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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 – 1.500,00 

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 prowadzonego  w ramach Pakietu w pakietach optymalnych będących w 
aktualnej ofercie tj. OK Modern, OK Retro i OK Prestiż: 

− 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 

▪ dla Posiadaczy rachunku prowadzonego przypadku rachunku  prowadzonego w pakiecie dowolnym tj. 

ROR AMOR lub ROR LUX wycofanym z dalszej sprzedaży: 
− 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 

2) Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego nie może przekroczyć: 

▪ w przypadku rachunków w pakietach dowolnych wycofanych z oferty Banku tj. ROR AMOR, ROR 

LUX - 50.000 złotych,  

▪ w przypadku rachunków w pakietach optymalnych: OK Modern i OK Retro – 70.000 złotych.  

▪  w przypadku rachunków w pakiecie OK Prestiż – 80.000 złotych. 

 

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. 

 

Komunikat zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 4/23/VI/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r.  

Zaktualizowany Komunikat obowiązuje od 29 kwietnia 2022r.  

 


