Wersja obowiązująca od dnia 27 sierpnia 2018 r.

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE
POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH
BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ
UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI SA KLIENTOM
RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ MAŁYM
I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWOM
ROZDZIAŁ 1. OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH
I. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych
1.

2.

3.

§ 1.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana dalej „PKO Bank Polski SA” płaci odsetki, z zastrzeżeniem ust. 2, od
środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach w PKO Banku Polskim SA według stóp procentowych określonych w:
1) w Tabeli nr 1 „Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych”,
2) w Tabeli nr 2 „Środki pieniężne klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego”,
3) w Tabeli nr 11 „Oprocentowanie środków pieniężnych i kredytów w ramach Kont Inteligo”,
4) umowie zawartej z klientem.
Oprocentowaniu nie podlegają środki pieniężne:
1) wydzielone z rachunków bankowych na opłacenie potwierdzonych czeków rozrachunkowych,
2) na rachunkach bankowych, jeżeli wynika to z umowy rachunku bankowego,
3) na rachunkach BIZNES PARTNER otwartych w ramach Pakietu Mobilnego dla Firm oraz w ramach oferty: PKO Konto firmowe
i PKO Rachunek dla biznesu.
Stawkami referencyjnymi do określania stopy procentowej dla środków pieniężnych zgromadzonych na Zamkniętym mieszkaniowym
rachunku powierniczym i Otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym (umowy zawarte po dniu 29 kwietnia 2012 r.), jest Warsaw
Interbank Bid Rate, zwany dalej „WIBID”, podawany w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, oznaczający notowaną na warszawskim rynku
międzybankowym stopę procentową - WIBID 1M - dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych według notowania w drugim dniu
poprzedzającym dzień rozpoczynający miesiąc kalendarzowy. W przypadku braku notowań stawki WIBID dla danego dnia do wyliczenia
stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedniego, w którym było prowadzone ostatnie notowanie stawki WIBID.
Stawka referencyjna jest ustalana na okresy miesięczne i obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

II. Kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych
1.

2.

§ 2.
Odsetki od środków pieniężnych na oferowanych rachunkach bankowych są kapitalizowane:
1) na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych PKO Konto Dziecka oraz Inteligo Konto Dziecka - na koniec każdego tygodniowego
okresu,
2) na Rachunku Oszczędnościowym Plus - na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
3) na rachunku Pierwsze Konto Oszczędnościowe:
a) oprocentowanie podstawowe - na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
b) oprocentowanie dodatkowe zwane „Bonusem” - w okresach trzymiesięcznych, o ile są spełnione warunki jego wypłaty,
4) na rachunkach SKO Konto dla Szkoły, SKO Konto dla Rady Rodziców, SKO Konto Plan Szkoły i SKO Konto Plan Rady Rodziców - na
koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
5) na rachunku SKO Konto dla Ucznia - na koniec każdego tygodniowego okresu wyznaczonego dniem otwarcia rachunku,
6) na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER:
a) rachunki bez kredytu w rachunku bieżącym - na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
b) rachunki z kredytem w rachunku bieżącym - na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego odpowiadającego dacie przyznania
kredytu,
7) na rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ - na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
8) uchylony
9) na Kontach Inteligo - na koniec każdego miesięcznego okresu wyznaczonego dniem otwarcia pierwszego rachunku (rachunku głównego),
Odsetki od środków pieniężnych na wycofanych z oferty rachunkach bankowych są kapitalizowane:
1) na rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie i na książeczkach oszczędnościowych płatnych na żądanie - na dzień
30 listopada,
2) na terminowych książeczkach oszczędnościowych zadeklarowanych na okres 24 i 36 miesięcy - po każdych 12 miesiącach,
3) na rachunkach przedpłat na samochody - na koniec roku kalendarzowego,
4) na książeczkach mieszkaniowych, o których mowa w Tabeli nr 1 w Części III w pkt 8-12 - na koniec roku kalendarzowego,
5) na pozostałych rachunkach wycofanych z oferty – z częstotliwością i w terminach określonych w umowach rachunków.
§ 3.

Nie kapitalizuje się w okresie umownym odsetek obliczonych od:
1) wkładów podejmowanych przed upływem okresu umownego, o których mowa w Tabeli nr 1 w Części I w pkt 6,
2) środków pieniężnych rachunkach powierniczych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz na Zamkniętych mieszkaniowych rachunkach
powierniczych i Otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych.
ROZDZIAŁ 2. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK
I. Ogólne warunki oprocentowania kredytów i pożyczek
1.
2.

