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Wniosek o zmianę limitu wydatków Korporacyjnej karty płatniczej1
stałe zwiększenie/zmniejszenie limitu wydatków na powyższej karcie2do wysokości:proszę podać wysokość miesięcznego limitu wydatków w przypadku stałej zmiany miesięcznego limitu wydatków na karcie:
o numerze:
........................................................................
........................................................................
(nazwa firmy)
(numer rachunku bankowego Klienta)
której Użytkownikiem jest (imię i nazwisko):
Wnioskuję o:
PLN
(miejscowość, data)
..................................................................................
(Stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Klienta)
..................................................................................
Tożsamość osób, które podpisały wniosek - sprawdzono:
(Data, pieczątka funkcyjna i podpis pracownika Banku)
......................,...........................................................
W sytuacji, gdy w związku ze zmianą miesięcznego limitu wydatków na karcie zmianie ulegnie kwota zaangażowania na kartach płatniczych Klienta, konieczne jest wypełnienie nowego, zaktualizowanego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
1
2
W przypadku, gdy wniosek dotyczy zmniejszenia wysokości limitu wydatków na karcie zmiana zostanie dokonana:
- niezwłocznie - w przypadku gdy kwota dostępnego limitu (w dniu realizacji wniosku Klienta) jest niż równa bądź  wyższa niż nowa wysokość limitu wydatków na
  karcie,
- niezwłocznie  po odnowieniu limitu wydatków na karcie (każdego 1-go dnia miesiąca) w przypadku gdy kwota dostępnego limitu (w dniu realizacji wniosku Klienta) 
  jest niższa niż nowa wysokość limitu wydatków na karcie.
albo
zmianę limitów autoryzacyjnych 
do wysokości :
proszę podać nowe wartości limitów autoryzacyjnych na karcie (ilościowe i/lub wartościowe)– zgodnie z załączoną tabelą limitów autoryzacyjnych
PLN
Załącznik – Lista  limitów autoryzacyjnych
Rodzaj Limitu
Limit dzienny
Limit miesięczny
Domyślny limit określony przez Bank3
Limit wnioskowany przez Klienta
Domyślny limit określony przez Bank4
Limit wnioskowany przez Klienta
Transakcje bezgotówkowe
Liczba
Wartość
Visa Business PayWave/MasterCard Corporate PayPass -  80000 zł, Visa Business Gold Paypass/ MasterCard Corporate Gold PayPass  – 200000 złVisa Business Platynowa PayWave  300000 zł
Visa Business PayWave/MasterCard Corporate PayPass -  80000 zł, Visa Business Gold Paypass/ MasterCard Corporate Gold PayPass  – 200000 złVisa Business Platynowa PayWave  300000 zł
Transakcje korespondencyjne i telefoniczne MO/TO(w ramach transakcji bezgotówkowych)
Liczba
Patrz liczba transakcji bezgotówkowych
Patrz liczba transakcji bezgotówkowych
Wartość
Patrz wartość transakcji bezgotówkowych
Patrz wartość transakcji bezgotówkowych
Transakcje internetowe(w ramach transakcji bezgotówkowych)
Liczba
Patrz liczba transakcji bezgotówkowych
Patrz liczba transakcji bezgotówkowych
Wartość
Patrz wartość transakcji bezgotówkowych
Patrz wartość transakcji bezgotówkowych
Wypłaty w bankomatach
Liczba
5
Dla kart wydawanych po raz pierwszy od 20.08.2012: Visa Business PayWave/MasterCard Corporate PayPass – 50, Visa Business Gold PayWave/MasterCard Corporate Gold PayPass  – 100, Visa Business Platynowa PayWave  150Dla kart wydawanych do 19.08.2012: 10
Wartość
Visa Business PayWave/MasterCard Corporate PayPass -  80000 zł, Visa Business Gold Paypass/ MasterCard Corporate Gold PayPass  – 200000 złVisa Business Platynowa PayWave  300000 zł
Visa Business PayWave/MasterCard Corporate PayPass -  80000 zł,  Visa Business Gold Paypass/ MasterCard Corporate Gold PayPass  – 200000 złVisa Business Platynowa PayWave  300000 zł
Wypłaty w oddziałach banków (kasa)
Liczba
5
Patrz liczba wypłat w bankomatach
Wartość
Patrz wartość wypłat w bankomatach
Patrz wartość wypłat w bankomatach
Transakcje typu Cashback5 
(w ramach transakcji bezgotówkowych)
Liczba
5
10
Wartość
1000 zł6
2000 zł7
Obowiązuje, o ile Klient nie dokonywał ich zmiany we wcześniejszym terminie.
3
4
Jw.
5
6
7
Wypłata gotówki do maks. wysokości 200PLN dokonana podczas realizacji transakcji bezgotówkowej.
Wartość maksymalna
Wartość maksymalna
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII 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 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych.
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