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Tabela funkcjonalności kanałów dostępu  

09.05.2019 r. zmieniamy Tabelę funkcjonalności kanałów dostępu dla firm. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

Część I – Zmiana danych Od daty, którą wskażemy na naszej stronie internetowej, w aplikacji 
mobilnej zaktualizujesz: 

 serię, numer i datę ważności dowodu osobistego,  

 nazwę urzędu skarbowego. 
Możliwość tę udostępnimy między 23 maja a 30 czerwca 2019r. Nadal 

będziesz mógł zaktualizować te dane także w serwisie transakcyjnym z 
poziomu strony www, w BOK i w placówce Banku. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę, 

bez ponoszenia opłat. 

Limity autoryzacyjne w kartach do konta  

15 lipca 2019 r. zmieniamy Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla firm. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

poszczególne limity w 
dokumencie  

Ujednolicamy dzienny maksymalny kwotowy limit dla wszystkich transakcji 

dokonanych kartą do konta.  Do tej pory limit ten miał różną wysokość, od 

20 000 do 999 999 999,99. Od 15 lipca br. wyniesie on 500 tys. zł. Jeśli masz 

kartę walutową – 500 tys. w walucie karty.  Jeśli obecnie Twój zdefiniowany 

limit transakcji jest wyższy niż 500 tys., obniżymy go do wysokości limitu 
maksymalnego. 

Więcej informacji na temat limitów autoryzacyjnych w kartach znajdziesz 
na naszej stronie www: 

https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/karty/karty-
debetowe/limity/ 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę 

bez ponoszenia opłat. 

 Limity autoryzacyjne w kartach kredytowych 

15 lipca 2019 r. zmieniamy Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla firm. 

Wykaz wszystkich zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany 

poszczególne limity w 
dokumencie 

Ujednolicamy dzienny maksymalny kwotowy limit dla wszystkich 

transakcji dokonanych kartą kredytową. Do tej pory limit ten miał różną 

wysokość, od 20 000 do 999 999 999,99. Od 15 lipca br. wyniesie on 500 tys. 

zł.  Jeśli obecnie Twój zdefiniowany limit transakcji jest wyższy niż 500 tys., 

obniżymy go do wysokości limitu maksymalnego. 

Więcej informacji na temat limitów autoryzacyjnych w kartach znajdziesz 
na naszej stronie www: 

https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/karty/karty-debetowe/limity/
https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/karty/karty-debetowe/limity/
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https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/karty/karty-
kredytowe/limity/ 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz wypowiedzieć umowę 

bez ponoszenia opłat. 
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