§ 4.
Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek
ustawowych (odsetki maksymalne).
Standardowymi stawkami referencyjnymi do określania stopy procentowej w PKO Banku Polskim SA są:
1) stawka WIBOR, podawana w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym
stopę procentową:
1

2)

3)

4)

5)

a) WIBOR 1M – dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych:
- według notowania z dnia poprzedzającego dzień wypłaty kredytu lub pierwszej transzy kredytu – dla kredytów udzielonych na
okres do 1 miesiąca, ze stałą stopą procentową,
- według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego i kolejnych (miesięcznych) okresów obowiązywania stawki
referencyjnej dla Kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta jako kredyt obrotowy nieodnawialny, Kredytu
inwestycyjnego MSP, Pożyczki MSP i Pożyczki hipotecznej MSP, ze zmienną stopą procentową z miesięcznym okresem
obrachunkowym, za jaki należne odsetki od kredytu/pożyczki są naliczane i spłacane,
- według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego i kolejnych (miesięcznych) okresów obowiązywania stawki
referencyjnej dla kredytów na finansowanie nieruchomości udzielonych ze zmienną stopą procentową z miesięcznym okresem
obrachunkowym, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane,
 według notowania z dnia rozpoczęcia pierwszego, kolejnych (miesięcznych) i ostatniego okresu obrachunkowego, za jaki należne
odsetki od kredytu są naliczane i spłacane, w przypadku klientów, którym przyznano kredyt w rachunku bieżącym lub kredyt
obrotowy odnawialny,
 według notowania z dnia rozpoczęcia pierwszego i kolejnych (miesięcznych) okresów obowiązywania stawki referencyjnej – dla
Kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta jako kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER lub kredyt
obrotowy odnawialny, ze zmienną stopą procentową, z miesięcznym okresem obrachunkowym za jaki należne odsetki są
naliczane i spłacane,
b) WIBOR 3M dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych:
 według notowania z dnia poprzedzającego dzień wypłaty kredytu lub pierwszej transzy kredytu – dla kredytów udzielonych na
okres do 3 miesięcy, ze stałą stopą procentową,
 według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego i kolejnych (trzymiesięcznych) okresów obowiązywania
stawki referencyjnej dla kredytów na finansowanie nieruchomości, udzielonych ze zmienną stopą procentową z miesięcznym
okresem obrachunkowym, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane,
- według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego i kolejnych (trzymiesięcznych) okresów obowiązywania
stawki referencyjnej dla Kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta jako kredyt obrotowy nieodnawialny,
Kredytu inwestycyjnego MSP, Pożyczki MSP i Pożyczki hipotecznej MSP udzielonych ze zmienną stopą procentową
z miesięcznym okresem obrachunkowym, za jaki należne odsetki od kredytu/pożyczki są naliczane i spłacane,
 według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego i kolejnych (trzymiesięcznych) okresów obrachunkowych –
dla Kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta jako kredyt obrotowy nieodnawialny, Kredytu inwestycyjnego
MSP, Pożyczki MSP i Pożyczki hipotecznej MSP, udzielonych ze zmienną stopą procentową – za jaki należne odsetki są naliczane
i spłacane,
 według notowania z dnia rozpoczęcia pierwszego i kolejnych (trzymiesięcznych) okresów obowiązywania stawki referencyjnej dla
Kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta jako kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER lub jako
kredyt obrotowy odnawialny ze zmienną stopą procentową z miesięcznym okresem obrachunkowym, za jaki należne odsetki od
kredytu są naliczane i spłacane,
- według notowania z dnia rozpoczęcia pierwszego i kolejnych (trzymiesięcznych) okresów obrachunkowych – dla Kredytu
obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta jako kredyt obrotowy odnawialny, udzielonego ze zmienną stopą
procentową – za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane,
c) WIBOR 6M dla międzybankowych depozytów 6 – miesięcznych:
 według notowania z dnia poprzedzającego dzień wypłaty kredytu lub pierwszej transzy kredytu - dla kredytów udzielonych na
okres do 6 miesięcy ze stałą stopą procentową,
