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Limity dla płatności z rachunków 

30 lipca 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 

BOK  
Jeśli otworzyłeś konto dla osób fizycznych na selfie i gdy potwierdzisz swoją 

tożsamość w placówce to zniesiemy limit domyślny na przelewy zlecane w BOK. 

Przelewy ekspresowe  Zwiększamy kwotowe i ilościowe limity na przelewy ekspresowe.  

Do tej pory mogłeś wykonać maksymalnie 2 przelewy dziennie a wysokość każdego 

z tych przelewów nie mogła przekroczyć 5.000 zł. 

Od dnia, który wskażemy na stronie internetowej będziesz mógł wykonać  

maksymalnie 3 takie przelewy, a wysokość każdego z nich nie będzie mogła 

przekroczyć 10.000 zł   

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Zmienione limity zaczynają obowiązywać od 30 lipca 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  

30 lipca 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 wypłatę gotówki, który wynosi 2.000 zł. 

 Ustawimy go, jeśli będziesz chciał wypłacić gotówkę kartą debetową, której 

jeszcze nie dostałeś i nie aktywowałeś ale której numer i kod CVV2 widzisz już w 

aplikacji mobilnej. Na stronie internetowej umieścimy informację: 

 dla jakich kart będzie to możliwe,  

 od kiedy możesz korzystać z tego rozwiązania.  

 Zniesiemy go, gdy aktywujesz kartę.  

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Zmienione limity zaczynają obowiązywać od 30 lipca 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 kredytowych  
30 lipca 2020r. wchodzą w życie zmienione „Limity autoryzacyjne dla kart kredytowych dla firm”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

tymczasowe limity 
autoryzacyjne  

Wprowadzamy tymczasowy dzienny limit wypłatę gotówki, który wynosi 2.000 zł. 

 Ustawimy go, jeśli będziesz chciał wypłacić gotówkę kartą debetową, której 

jeszcze nie dostałeś i nie aktywowałeś ale której numer i kod CVV2 widzisz już w 

aplikacji mobilnej. Na stronie internetowej umieścimy informację: 

 dla jakich kart będzie to możliwe,  

 od kiedy możesz korzystać z tego rozwiązania.  

 Zniesiemy go, gdy aktywujesz kartę.  

 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Zmienione limity zaczynają obowiązywać od 30 lipca 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.  

 

  


