ W PLN 

Rodzaj oprocentowania 
Termin 

                       5 miesiące 1) 
 

                       6 miesięcy 2) 
 

Stałe                             0,05 % 
 

                            0,05 % 
 

1) Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 2 stycznia 2013 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od  15.04.2020 r.  
2) Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 21 grudnia 2012 r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15.04.2020r. 

 

10 DNIOWA LOKATA INTERNETOWA W POCZTOWYM KONCIE FIRMOWYM 1) 

Rodzaj oprocentowania 
Dla kwot 

od 500 PLN 
do 2 000 PLN 

 

od 2 000,01 PLN 
do 49 999,99 PLN 

 

od 50 000 PLN 
do 99 999,99 PLN 

 

od 100 000 PLN 
 

Stałe 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 
1) Lokata wycofana ze sprzedaży z dniem 15 kwietnia 2011r. Oprocentowanie dla lokat odnawianych od 15.04.2020 r. 

 



                                
POCZTOWE KONTO FIRMOWE PLUS 1) 

                                              Oprocentowanie 
 

                                                 0,00 % 
 

1) Konto wycofane ze sprzedaży z dniem 1 grudnia 2010r. 

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

euro. 


