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16 sierpnia 2022 r. 
 

 

Zmiana oprocentowania limitu odnawialnego, limitu kredytowego na kartach kredytowych oraz 
debetu na koncie dla klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim 

Dzień dobry, 

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopy procentowe NBP: 

 8 czerwca br. stopę referencyjną do 6,00% (o 75 punktów bazowych) oraz 7 lipca br. do 6,50% 
(o 50 punktów bazowych) 

 8 czerwca br. stopę lombardową do 6,50% (o 75 punktów bazowych) oraz 7 lipca br. do 7,00%  
(o 50 punktów bazowych). 

Dlatego zgodnie z obowiązującymi umowami i regulaminami podwyższamy oprocentowanie poniższych 
produktów. 

1. Limit odnawialny: 
a. dla umów zawartych lub aneksowanych po 24 maja 2019 r.: 

 z 17,25% na 18% od 9 czerwca br. do 7 lipca br. 

 z 18% na 18,50% od 8 lipca br. 
b. dla umów zawartych do 24 maja 2019 r. i nieaneksowanych po tej dacie: 

 z 17,25% na 18,50% od 7 października br. 
c. dla umów z klauzulą maksymalnego oprocentowania w wysokości stopy oprocentowania 

kredytu lombardowego NBP powiększonej o 6 punktów procentowych (kredyt, którego 
maksymalne oprocentowanie może równać się stopie lombardowej NBP + 6 p.p.) – kredyt 
udzielany do 31 sierpnia 2009 r.: 

 z 11,75% na 12,50% od 9 czerwca br. do 7 lipca br. 

 z 12,50% na 13% od 8 lipca br. 
d. dla zadłużenia przeterminowanego (dla umów zawartych do 31.12.2015 r.): 

 z 21,50% na 23% od 9 czerwca br. do 7 lipca br. 

 z 23% na 24% od 8 lipca br. 
e. dla zadłużenia przeterminowanego (dla umów aneksowanych i zawartych od 1.01.2016 r.): 

 z 21,50% na 23% od 9 czerwca br. do 7 lipca br. 

 z 23% na 24% od 8 lipca br. 

2. Limit kredytowy na kartach kredytowych dla klientów indywidualnych: 
a. dla umów zawartych lub zmienionych po 24 maja 2019 r.:  

 z 17,25% na 18% od 9 czerwca br. do 7 lipca br. 

 z 18% na 18,50% od 8 lipca br. 
Dotyczy też oprocentowania limitu kredytowego dla karty z zadłużeniem przejętym z innego 
banku i dla transakcji objętej usługą spłaty ratalnej. Nie dotyczy spłaty ratalnej uruchomionej 
przed 8 lipca br. - wtedy oprocentowanie dla tej transakcji nie zmieni się do dnia spłaty. 

b. dla umów zawartych do 24 maja 2019 r. i nie zmienionych po tej dacie: 

 z 17,25% na 18,50% od 4 listopada br. 
Dotyczy też oprocentowania limitu kredytowego dla transakcji objętej usługą spłaty ratalnej. 

c. dla zadłużenia przeterminowanego (dla umów zawartych do 8.01.2016 r.): 

 z 21,50% na 23% od 9 czerwca br. do 7 lipca br. 

 z 23% na 24% od 8 lipca br. 
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d. dla zadłużenia przeterminowanego (dla umów zawartych od 9.01.2016 r.): 

 z 21,50% na 23% od 9 czerwca br. do 7 lipca br. 

 z 23% na 24% od 8 lipca br. 
e. dla zadłużenia przeterminowanego dla kart kredytowych, o których mowa w Regulaminie kart 

płatniczych dla klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA: 

 z 21,50% na 23% od 9 czerwca br. do 7 lipca br. 

 z 23% na 24% od 8 lipca br. 

3. Debet na koncie: 
a. dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych z wyłączeniem: PKO Konta za 

Zero (umowy zawarte od 1 października 2014 r. do 29 lutego 2020 r.) oraz PKO Konta za Zero 
(umowy zawarte od 1 marca 2020 r.): 

 z 17,25% na 18,50% od 4 listopada br. 

Wzrost stopy referencyjnej podwyższa oprocentowanie z punktów 1a, 1b, 1e, 2a, 2b, 2d i 3, pozostałe 
zmiany wynikają ze wzrostu stopy lombardowej NBP.  

Pamiętaj, że zmiany dotyczą Cię tylko w zakresie Twoich produktów. 

Z poważaniem 

 
Tomasz Frąckowiak 
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego 
 

 
 
 

 
 
 
 
Podstawa prawna: 

Dopuszczalne saldo debetowe (Debet na koncie): 
§ 26 Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla klientów indywidualnych przez PKO Bank 
Polski SA: 
bank jest uprawniony do zmiany wysokości oprocentowania dopuszczalnego salda debetowego, w przypadku zmiany wysokości 
którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, o co najmniej 0,25 punktu procentowego - 
zakres zmiany oprocentowania wynosi od 0,25 punktu procentowego do trzykrotności wartości, o którą została zmieniona 
określona stopa procentowa 

Limit odnawialny (umowy zawierane od 22 października 2012 r. do 24 maja 2019 r. i nieaneksowane po tej dacie): 
bank jest uprawniony do podwyższania albo obniżania oprocentowania limitu odnawialnego, w sytuacji odpowiednio wzrostu 
albo spadku wysokości którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych NBP ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej 
publikowanych na stronie internetowej NBP o co najmniej 0,25 punktu procentowego – zakres zmiany wynosi od 0,25 punktu 
procentowego do trzykrotności wartości, o którą została zmieniona określona stopa procentowa 

Karta kredytowa PKO BP SA (umowy zawierane od 6 sierpnia 2012 r. do 24 maja 2019 r. i niezmienione po tej dacie):  
bank jest uprawniony do podwyższenia albo obniżenia oprocentowania limitu kredytowego w sytuacji odpowiednio wzrostu lub 
spadku którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych NBP ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, publikowanych na 
stronie internetowej NBP, o co najmniej 0,25 punktu procentowego - zakres zmiany oprocentowania wynosi od 0,25 punktu 
procentowego do trzykrotności wartości, o którą została zmieniona określona stopa procentowa 
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