KOMUNIKAT
WYCIĄG Z TABELI OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT I RACHUNKÓW BANKOWYCH
DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH W BANKU POCZTOWYM S.A.
(obowiązujący od 1 czerwca 2016 r.)

LOKATY TERMINOWE
Rodzaj lokaty

LOKATA MINI

Termin lokaty

4 miesiące
PLN
stałe, progresywne

Waluta lokaty
Rodzaj oprocentowania
Wysokość oprocentowania
w kolejnych miesiącach trwania lokaty
podane w skali roku

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

dla lokat otwartych
poza Pocztowymi Kontami

1 miesiąc

4 miesiąc

0,30%
0,75%
1,25%
1,90%

0,10%
0,55%
1,05%
1,70%

Oprocentowanie średnie w skali roku

1,05%

0,85%

2 miesiąc
3 miesiąc

Rodzaj lokaty

LOKATA MIDI

Termin lokaty

6 miesięcy
PLN
stałe, progresywne

Waluta lokaty
Rodzaj oprocentowania
Wysokość oprocentowania
w kolejnych miesiącach trwania lokaty
podane w skali roku

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

dla lokat otwartych
poza Pocztowymi Kontami

1 miesiąc

6 miesiąc

0,30%
0,50%
0,80%
1,20%
1,70%
2,40%

0,10%
0,30%
0,60%
1,00%
1,50%
2,20%

Oprocentowanie średnie w skali roku

1,15%

0,95%

2 miesiąc
3 miesiąc
4 miesiąc
5 miesiąc

Rodzaj lokaty

LOKATA MAXI

Termin lokaty

36 miesięcy
PLN
stałe, progresywne

Waluta lokaty
Rodzaj oprocentowania
Wysokość oprocentowania
w kolejnych miesiącach trwania lokaty
podane w skali roku

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

dla lokat otwartych
poza Pocztowymi Kontami

1-3 miesiąc

34-36 miesiąc

0,70%
1,00%
1,30%
1,60%
1,90%
2,20%
2,50%
2,80%
3,20%
3,60%
4,20%
5,00%

0,50%
0,80%
1,10%
1,40%
1,70%
2,00%
2,30%
2,60%
3,00%
3,40%
4,00%
4,80%

Oprocentowanie średnie w skali roku

2,50%

2,30%

4-6 miesiąc
7-9 miesiąc
10-12 miesiąc
13-15 miesiąc
16-18 miesiąc
19-21 miesiąc
22-24 miesiąc
25-27 miesiąc
28-30 miesiąc
31-33 miesiąc

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.
Lokaty dostępne w ramach: umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych; umowy o prowadzenie rachunków bankowych o kartę płatniczą
oraz o świadczenie usług drogą elektr
ycznych; umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
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, MAXI sa dostepne w ofercie od 1 kwietnia 2015 r. Lokata MINI jest dostepna od 1 lipca 2015 r.

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

Rynek+ 30M

Termin lokaty

30 miesięcy
PLN

Waluta lokaty
Rodzaj
oprocentowania

Zmienne, oparte o stawkę WIBID 3M
Stawka WIBID 3M + marża 1,00 p.p.

Wysokość
oprocentowania

Wysokość oprocentowania jest ustalana w oparciu o stawkę WIBID 3M
(Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki
przyjęte w depozyt od innych banków na okres 3 miesięcy, ustalana o godzinie 11.00),
podwyższoną o marżę. Wysokość marży jest stała w całym okresie trwania lokaty.
Wartości stawki WIBID 3M są powszechnie dostępne na stronie internetowej
http://reuters.pl/tr/quotes/wibor.action.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).

Rodzaj lokaty

Lokata z funduszem

Termin lokaty

3 miesiące
PLN

Waluta lokaty
Rodzaj
oprocentowania

stałe, promocyjne

Wysokość
oprocentowania

4,50%

Minimalna
kwota lokaty

1500 zł

Maksymalna
kwota lokaty

Kwota równa wartości
zakupionych jednostek uczestnictwa

Likwidacja lokaty przed upływem okresu
trwania lokaty powoduje utratę prawa
do odsetek.
Lokata dostępna w ramach: Umowy rachunku
terminowych lokat oszczędnościowych;
umowy o prowadzenie rachunków bankowych
o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług
drogą elektr
ycznych;
umowy o prowadzenie rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego.
Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł
Lokata jest nieodnawialna.

Likwidacja lokaty przed upływem okresu trwania lokaty powoduje utratę
prawa do odsetek.
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
ycznych; umowy o prowadzenie rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego.
Oferta dostępna w Placówkach oraz Mikrooddziałach Banku Pocztowego.

Warunkiem skorzystania z oferty "Lokaty z Funduszem" jest 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 obowiązuje w pierwszym okresie trwania
lokaty, po zakończeniu pierwszego okresu trwania lokaty, lokata może 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 zmiana 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
jednostek uczestnictwa.
*lista funduszy objętych promocją:
- IPOPEMA Makro Alokacji
- IPOPEMA Akcji
- IPOPEMA Małych i Średnich Spółek
- IPOPEMA Globalnych Megatrendów

RACHUNKI
POCZTOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 1)
Łączna kwota zgromadzonych środków

do 10 000 zł
od 10 000,01 do 20 000 zł
od 20 000,01 do 200 000 zł
powyżej 200 000 zł
1)

Oprocentowanie
0,40%
0,40%
0,85%
1,25%

Produkt dostępny w ofercie od 27 grudnia 2011 r.

