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Zmiana oprocentowania Limitu odnawialnego dla klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim 

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 
odnawialnego dla klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim. 

Wzrost stopy referencyjnej podwyższa oprocentowanie: 
a. dla umów zawartych lub aneksowanych 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. 
b. dla umów zawartych do 24 maja 2019 r. i nieaneksowanych po tej dacie: 

 z 11,5% na 14% od 13 maja br. 
c. dla zadłużenia przeterminowanego (dla umów aneksowanych i zawartych od 1.01.2016 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 31.12.2015 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: 
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 
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