
OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE 
POLSKIEJ I WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ KREDYTÓW W WALUCIE 
POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU 
POLSKIM DLA PRODUKTÓW BANKU PRZEJĘTEGO* 

 
§ 1. 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana dalej „PKO Bank Polski SA” płaci odsetki 
od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych (w zakresie produktów banku przejętego), 
według stóp procentowych określonych w: 

1) Tabeli nr 1 „Oprocentowanie środków pieniężnych rachunkach bankowych Klientów Instytucjonalnych”,  
2) Tabeli nr 2 „Oprocentowanie środków pieniężnych na wycofanych z oferty na rachunkach Klientów 

Instytucjonalnych”, 
3) umowie zawartej z klientem, 

z zastrzeżeniem § 4. 
§ 2. 

Stopy procentowe od środków pieniężnych, o których mowa w § 1 są ustalane w stosunku rocznym i są 
stopami zmiennymi albo stałymi. 

§ 3. 
W okresie obowiązywania umowy odsetki obliczone według stóp procentowych obowiązujących w okresie 
utrzymywania środków pieniężnych na rachunkach bankowych są kapitalizowane z częstotliwością, 
określoną w Tabelach nr 1 i 2. 

§ 4. 

Oprocentowanie lokat, częstotliwość kapitalizacji odsetek oraz ich oprocentowanie w przypadku 

niedotrzymania zadeklarowanego okresu umownego określają inne przepisy wewnętrzne PKO Banku 

Polskiego SA. 

§ 5. 
PKO Bank Polski SA pobiera odsetki od kredytów dla Klientów Instytucjonalnych (w zakresie produktów 
banku przejętego), według stóp procentowych określonych w: 

1) Tabeli nr 3 „Oprocentowanie kredytów dla Klientów Instytucjonalnych”, 
2) Tabeli nr 4 „Oprocentowanie kart kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych”, 
3) umowie zawartej z klientem. 

§ 6. 
1. Stopy procentowe dla kredytów i pożyczek są ustalane w stosunku rocznym i są w okresie umownym 

stopami zmiennymi albo stałymi. 

2. Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć 
czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. 

§ 7. 

Stopy procentowe dla preferencyjnego kredytu inwestycyjnego ARiMR podawane są w Komunikacie członka 
Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego. 

§ 8. 
Zmienne roczne stopy procentowe dla zadłużenia przeterminowanego w produktach kredytowych i 
depozytowych banku przejętego, podawane są do wiadomości klientom w Komunikacie członka Zarządu  
nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego, według formuły: „czterokrotność wysokości stopy kredytu 
lombardowego NBP”. 
 

 

 

 

 

* „bank przejęty” – Nordea Bank Polska, który został połączony z PKO Bankiem Polskim SA w dniu 31 

października 2014 r. 


