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Warszawa,
5 listopada 2021

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) podniosła stopy procentowe:
 stopę referencyjną o 40 punktów bazowych (6 października br.) i o 75 punktów bazowych
(3 listopada br.),
 stopę lombardową NBP o 50 punktów bazowych (6 października br.) i o 75 punktów bazowych
(3 listopada br.).
Dlatego na podstawie obowiązujących umów i regulaminów oprocentowanie poniższych produktów
będzie wyższe.
Szczegóły zmian oprocentowania:
1. Limitu odnawialnego (kredytu w rachunku płatniczym):
a. od 7 października br. do 3 listopada br.
 z 7,2% na 8% dla umów zawartych lub aneksowanych po 24 maja 2019 r.,
 z 6,5% na 7% dla umów z klauzulą maksymalnego oprocentowania
w wysokości stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP powiększonej o 6 punktów
procentowych (kredyt, którego maksymalne oprocentowanie może wynosić tyle, co stopa
lombardowa NBP + 6 p.p.) – kredyt udzielany do 31 sierpnia 2009 r.,
 z 2% na 4% dla zadłużenia przeterminowanego (dla umów zawartych do 31.12.2015 r.) i z
11,2% na 12% (dla umów aneksowanych i zawartych od 1.01.2016 r.),
b. od 4 listopada br.
 z 8% na 9,5% dla umów zawartych lub aneksowanych po 24 maja 2019 r.,
 z 7% na 7,75% dla umów z klauzulą maksymalnego oprocentowania
w wysokości stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP powiększonej o 6 punktów
procentowych (kredyt, którego maksymalne oprocentowanie może wynosić tyle, co stopa
lombardowa NBP + 6 p.p.) – kredyt udzielany do 31 sierpnia 2009 r.,
 z 4% na 7% dla zadłużenia przeterminowanego (dla umów zawartych do 31.12.2015 r.) i z
12% na 13,5% (dla umów aneksowanych i zawartych od 1.01.2016 r.),
c. od 21 grudnia br.
 z 7,2% na 9,5% dla umów zawartych do 24 maja 2019 r. i nieaneksowanych po tej dacie,
2. limitu kredytowego na kartach kredytowych PKO BP SA dla klientów indywidualnych:
a. od 7 października br. do 3 listopada br.
 z 7,2% na 8% dla umów zawartych lub zmienionych po 24 maja 2019 r. Dotyczy to również
oprocentowania limitu kredytowego:
o gdy karta jest wydawana z zadłużeniem przejętym z innego banku,
o dla transakcji objętej usługą spłaty ratalnej – wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka usługa
została uruchomiona przed 7 października br. Wtedy oprocentowanie dla tej transakcji nie
zmieni się do dnia spłaty,
 z 2% na 4% dla zadłużenia przeterminowanego (dla umów zawartych do 8.01.2016 r.)
i z 11,2% na 12% (dla umów zawartych od 9.01.2016 r.),

b. od 4 listopada br.
 z 8% na 9,5% dla umów zawartych lub zmienionych po 24 maja 2019 r. Dotyczy to również
oprocentowania limitu kredytowego:
o gdy karta jest wydawana z zadłużeniem przejętym z innego banku,
o dla transakcji objętej usługą spłaty ratalnej – wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka usługa
została uruchomiona od 7 października br. do 3 listopada br. Wtedy oprocentowanie dla
tej transakcji nie zmieni się do dnia spłaty,
 z 4% na 7% dla zadłużenia przeterminowanego (dla umów zawartych do 8.01.2016 r.)
i z 12% na 13,5% (dla umów zawartych od 9.01.2016 r.),
c. od 21 stycznia 2022 r.
 z 7,2% na 9,5% dla umów zawartych do dnia 24 maja 2019 r. i nie zmienionych po tej dacie.
Dotyczy również oprocentowania limitu kredytowego dla transakcji objętej usługą spłaty
ratalnej,
3. Debetu na koncie:
a. od 21 stycznia 2022 r.
 z 7,2% na 9,5% 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.).
Wzrost stopy lombardowej NBP powoduje, że oprocentowanie:
 zadłużenia przeterminowanego rośnie do 4% i do 7%,
 dla umów z klauzulą maksymalnego oprocentowania w wysokości stopy oprocentowania kredytu
lombardowego NBP powiększonej o 6 punktów procentowych rośnie do 7% i do 7,75%.
Pozostałe zmiany oprocentowania, w tym zmiana oprocentowania zadłużenia przeterminowanego do
12% i do 13,5%, wynikają ze wzrostu stopy referencyjnej.
Zmiany dotyczą Cię w zakresie Twoich produktów.
Z poważaniem

Tomasz Frąckowiak
Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego

Podstawa prawna:
Debet na koncie (Ogólne warunki 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 (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

www.pkobp.pl, infolinia: 800 302 302 brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora,
+48 81 535 60 60 opłata zgodna z taryfą operatora.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