 według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego i kolejnych (sześciomiesięcznych) okresów obowiązywania
stawki referencyjnej dla kredytów na finansowanie nieruchomości udzielonych ze zmienną stopą procentową z miesięcznym
okresem obrachunkowym, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane,
- według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego i kolejnych (sześciomiesięcznych) okresów obowiązywania
stawki referencyjnej dla Kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta jako kredyt obrotowy nieodnawialny,
Kredytu inwestycyjnego MSP, Pożyczki MSP i Pożyczki hipotecznej MSP, udzielonych ze zmienną stopą procentową,
z miesięcznym okresem obrachunkowym, za jaki należne odsetki od kredytu/pożyczki są naliczane i spłacane,
- według notowania z dnia rozpoczęcia pierwszego i kolejnych (sześciomiesięcznych) okresów obowiązywania stawki referencyjnej
dla Kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta jako kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER lub kredyt
obrotowy odnawialny ze zmienną stopą procentową z miesięcznym okresem obrachunkowym, za jaki należne odsetki od kredytu
są naliczane i spłacane,
d) WIBOR 12M dla międzybankowych depozytów 12-miesięcznych - według notowania z dnia poprzedzającego dzień wypłaty kredytu
lub pierwszej transzy kredytu - dla kredytów udzielonych na okres do 12 miesięcy ze stałą stopą procentową,
IRS 2Y – (Interest Rate Swap) stawka dla dwuletnich transakcji IRS w PLN, obowiązująca na rynku międzybankowym o godzinie 14:30
w każdy piątek, z tym że w przypadku braku notowań stawki IRS 2Y w piątek, w celu ustalenia stawki referencyjnej stosuje się
odpowiednio notowania z ostatniego dnia roboczego; ustalona w ten sposób stawka obowiązuje od poniedziałku następnego tygodnia,
przez okres jednego tygodnia,
WIBOR-S oznaczający ustaloną przez PKO Bank Polski SA średnią arytmetyczną wartość WIBOR 1M z notowań od 25 dnia poprzedniego
miesiąca do dnia 24 danego miesiąca z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, która obowiązuje jako stawka referencyjna od
pierwszego dnia następnego miesiąca. Zmiana stawki referencyjnej WIBOR-S następuje wtedy gdy w porównaniu z nią średnia
arytmetyczna notowań WIBOR 1M, wyliczona jak wyżej, ulega zmianie o więcej niż ustalony przez Zarząd PKO Banku Polskiego SA
parametr zmienności, który w okresie trwania umowy kredytu może ulegać zmianie. Wartość parametru zmienności nie może przekroczyć
0,2 punktu procentowego. Aktualna wartość parametru zmienności określona jest w Tabeli nr 7,
WIBOR-S 3M oznaczający ustaloną przez PKO Bank Polski SA średnią arytmetyczną wartość WIBOR 3M z notowań od 25 dnia drugiego
miesiąca kwartału kalendarzowego do dnia 24 trzeciego miesiąca kwartału poprzedzającego dany kwartał kalendarzowy, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Wysokość tak ustalonej stawki referencyjnej WIBOR-S 3M obowiązuje jako stawka referencyjna od
pierwszego dnia następnego kwartału. Zmiana stawki referencyjnej WIBOR-S 3M następuje wtedy, gdy w porównaniu z nią średnia
arytmetyczna notowań WIBOR 3M, wyliczona jak wyżej, ulega zmianie o więcej niż ustalony przez Zarząd PKO Banku Polskiego SA
parametr zmienności, który w okresie trwania umowy może ulec zmianie. Wartość parametru zmienności nie może przekroczyć
0,2 punktu procentowego. Aktualna wartość parametru zmienności określona jest w Tabeli nr 7,
bazowa stopa procentowa, zwana dalej „stopą bazową”, której wartość podawana jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA. Stopę
bazową ustala PKO Bank Polski SA w oparciu o średnią arytmetyczną stóp procentowych 12-miesięcznych złotowych terminowych lokat
oszczędnościowych, wykazywanych przez centrale banków krajowych - poza PKO Bankiem Polskim SA - dysponujących największymi
kwotami terminowych zobowiązań wobec klientów, według stanu na dziesiąty dzień miesiąca. W przypadku wykazywania przez bank dla
tych lokat więcej niż jednej stopy procentowej przyjmuje się w powyższych obliczeniach dla tego banku średnią arytmetyczną stopę
procentową. Stopa bazowa obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. Stopa bazowa ustalana jest z dokładnością do jednego
miejsca po przecinku. Zmiana stopy bazowej następuje wtedy, gdy w porównaniu z nią średnia arytmetyczna stóp procentowych
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3.

4.

5.

