
PRZEKONAJ SIĘ, ile możesz zyskać dzięki produktom oszczędnościowym Banku BPH. Jeśli cenisz elastyczne  
i atrakcyjne warunki, będziesz mógł u nas wybrać rozwiązanie spełniające Twoje oczekiwania. Poniżej  
znajdziesz informacje, które pomogą Ci dokonać wyboru najkorzystniejszego produktu oszczędnościowego.

PRACOWITE KONTO 
OSZCZĘDNOŚCIOWE

LOKATA  
LOJALNOŚCIOWA 

LOKATA  
STANDARDOWA

Opis produktu Nowoczesne konto oszczędnościowe sprawia,  
że pomnażanie kapitału nie wymaga zamrażania 
pieniędzy, a odsetki są naliczane codziennie, 
maksymalizując zysk.

Wyjątkowa lokata, której oprocentowanie 
zwiększa się wraz z długością utrzymywania  
na niej środków.

Lokata standardowa zapewnia atrakcyjne 
oprocentowanie mogące przewyższać to,  
które jest dostępne na kontach osobistych.

Zalety produktu   elastyczny dostęp do oszczędności
  efektywne zyski dzięki dziennej 

kapitalizacji odsetek
  możliwość założenia wspólnego 

rachunku dla 2 osób

  rosnące oprocentowanie
  możliwość wypłaty środków bez utraty  

naliczonych odsetek już po 30 dniach  
od założenia

  niski próg rozpoczęcia oszczędzania (1000 zł)

  szeroka gama dostępnych terminów 
lokowania

  możliwość lokowania środków zarówno
w złotych, jak i w walutach obcych

  możliwość założenia wspólnego rachunku 
dla 2 osób

  niski próg rozpoczęcia oszczędzania (1000 zł)

Czas trwania umowy rachunek bezterminowy   9 miesięcy (Lokata Lojalnościowa)
  13 miesięcy (Lokata Lojalnościowa Plus)

  lokaty złotowe – oprocentowanie stałe:
1, 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy

  lokaty walutowe – oprocentowanie stałe: 
3 miesiące

Opcja automatycznego odnowienia rachunek bezterminowy dostępna dostępna

Rodzaj oprocentowania: stałe/zmienne; 
warunki odnowienia (wysokość oprocento- 
wania znajduje się w tabeli oprocentowania 
depozytów Banku)

zmienne   stałe, progresywne
  lokaty z opcją automatycznego odnowienia 

przedłużane są na kolejny okres zgodnie  
z oprocentowaniem obowiązującym w dniu 
odnowienia

  stałe
  lokaty z opcją automatycznego odnowienia 

przedłużane są na kolejny okres zgodnie  
z oprocentowaniem obowiązującym w dniu 
odnowienia

Częstotliwość kapitalizacji odsetek codziennie   na koniec okresu umownego – dla lokaty  
13-miesięcznej

  miesięczna – dla lokaty 9-miesięcznej

na koniec okresu umownego

Kwota minimalna brak 1000 zł 1000 złotych, 250 euro, 500 dolarów

Kwota maksymalna brak brak brak

Limit liczby rachunków na Klienta dwa1 brak limitu (w tym możliwość założenia rachun-
ku wspólnego tylko przy lokacie 9-miesięcznej)

brak

Dostępne waluty PLN PLN PLN, EUR, USD

Gwarancja kapitału tak tak tak

Dopłaty bez ograniczeń wyłącznie w dniu odnowienia wyłącznie w dniu odnowienia

Możliwość wypłaty bez zerwania umowy tak – w dowolnym momencie wyłącznie części kapitału w dniu odnowienia  
lub odsetek do 5 dni po odnowieniu

wyłącznie części kapitału w dniu odnowienia  
lub odsetek do 5 dni po odnowieniu

Gwarancja odsetek tak – ale bez gwarancji ich stałego poziomu tak – pełne odsetki należne przy utrzymaniu 
lokaty do momentu jej zapadalności

tak – pełne odsetki należne przy utrzymaniu 
lokaty do momentu jej zapadalności

Opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku brak brak brak

Opłata za wypłatę z rachunku/zamknięcie 
/likwidację rachunku przed upływem okresu 
umownego

  bez opłat za 2 przelewy w miesiącu na inny 
rachunek posiadany przez Klienta w Banku BPH 
(z wyłączeniem rachunków prowadzonej 
działalności gospodarczej)

  przelewy na rachunki własnej działalności 
gospodarczej i przelewy zewnętrzne płatne 8 zł

  opłata za wypłaty z konta w kasie Banku 
wynosi 8 zł

  przelew SORBNET do 1 mln zł
opłata – 30 zł, powyżej 1 mln – 10 zł

  brak opłat za zamknięcie rachunku

  brak opłat za gotówkową wypłatę odsetek  
lub częściową wypłatę kapitału w dniu  
odnowienia lokaty 

  w przypadku zerwania lokaty w okresie  
do 30 dni od rozpoczęcia okresu umownego 
Bank nie wypłaca odsetek z lokaty, powyżej  
30 dni od założenia lokaty Bank wypłaca 
wszystkie odsetki należne do dnia likwidacji 
rachunku 

  brak opłat za gotówkową wypłatę odsetek  
lub częściową wypłatę kapitału w dniu  
odnowienia lokaty 

  w przypadku zerwania lokaty przed terminem 
Bank nie wypłaci odsetek

Kanały dostępu:
1. Oddziały
2. Placówki partnerskie (pp)
3. Serwis bankowości internetowej
4. Teleserwis

1. tak
2. tak
3. tak, serwis Sez@m
4. tak

1. tak
2. Lokata Lojalnościowa Plus (13-miesięczna) – 
wszystkie pp; Lokata lojalnościowa  
(9-miesięczna) – wybrane pp 
3. tak, serwis Sez@m
4. tak

1. tak
2. tak – lokaty w PLN, ale lokata 1-miesięczna  
w PLN dostępna tylko w wybranych pp; lokaty 
walutowe niedostępne w pp
3. tak, serwis Sez@m
4. tak

Konieczność posiadania konta osobistego 
w Banku BPH do założenia rachunku

nie nie nie

PRZEWODNIK KLIENTA
PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE



ZAPOZNAJ SIĘ z poniższymi informacjami, by wybrać najodpowiedniejszy dla siebie produkt oszczędnościowy.

