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Limity dla płatności z rachunków 

10 czerwca 2020 r. wchodzą w życie zmienione „Limity dla płatności z rachunków dla firm”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

limity na przelewy zlecane w 

serwisie transakcyjnym na 
naszej stronie internetowej 

Wprowadzamy nowe limity na przelewy realizowane w serwisie transakcyjnym na 

naszej stronie internetowej: 

 limit domyślny, który wynosi 10.000 zł, 

 maksymalny limit dzienny , który wynosi 10.000 zł. 

Ustawimy je, jeśli pierwszym otwartym przez Ciebie kontem jest (lub było) konto 

osobiste, do założenia którego potrzebowaliśmy zdjęcia Twojej twarzy i zdjęcia 

Twojego dowodu osobistego. 

Gdy potwierdzisz swoją tożsamość w placówce: 

 limit domyślny nadal będzie wynosił 10.000zł 

 zniesiemy maksymalny limit dzienny.  

limit tymczasowy na przelewy 
zlecane w serwisie 

transakcyjnym na naszej 

stronie internetowej. 

Wprowadzamy nowy tymczasowy domyślny limit na przelewy zlecane w serwisie 

transakcyjnym na naszej stronie internetowej, który wynosi 10.000 zł.   

Ustawimy go, jeśli: 

 pierwszym otwartym przez Ciebie kontem jest (lub było) konto osobiste, do 

założenia którego potrzebowaliśmy zdjęcia Twojej twarzy i zdjęcia Twojego 

dowodu osobistego i jednocześnie, gdy  

 podczas łączenia aplikacji mobilnej z Twoim kontem poprosimy Cię, abyś 

podał numer swojej karty płatniczej, a Ty tego nie zrobisz.  

limity na przelewy zlecane w 
BOK 

Wprowadzamy nowe limity na przelewy zlecane w BOK: 

 limit domyślny, który wynosi 5.000 zł, 

 maksymalny limit dzienny, który wynosi 5.000 zł. 

Ustawimy je, jeśli pierwszym otwartym przez Ciebie kontem jest (lub było) konto 

osobiste, do założenia którego potrzebowaliśmy zdjęcia Twojej twarzy i zdjęcia 

Twojego dowodu osobistego.  

Gdy potwierdzisz swoją tożsamość w placówce: 

 limit domyślny nadal będzie wynosił 5.000zł 

 zniesiemy maksymalny limit dzienny. 

limity przelewów mBank API Wprowadzamy nowe limity przelewów mBank API: 

 limit domyślny, który wynosi 10.000 zł, 

 maksymalny limit dzienny, który wynosi 10.000 zł. 

Ustawimy je, jeśli pierwszym otwartym przez Ciebie kontem jest (lub było) konto 

osobiste, do założenia którego potrzebowaliśmy zdjęcia Twojej twarzy i zdjęcia 

Twojego dowodu osobistego.  

Gdy potwierdzisz swoją tożsamość w placówce: 

 limit domyślny nadal będzie wynosił 10.000zł 

 zniesiemy maksymalny limit dzienny. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Zmienione limity zaczynają obowiązywać od 10 czerwca 2020r. Jeśli nie wyrażasz 

na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę z 30- dniowym okresem wypowiedzenia i nie poniesiesz za to opłat. Okres ten liczymy 

od dnia, w którym złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.  

Limity autoryzacyjne dla kart do konta  

10 czerwca 2020r. wchodzą w życie zmienione „Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla firm”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

tymczasowe limity 
autoryzacyjne  

Wprowadzamy tymczasowy dzienny limit na wszystkie transakcje kartami 
debetowymi (internet, zakupy, gotówka), który wynosi 10.000 zł. 

 Ustawimy go jeśli 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). 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Zmienione limity zaczynają obowiązywać od 10 czerwca 2020r. Jeśli nie 

wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę z 30- dniowym okresem wypowiedzenia i nie poniesiesz za to opłat.  

Okres ten liczymy od dnia, w którym złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu.   