6.
7.

stanowiących podstawę jej wyliczenia ulega zmianie o więcej niż 0,5 punktu procentowego. Listę banków uwzględnianych przy określaniu
stopy bazowej ustala raz w roku Zarząd PKO Banku Polskiego SA. Lista obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku,
6) stopa bazowa dla kredytu hipotecznego Locum Adm., kredytu hipotecznego Avante Adm., Budowlanego kredytu hipotecznego Familia
Adm., Pożyczki hipotecznej Festiva Adm. ustalana jako wartość stawki WIBOR 3M, publikowanej w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego
SA, w dniu wymagalności raty kredytowej w miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.
Dla dyskontowanych weksli, obowiązuje stawka WIBOR z dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłaty zdyskontowanej należności, przy
czym dla okresu dyskontowania wynoszącego:
1) do 45 dni – obowiązuje WIBOR dla okresu jednomiesięcznego (WIBOR 1M),
2) od 46 dni do 135 dni – obowiązuje WIBOR dla okresu trzymiesięcznego(WIBOR 3M),
3) od 136 dni do 365 dni (366 w roku przestępnym) – obowiązuje WIBOR dla okresu sześciomiesięcznego (WIBOR 6M).
Dla wierzytelności nabywanych w drodze cesji obowiązuje WIBOR z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy cesji, przy czym dla
terminów płatności nabywanej wierzytelności:
1) do 45 dni - obowiązuje WIBOR dla okresu jednomiesięcznego (WIBOR 1M),
2) od 46 dni do 135 dni - obowiązuje WIBOR dla okresu trzymiesięcznego (WIBOR 3M),
3) od 136 dni do 270 dni - obowiązuje WIBOR dla okresu sześciomiesięcznego (WIBOR 6M),
4) powyżej 270 dni - obowiązuje WIBOR dla okresu dwunastomiesięcznego (WIBOR 12M).
Dla dyskontowanych należności z tytułu akredytywy dokumentowej obcej obowiązuje WIBOR z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy
o dyskonto należności z akredytywy dokumentowej albo dokonania wypłaty zdyskontowanej należności z akredytywy dokumentowej, przy
czym dla okresu dyskontowania wynoszącego:
1) do 45 dni - obowiązuje WIBOR dla okresu jednomiesięcznego (WIBOR 1M),
2) od 46 dni do 4 miesięcy - obowiązuje WIBOR dla okresu trzymiesięcznego (WIBOR 3M),
3) powyżej 4 miesięcy do 6 miesięcy - obowiązuje WIBOR dla okresu sześciomiesięcznego (WIBOR 6M),
4) powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy - obowiązuje WIBOR dla okresu dziewięciomiesięcznego (WIBOR 9M),
5) powyżej 9 miesięcy - obowiązuje WIBOR dla okresu rocznego (WIBOR 12M).
W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono notowań odpowiedniej stawki WIBOR, obowiązuje stawka WIBOR z dnia poprzedzającego
dzień, w którym było prowadzone ostatnie notowanie danej stawki.
Dokonywana przez Zarząd PKO Banku Polskiego SA zmiana parametrów zmienności, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, jest uzależniona od
zmian na rynku pieniężnym, zmian stopy rezerw obowiązkowych banków oraz zmian stóp procentowych NBP, ustalanych przez Radę Polityki
Pieniężnej.

II. Oprocentowanie pożyczek i kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych
§ 5.
PKO Bank Polski SA pobiera odsetki od pożyczek i kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych według stóp procentowych określonych w:
1) Tabeli nr 3 „Oprocentowanie pożyczek i kredytów konsumpcyjnych oraz kart kredytowych w ofercie dla osób fizycznych”,
2) Tabeli nr 4 „Oprocentowanie wycofanych z oferty kredytów i pożyczek konsumpcyjnych oraz kart kredytowych dla osób fizycznych”,
3) Tabeli nr 11 „Oprocentowanie środków pieniężnych i kredytów w ramach Kont Inteligo”.
§ 6.
Zmienna stopa procentowa od kredytów odnawialnych udzielonych do dnia 18 września 2002 r. posiadaczom rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej przez Radę
Polityki Pieniężnej, powiększonej o 6 punktów procentowych.
1.
2.
3.

4.

