
  

Marże oprocentowania dla kredytów Platinium 

Tabela nr 1 

Marże dla kredytów Platinium udzielanych klientom posiadającym aktywa w PKO Banku Polskim lub w Grupie 
Kapitałowej w kwocie co najmniej 150 000 zł lub uzyskujących średniomiesięczne wpływy na ROR w okresie 
3 miesięcy w wysokości co najmniej 5 000 zł: 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2 

Marże dla kredytów Platinium udzielanych klientom posiadającym aktywa w PKO Banku Polskim lub w Grupie 
Kapitałowej w kwocie co najmniej 250 000 zł lub uzyskujących średniomiesięczne wpływy na ROR w okresie 
3 miesięcy w wysokości co najmniej 20 000 zł: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 3 

Marże dla kredytów Platinium udzielanych klientom posiadających aktywa w PKO Banku Polskim lub w Grupie 
Kapitałowej w kwocie co najmniej 150 000 zł lub uzyskujących średniomiesięczne wpływy na ROR w okresie  
3 miesięcy w wysokości co najmniej 5000 zł którzy jednocześnie ustanowią zabezpieczenie na aktywach 
zdeponowanych w Banku: 

 

 

 
 
 

 

Tabela nr 4 

 
*/obniżenie  marży o:  

1) 1,50 p.p. dla klientów, którzy nie posiadają w PKO Banku Polskim kredytów i pożyczek gotówkowych 
spłacanych ratalnie oraz przystąpią do pakietu ubezpieczeń; 

2) 1,50 p.p. w przypadku przeznaczenia nowego kredytu na spłatę zobowiązań kredytowych spoza  
PKO Banku Polskiego SA oraz przystąpią do pakietu ubezpieczeń; 

3) 0,50 p.p. w przypadku przystąpienia przez klienta do pakietu ubezpieczeń; 
4) 0,50 p.p. przy nabyciu karty kredytowej PKO Banku Polskiego; 

przy czym łączyć się mogą obniżki marży z pkt 3 i 4. 

Kwota kredytu  

Marże oprocentowania dla 
kredytów Platinium 

(dla zmiennej stopy procentowej) 

30 000,00 – 10 000 000,00 PLN 8,10* 

Kwota kredytu  

Marże oprocentowania dla 
kredytów Platinium 

(dla zmiennej stopy procentowej) 

50 000,00 – 100 000,00 PLN 7,99* 

100 000,01 – 200 000,00  PLN 7,10* 

200 000,01 – 20 000 000,00  PLN 6,99* 

Kwota kredytu 

Marże oprocentowania dla 
kredytów Platinium 

(dla zmiennej stopy procentowej) 

30 000,00 – 20 000 000,00  PLN 3,99 

Marża standardowa  
(stosowana w przypadku klientów, którzy nie spełniają warunków zawartej 
umowy kredytu w zakresie posiadanych aktywów lub średniomiesięcznych 
wpływów na ROR) 

Czterokrotność wysokości 
stopy kredytu lombardowego  
NBP pomniejszona o aktualną 
wysokość stawki referencyjnej 

WIBOR 3M. 


