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Od 2010 roku Bank notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.  z siedzibą w Warszawie na rynku CATALYST. 
 

 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą Centrali w Warszawie – Grupa BPS       System Ochrony Zrzeszenia BPS 

 
  

Wspieramy Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii 
 

KOMUNIKAT BANKU 
DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO 

 UBIEGAJĄCEGO SIĘ O LIMIT W ROR   
(kredyt odnawialny lub limit debetowy) 

 

1. Minimalny poziom średnich miesięcznych wpływów na rachunek ROR z tytułu osiąganego dochodu 

uprawniających do ubiegania się o limit w ROR (kredyt odnawialny lub limit debetowy) wynosi – 600,00 zł. 

2. Limit debetowy: 

1) Wysokość limitu debetowego dla Posiadacza rachunku ROR: 

 do 40% średnich wpływów za okres prowadzanie ROR – dla rachunków nowozakładanych oraz 

prowadzonych przez okres do 3 miesięcy 

 do 80% średnich wpływów z ostatnich trzech miesięcy – dla rachunków prowadzonych powyżej 3 

miesięcy 

2) Maksymalna wysokość limitu debetowego wynosi 15 000,00 zł 

3. Kredyt odnawialny: 

1) Wysokość kredytu odnawialnego: 

 dla Posiadacza rachunku w pakiecie optymalnym (ROR OK Modern lub ROR OK Retro) lub 

Posiadacza rachunku w pakiecie dowolnym (ROR Amor lub ROR Lux) 

 1-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 3 miesiącach posiadania rachunku 

 2-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 6 miesiącach posiadania rachunku 

 3-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 9 miesiącach posiadania rachunku 

 dla Posiadacza rachunku w pakiecie optymalnym (ROR OK Prestiż) lub Posiadacza rachunku w 

pakiecie specjalnym (ROR MINI, ROR MIDI lub ROR MAXI) 

 1-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 3 miesiącach posiadania rachunku 

 2-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 5 miesiącach posiadania rachunku 

 3-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 7 miesiącach posiadania rachunku 

 4-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 9 miesiącach posiadania rachunku 

2) Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego nie może przekroczyć: 

 50 000,00 zł dla Posiadacza rachunku w pakiecie optymalnym (ROR OK Modern, ROR OK Retro)  

lub posiadacza rachunku w pakiecie dowolnym, 

 70 000,00 zł dla Posiadacza rachunku w pakiecie optymalnym (ROR OK Prestiż) lub Posiadacza 

rachunku w pakiecie specjalnym. 

4. Limit w ROR (kredyt odnawialny lub limit debetowy) w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności 

miesięcznych dochodów netto Posiadacza rachunku ROR i kwoty 20 000,00 zł (kredyt odnawialny w 

ROR) oraz kwoty 15.000,00 zł (limit debetowy) nie wymaga zgody współmałżonka Posiadacza rachunku 

na zaciągnięcie limitu w ROR. 

                                                                                   Aktualizacja Komunikatu obowiązuje od 19 lutego 2018r. 