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości w złotych 100 000 euro
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LOK RACHUNKI
POCZTOWE KONTO 500+

dostępne w ofercie od dnia 4 kwietnia 2016 r.
Łączna kwota zgromadzonych środków

od 5 000 zł
dla nadwyżki
powyżej
5 000
zł
dostępne
w ofercie
od dnia
04.04.2016
r.

Oprocentowanie
4,00% - oprocentowanie promocyjne1)
0,40% - oprocentowanie standardowe
0,40%

1) Oprocentowanie Nowych środków 4,00% do kwoty 5 000 zł w okresie od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.
Definicje:
Saldo Konta 500+ – kwota środków zgromadzonych na Pocztowym Koncie 500+. Bank określa Saldo Konta 500+ na dzień 31 marca 2016 r. (Saldo Konta 500+
na dzień 31.03.2016 r.) oraz w każdym dniu w/w okresu (Saldo Konta 500+).
Saldo oszczędności – kwota środków zgromadzonych na wszystkich kontach oszczędnościowych i lokatach prowadzonych przez Bank na rzecz Posiadacza
Pocztowego Konta 500+ lub Posiadaczy Pocztowego Konta 500+ w przypadku rachunków wspólnych. Bank określa Saldo oszczędności na dzień 31 marca 2016 r.
(Saldo oszczędności na dzień 31.03.2016 r.) oraz w każdym dniu w/w okresu (Saldo oszczędności).
Nowe środki – nadwyżka salda występująca w trakcie w/w okresu w stosunku do salda określonego na dzień 31 marca 2016 r., jest to niższa z kwot obliczonych
według poniższych działań:
Saldo Konta 500+ - Saldo Konta 500+ na dzień 31.03.2016 r.
Saldo oszczędności – Saldo oszczędności 31.03.2016 r.
Zasady naliczania i wypłaty odsetek dla Nowych środków:
Oprocentowanie 4,00% stosowane jest dla Nowych środków w w/w okresie.
Oprocentowanie Nowych środków składa się z :
- standardowego oprocentowania obowiązującego na Pocztowym Koncie 500+ dla kwoty środków do 5 000 zł tj. 0,40% oraz
- oprocentowania wyrównującego w wysokości 3,60%.
Odsetki naliczone według standardowego oprocentowania wypłacane są do ostatniego dnia miesiąca.
Odsetki naliczone według oprocentowania wyrównującego są wypłacane na Pocztowe Konto 500+, na którym zgromadzone zostały Nowe środki, za cały miesiąc
kalendarzowy łącznie, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Ww. odsetki są wypłacane pod warunkiem, że rachunek jest czynny w terminie wypłaty odsetek
(odsetki nie są należne dla rachunków zamkniętych). Odsetki naliczone dla Nowych środków podlegają opodatkowaniu podatkiem 19%. Po upływie w/w okresu
oprocentowania środki zgromadzone na Pocztowym Koncie 500+ do kwoty 5 000 zł podlegają oprocentowaniu według standardowych stawek oprocentowania.
Oprocentowanie środków na Pocztowych Kontach: ZAWSZEDARMOWE oraz rachunkach płatnych na żądanie wynosi 0%
Oprocentowanie rachunków bankowych podane jest w skali roku.
Oprocentowanie Pocztowego Konta Oszczędnościowego ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową (stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego\
obowiązująca w dniu 5 marca 2015r publikowaną na stronie www.nbp.pl) skorygowaną o współczynnik określony przez Bank (marża), z zastrzeżeniem,
że oprocentowanie nie może być niższe niż 0%. Wysokość marży standardowej dla Pocztowego Konta Oszczędnościowego odpowiednio w progach:
-1,5%, -1,5%, -1,0%, 0,00%. Podane w tabeli oprocentowanie uwzględnia promocyjną wysokość marży, która wynosi dla Pocztowego Konta Oszczędnościowego
odpowiednio w w/w progach 0,40%, 0,40%, 0,85%, 0,75% i obowiązuje do 30 czerwca 2016 r. W/w oprocentowanie bez uwzględnienia promocyjnej marży
wynosi odpowiednio w w/w progach kwotowych: 0%, 0%, 0%,0,5%
Oprocentowanie Pocztowego Konta 500+ ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową (stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego
obowiązująca w dniu 5 marca 2015 r., publikowana na stronie www.nbp.pl) skorygowaną o współczynnik określony przez Bank (marża), z zastrzeżeniem,
że oprocentowanie nie może być niższe niż 0%. Wysokość marży standardowej wynosi odpowiednio w progach: -0,10%, -0,10%.
Odsetki na Pocztowym Koncie Oszczędnościowym i Pocztowym Koncie 500+ naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku
i kapitalizowane są w okresach miesięcznych.
Odsetki na Pocztowym Koncie Oszczędnościowym naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowane są
w okresach miesięcznych.

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

