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1. Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla firm wyrażone w PLN: 

nazwa karty rodzaj transakcji 

limity dzienne 

zdefiniowana  

kwota transakcji 

maksymalna  

kwota transakcji 

MasterCard Debit Business 

zakupy 10 000,00 500 000,00 

internet 1 000,00 500 000,00 

gotówka 5 000,00 500 000,00 

Visa Business Debit 

zakupy 20 000,00 500 000,00 

internet 1 000,00 500 000,00 

gotówka 5 000,00 500 000,00 

Visa Foto Business 

zakupy 20 000,00 500 000,00 

internet 1 000,00 500 000,00 

gotówka 5 000,00 500 000,00 

Visa Business Electron 

zakupy 20 000,00 500 000,00 

internet 1 000,00 500 000,00 

gotówka 3 000,00 500 000,00 

 

2. Tymczasowe limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla firm wyrażone w PLN  

rodzaj limitu wysokość limitu informacje o limicie    

dzienny limit na wszystkie 

transakcje kartami debetowymi 

(internet, zakupy, gotówka) 

10 000,00 

• Jest to limit tymczasowy, który występuje, gdy 

pierwszym otwartym przez Ciebie kontem jest (lub 

było) konto osobiste, do założenia którego 

potrzebowaliśmy zdjęcia Twojej twarzy i zdjęcia 

Twojego dowodu osobistego. 

• Zniesiemy go, gdy potwierdzisz swoją tożsamość w 

placówce.  

• Dotyczy on osoby, która korzysta z kart debetowych, a 

nie konkretnej karty debetowej. To oznacza, że masz 

jeden limit, niezależnie od tego z ilu kart debetowych 

korzystasz (np. z kart debetowych wydanych do 

rachunku osobistego i firmowego) 

dzienny limit na wypłatę 

gotówki 
2 000,00 

• Jest to limit tymczasowy, który występuje, gdy 

będziesz chciał wypłacić gotówkę kartą debetową, 

której jeszcze nie dostałeś i nie aktywowałeś ale której 

numer i kod CVVV2 widzisz już w aplikacji mobilnej*.  

• Zniesiemy go, gdy aktywujesz kartę.  

 

* Na naszej stronie internetowej znajdziesz informację dla jakich kart będzie to możliwe.  

 

 

 

 

 

 
 
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa,  zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający 

numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 
wg stanu na dzień 01.01.2021 r. wynosi 169.468.160 złotych. 

 


