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Zmiana oprocentowania limitu kredytowego na kartach kredytowych PKO BP SA dla klientów 
indywidualnych 

Dzień dobry, 

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopy procentowe NBP: 

 8 lutego br. stopę referencyjną do 2,75% (o 50 punktów bazowych) oraz 8 marca br. do 3,50%  
(o 75 punktów bazowych) 

 8 lutego br. stopę lombardową do 3,25% (o 50 punktów bazowych) oraz 8 marca br. do 4,00%  
(o 75 punktów bazowych). 

Dlatego zgodnie z obowiązującymi umowami i regulaminem podwyższamy oprocentowanie limitu 
kredytowego na kartach kredytowych PKO BP SA dla klientów indywidualnych. 

Wzrost stopy referencyjnej podwyższa oprocentowanie: 
a. dla umów zawartych lub zmienionych po 24 maja 2019 r.:  

 z 11,5% na 12,5% od 9 lutego br. do 8 marca br. 

 z 12,5% na 14% od 9 marca 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 9 marca 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 11,5% na 14% od 10 czerwca br. 
Dotyczy też oprocentowania limitu kredytowego dla transakcji objętej usługą spłaty ratalnej. 

c. dla zadłużenia przeterminowanego dla umów zawartych od 9.01.2016 r.: 

 z 15,5% na 16,5% od 9 lutego br. do 8 marca br. 

 z 16,5% na 18% od 9 marca br. 
Wzrost stopy lombardowej podwyższa oprocentowanie dla zadłużenia przeterminowanego dla umów 
zawartych do 8.01.2016 r.: 

 z 11% na 13% od 9 lutego br. do 8 marca br. 

 z 13% na 16% od 9 marca br. 

Z poważaniem 

 
Tomasz Frąckowiak 
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego 

Podstawa prawna: 
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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