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Dzień dobry, 
 

17 marca 2020 roku Rady Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe. o 50 punktów bazowych, 

a 8 kwietnia 2020 roku o kolejne 50 punktów bazowych. Dlatego PKO Bank Polski obniżył 

oprocentowanie kredytów i pożyczek gotówkowych.  

Decyzja RPP spowodowała również zmianę wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M i WIBOR 3M. 

To wpływa na wysokość oprocentowania kredytów, jeśli zgodnie z Państwa umową, to oprocentowanie 

zależy od wartości tej stawki.  

W związku z tym zmieniła się wysokość rat Państwa kredytu/pożyczki. 

Podstawę prawną zmiany wysokości oprocentowania kredytu/pożyczki stanowi umowa kredytu/pożyczki.  

Informacje o wysokości rat znajdą Państwo w harmonogramie spłat w systemie bankowości 

elektronicznej iPKO - po zalogowaniu do iPKO należy wybrać zakładkę kredyty-> wybrać odpowiedni 

kredyt > następnie sekcję: harmonogram spłaty kredytu. 

Prosimy, aby zapewnili Państwo środki na rachunku do spłaty - kwoty i terminy spłat wynikają 

z harmonogramu spłat.  

Jeśli zgadzają się Państwo na powyższe zmiany oprocentowania, nie muszą Państwo nic robić. Jeśli 

Państwo się nie zgadzają na zmiany, mogą Państwo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o tej zmianie.  

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 800 302 302  

lub +48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora). 

 

Wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu 

Zachęcamy do korzystania z serwisu internetowego iPKO lub aplikacji mobilnej IKO, dzięki którym można 

korzystać z usług bankowych bez wychodzenia z domu.  

Więcej informacji na pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna  

 

Z pozdrowieniami 

Zespół PKO Banku Polskiego 
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