LOKATA NEGOCJOWANA E-LOK@TA LOKATY PAKIETOWE

Opis produktu Produkt daje możliwość uzyskania  
indywidualnych warunków oprocentowania  
i terminów lokowania środków.

Lokata internetowa z elastycznym okresem 
lokowania zapewnia optymalne wykorzystanie 
środków, które w tym czasie nie pracowałyby 
na koncie osobistym.

Lokata oferowana w połączeniu z innym 
produktem inwestycyjnym, z atrakcyjnym 
oprocentowaniem w przypadku spełnienia 
warunków określonych odrębnie dla każdego 
z pakietów.

Zalety produktu    oprocentowanie negocjowane indywidualnie, 
wyższe niż standardowe

   lokowanie zarówno w złotych, jak i w walu-
tach obcych

   możliwość założenia wspólnego rachunku 
dla 2 osób

   możliwość dostosowania terminu lokaty  
do indywidualnych potrzeb

   niski próg rozpoczęcia oszczędzania (1000 zł)
   prosty sposób zarządzania produktem  

na Platformie Internetowej Sez@m

   oprocentowanie wyższe niż standardowe
   możliwość założenia rachunku wspólnego 

dla 2 osób

Czas trwania umowy każdy okres z przedziału od 1 dnia do 2 lat każdy okres z przedziału od 1 dnia do 365 dni czas określony, zgodny z warunkami poszcze-
gólnej oferty

Opcja automatycznego odnowienia nie dostępna nie

Rodzaj oprocentowania: stałe/zmienne; 
warunki odnowienia (wysokość 
oprocentowania znajduje się w tabeli 
oprocentowania depozytów Banku)

stałe    stałe 
   lokaty z opcją automatycznego odnowienia 

przedłużane są na kolejny okres zgodnie  
z oprocentowaniem obowiązującym w dniu 
odnowienia

stałe

Częstotliwość kapitalizacji odsetek na koniec okresu umownego na koniec okresu umownego na koniec okresu umownego

Kwota minimalna    100000 złotych  
   25000 euro 
   25000 dolarów

1000 zł zgodnie z warunkami danego pakietu

Kwota maksymalna brak brak zgodnie z warunkami danego pakietu

Limit liczby rachunków na Klienta brak brak limitu (bez możliwości założenia rachunku 
wspólnego)

zgodnie z warunkami danego pakietu

Dostępne waluty PLN, EUR, USD i inne waluty 
do indywidualnej negocjacji

PLN PLN

Gwarancja kapitału tak tak tak

Dopłaty nie wyłącznie w dniu odnowienia brak

Możliwość wypłaty bez zerwania umowy nie wyłącznie części kapitału lub odsetek w dniu 
odnowienia

brak

Gwarancja odsetek tak – pełne odsetki należne przy utrzymaniu 
lokaty do momentu jej zapadalności

tak – pełne odsetki należne przy utrzymaniu 
lokaty do momentu jej zapadalności

tak – pełne odsetki należne przy utrzymaniu 
lokaty do momentu jej zapadalności

Opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku brak brak, otwarcie lokaty tylko poprzez serwis 
bankowości internetowej Sez@m

brak

Opłata za wypłatę z rachunku/zamknięcie 
/likwidację rachunku przed upływem okresu 
umownego

w przypadku zerwania lokaty przed terminem 
Bank nie wypłaci odsetek

w przypadku zerwania lokaty przed terminem 
Bank wypłaci odsetki w wysokości 0,5%  
w skali roku

w przypadku zerwania lokaty przed terminem 
Bank nie wypłaci odsetek

Kanały dostępu:
1. Oddziały
2. Serwis bankowości internetowej 
3. Teleserwis

1. tak
2. w serwisie Sez@m możliwość podglądu lokaty 
bez możliwości jej założenia; możliwość zerwania 
lokaty
3. nie

1. tylko obsługa lokaty
2. możliwość założenia lokaty tylko w serwisie 
Sez@m; dostęp do serwisu jest warunkiem 
założenia lokaty
3. nie

1. tak
2. w serwisie Sez@m możliwość podglądu 
lokaty bez możliwości jej założenia; możliwość 
zerwania lokaty
3. tak

Konieczność posiadania konta osobistego  
w Banku BPH do założenia rachunku

nie tak nie

 WAŻNE INFORMACJE
Szczegółowe informacje dotyczące warunków otwierania i prowadzenia wymienionych rachunków znajdują się w Taryfie opłat i prowizji i wzorach umów oraz 
regulaminach, a wysokość oprocentowania produktów oszczędnościowych jest podana w Tabeli oprocentowania depozytów Banku. Wymienione taryfy, wzory umów  
i tabele oprocentowania dostępne są w oddziałach i placówkach partnerskich Banku oraz na stronie www.bph.pl

1 Klient ma możliwość założenia/posiadania maksymalnie dwóch rachunków oszczędnościowych (z uwzględnieniem rachunków wspólnych), w tym tylko jednego 
rachunku z preferencyjnym oprocentowaniem.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Służy wyłącznie do celów informacyjnych.

Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk. 
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