
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca
2001 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów eks-
portowych o sta∏ych stopach procentowych (Dz. U.
Nr 73, poz. 762) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Obowiàzujàce mar˝e bankowe okreÊla,
z uwzgl´dnieniem ust. 2, tabela stanowiàca za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

2. Przyjmowana do ustalenia wysokoÊci mar˝y
bankowej kwota kredytu eksportowego wyra˝onego
w walucie obcej wynika z przeliczenia kwoty tego kre-
dytu na walut´ polskà po kursie Êrednim og∏oszonym
przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy
kredytu eksportowego.

§ 2. 1. Mar˝e bankowe zostajà podwy˝szone:

1) o 10 punktów bazowych w przypadku, gdy nabyw-
ca ma siedzib´ w kraju nieb´dàcym cz∏onkiem
OECD,

2) o 50 punktów bazowych dla banków krajowych,
o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 czerwca 2001 r. o dop∏atach do oprocentowania
kredytów eksportowych o sta∏ych stopach procen-
towych,

3) o 10 punktów bazowych, w przypadku gdy walutà
kredytu eksportowego jest z∏oty.

2. Maksymalna wysokoÊç mar˝y bankowej wynosi
170 punktów bazowych.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 listopada 2001 r.

w sprawie wysokoÊci mar˝y bankowej dla kredytów eksportowych obj´tych Programem DOKE.

Minister Finansów: M. Belka

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 7 listopada 2001 r. (poz. 1517)

TABELA OKREÂLAJÑCA WYSOKOÂå MAR˚Y BANKOWEJ W ZALE˚NOÂCI OD KWOTY KREDYTU 
I OKRESU SP¸ATY

WysokoÊç mar˝y bankowej w ramach Programu DOKE w punktach bazowych (p.b.)*

Okres sp∏aty kredytu

Kwota kredytu (w mln z∏)

poni˝ej 20 mln z∏ od 20 mln z∏ do 50 mln z∏ powy˝ej 50 mln z∏

od 2 do 5 lat w∏àcznie 90 p.b. 85 p.b. 80 p.b.

od 5 do 8,5 lat 95 p.b. 90 p.b. 85 p.b.

powy˝ej 8,5 lat 100 p.b. 95 p.b. 90 p.b.

* 100 punktów bazowych (p.b.) = 1%