§ 7.
Zmiana oprocentowania PKO Kredytu Odnawialnego i zmiana stopy bazowej dla Kredytu konsumpcyjnego Adm. oraz stopy bazowej dla kart
kredytowych, o których mowa w Tabeli nr 4 w Części II w pkt 2 w zakresie umów zawartych w okresie od dnia 13 sierpnia 2014 r. do dnia
30 października 2014 r. uzależniona jest od zmiany stopy kredytu lombardowego NBP.
Weryfikacja poziomu stopy kredytu lombardowego NBP następuje dwa razy w roku w terminach: 31 marca i 30 września.
W przypadku stwierdzenia podczas weryfikacji, o której mowa w ust. 2, zmiany poziomu stopy kredytu lombardowego NBP zmianie
odpowiednio ulega (zgodnie z kierunkiem i wysokością zmiany stopy kredytu lombardowego NBP) oprocentowanie PKO Kredytu
Odnawialnego oraz wysokość stóp bazowych, o których mowa w ust. 1 w terminach od dnia 1 maja (po weryfikacji z dnia 31 marca) oraz od
dnia 1 listopada (po weryfikacji z dnia 30 września), z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
Zmiana oprocentowania PKO Kredytu Odnawialnego oraz zmiana stóp bazowych, o których mowa w ust. 1 może nastąpić w innych
terminach niż określone w ust. 3, w przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości odsetek, o której mowa w § 4 ust. 1.

III. Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości
1.

2.

§ 8.
PKO Bank Polski SA pobiera odsetki od kredytów przeznaczonych na finansowanie nieruchomości oraz od kredytów przeznaczonych na cele
mieszkaniowe według stóp procentowych określonych w:
1) Tabeli nr 5 „Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości oraz pożyczki hipotecznej”,
2) Tabeli nr 6 „Oprocentowanie wycofanych z oferty niekomercyjnych kredytów na cele mieszkaniowe”,
3) umowie z klientem.
W przypadku umów zawartych od dnia 2 marca 2015 r., gdy stawka referencyjna zawarta w Części II Tabeli nr 5, o której mowa w ust. 1
pkt 1, jest niższa niż zero, do określenia stopy procentowej przyjmuje się jej wartość na poziomie równym zero.

§ 9.
PKO Bank Polski SA pobiera odsetki od preferencyjnych kredytów mieszkaniowych z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa
Krajowego zgodnie z ustawą o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz umową zawartą pomiędzy Bankiem
Gospodarstwa Krajowego a PKO Bankiem Polskim SA dotyczącą stosowania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych.
IV. Oprocentowanie kredytów i pożyczek na cele gospodarcze
1.

2.

§ 10.
PKO Bank Polski SA pobiera odsetki od kredytów i pożyczek przeznaczonych na cele gospodarcze według stóp procentowych określonych w:
1) Tabeli nr 8 „Oprocentowanie kredytów i pożyczek na cele gospodarcze oraz dopuszczalnych sald debetowych dla małych i średnich
przedsiębiorstw”,
2) Tabeli nr 11 „Oprocentowanie środków pieniężnych i kredytów w ramach Kont Inteligo”,
3) umowie z klientem.
W przypadku umów zawartych od dnia 2 marca 2015 r., gdy stawka referencyjna zawarta w Tabeli nr 8, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest
niższa niż zero, do określenia stopy procentowej przyjmuje się jej wartość na poziomie równym zero.
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V. Oprocentowanie kredytów na zakup papierów wartościowych
§ 11.
PKO Bank Polski SA pobiera odsetki od kredytów na zakup papierów wartościowych według zmiennych stóp procentowych określonych
w Tabeli nr 9 „Oprocentowanie kredytów na zakup papierów wartościowych”.
ROZDZIAŁ 3. KOMUNIKATY POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SA
§ 12.
W Komunikatach członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego podawane są do wiadomości klientów wysokości:
1) oprocentowania:
a) kredytów na cele określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, do oprocentowania których stosowane są dopłaty ze
środków ARMiR,
b) inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców oraz kredytów mieszkaniowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi oraz
osuwisk ziemnych i huraganów, z zastosowaniem dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego do oprocentowania,
c) kredytów niekomercyjnych na cele mieszkaniowe z przejściowym wykupem odsetek przez budżet państwa,
d) preferencyjnych studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich,
e) zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w Tabeli nr 10 oraz Tabeli nr 11 w Części V w pkt 5-8,
2) stopy bazowej dla Kredytu konsumpcyjnego Adm.,
3) stopy bazowej dla Kredytu w rachunku dla Firm Adm. i Kredytu w rachunku dla Firm Plus Adm..
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