Limity dla płatności z rachunków dla
osób fizycznych i klientów Private
Banking

rodzaj transakcji

limit domyślny
(ustawiony przez
bank)

maksymalny limit
dzienny (ustawiony
przez bank)

informacje o limicie oraz sposób jego zmiany
Jest to domyślny, proponowany przez nas dzienny limit kwotowy na przelewy realizowane w
serwisie transakcyjnym na naszej stronie internetowej.

przelewy zlecane
w serwisie
transakcyjnym na
naszej stronie
internetowej

kwotowy: 50.000 zł
(lub równowartość tej
kwoty w walucie obcej)
albo 10.000 zł – gdy
założyłeś konto przez
wideo

brak

Limitem tym nie są objęte:
 przelewy Blik,
 przelewy wewnętrzne realizowane pomiędzy rachunkami z których możesz korzystać (w
ramach jednego identyfikatora), w tym przelewy:
 z rachunku karty kredytowej,
 w ramach eMaklera i Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych,
 inne transakcje niż pierwszy przelew w ramach zlecenia stałego realizowanego w serwisie
transakcyjnym na naszej stronie internetowej.
Limit możesz zmienić:
 w serwisie transakcyjnym na naszej stronie internetowej. Aby to zrobić wybierz ikonkę koła
zębatego z ustawieniami, a następnie zakładkę „Limity i autoryzacje”,
 w oddziale – gdy jesteś klientem Private Banking,
 w BOK lub placówce – w pozostałych przypadkach.

przelewy zlecane
w serwisie
transakcyjnym na
naszej stronie
internetowej (limit
tymczasowy)

przelewy zlecane
w BOK (dotyczy tylko
klientów Private
Banking)

przelewy zlecane na
urządzeniach
mobilnych

15.000 zł
(lub równowartość tej
kwoty w walucie obcej)

15.000 zł
(lub równowartość tej
kwoty w walucie obcej)

Jest to tymczasowy limit, który możemy ustanowić, gdy będziesz łączył aplikację mobilną z
Twoim kontem. Zrobimy to, jeśli w trakcie tej czynności, poprosimy Cię, abyś podał numer
Twojej karty płatniczej, a Ty tego nie zrobisz. Wtedy połączymy aplikację mobilną z Twoim
kontem, jednak ustanowimy tymczasowy limit na przelewy w serwisie transakcyjnym na naszej
stronie internetowej.
Limit ten będzie ważny 48 godzin. Możesz skrócić czas, na jaki go ustanowiliśmy. Informację o
tym jak to zrobić przekażemy Ci w BOK, w placówce lub w oddziale (gdy jesteś klientem
Private Banking).
Limitem są objęte:

50.000 zł (lub
równowartość tej kwoty
w walucie obcej)

kwotowy: 1.000 zł (lub
równowartość tej kwoty
w walucie obcej)

50.000 zł (lub
równowartość tej
kwoty w walucie obcej)

kwotowy: 10.000 PLN
(lub równowartość tej
kwoty w walucie obcej)

 przelewy zewnętrzne ze wszystkich rachunków (również walutowych),
 przelewy z kart kredytowych.
Limitem nie są objęte przelewy własne i spłaty kart kredytowych.
Nie możesz zmienić tego limitu.
Są to domyślne, proponowane przez nas dzienne limity kwotowe i ilościowe na przelewy
realizowane na telefonie lub innych urządzeniach mobilnych (w tym w aplikacji mobilnej).
Limity możesz zmienić:

transakcje BLIK (przy
wykorzystaniu kodu
BLIK)

ilościowy: 5 przelewów
dziennie

ilościowy: 100
przelewów

kwotowy: 1.000 zł

kwotowy: 10.000 PLN

ilościowy: 5 przelewów
dziennie

ilościowy: 9999
przelewów dziennie

kwotowy: 500 zł per
przelew

kwotowy: analogicznie
jak ustawienie dla
przelewów zlecanych
na urządzeniach
mobilnych, jednak nie
więcej niż 500 zł per
przelew

przelew na numer
telefonu BLIK

ilościowy: 5 przelewów
dziennie

limity przelewów
mBank API

ilościowy: analogicznie
jak ustawienie dla
przelewów zlecanych
na urządzeniach
mobilnych, jednak nie
więcej niż 20
przelewów dziennie

– w oddziale – gdy jesteś klientem Private Banking,
– w BOK – w pozostałych przypadkach.
Jest to domyślny, proponowany przez nas dzienny limit kwotowy transakcji BLIK.
Limit możesz zmienić:
 w oddziale – gdy jesteś klientem Private Banking,
 w BOK – w pozostałych przypadkach.

Jest to domyślny, proponowany przez nas limit na przelewy realizowane na numer telefonu.
Limit kwotowy to maksymalna kwota na jaką możesz wykonać jeden przelew.
Limitu tego nie możesz podwyższyć, limit możesz obniżyć, zmieniając limity na przelewy
zlecane na urządzeniach mobilnych:
 w serwisie transakcyjnym na naszej stronie internetowej. Aby to zrobić wybierz ikonkę koła
zębatego z ustawieniami, a następnie zakładkę „Limity i autoryzacje”,
 w oddziale – gdy jesteś klientem Private Banking,
 w BOK – w pozostałych przypadkach.

Jest to domyślny, proponowany przez nas dzienny limit kwotowy na przelewy realizowane w
ramach mBank API.
Limit możesz zmienić:

kwotowy: 50.000 zł (lub
równowartość tej kwoty
w walucie obcej)

brak

kwotowy: 5000 zł

kwotowy: 5000 zł

przelewy ekspresowe

polecenie zapłaty

 w serwisie transakcyjnym na naszej stronie internetowej. Aby to zrobić wybierz ikonkę koła
zębatego z ustawieniami, a następnie zakładkę „Limity i autoryzacje”,

ilościowy: do 2
przelewów dziennie

ilościowy: do 2
przelewów dziennie

kwotowy dla
pojedynczego polecenia
zapłaty: równowartość
1000 euro

brak

 w serwisie transakcyjnym na naszej stronie internetowej. Aby to zrobić, wybierz ikonkę koła
zębatego z ustawieniami, a następnie zakładkę „Limity i autoryzacje”,
 w oddziale – gdy jesteś klientem Private Banking,
 w BOK i placówce – w pozostałych przypadkach.

Limit kwotowy to maksymalna kwota na jaką możesz wykonać jeden przelew.
Nie możesz zmienić tego limitu.

Limit ustalasz samodzielnie, gdy ustanawiasz polecenie zapłaty.
Maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty to kwota, jaka została wskazana w ustawie
prawo bankowe.



 Dzienny limit kwotowy:

to maksymalna kwota, na jaką możesz wykonać łącznie wszystkie przelewy. Limit dotyczy momentu, w którym zlecasz przelewy danego dnia, a nie momentu w
którym faktycznie obciążymy rachunek. Łączna wysokość przelewów wychodzących danego dnia może być wyższa niż limit, jeżeli część z tych przelewów zlecono
wcześniej. Nie realizujemy przelewów powyżej kwoty limitu. Nie trafiają one także do „Koszyka płatności”.

dotyczy osoby, która składa przelew, a nie rachunku z którego go wykona. To oznacza, że masz jeden limit, niezależnie od tego, z ilu kont korzystasz (np. z
osobistego i firmowego).
 Dla przelewów wykonywanych w walucie obcej, kwotę przeliczamy na złote polskie wg naszego aktualnego kursu.
 Wraz z informacją o zmianie tego dokumentu przekażemy Ci jego nową wersję na trwałym nośniku. Po poinformowaniu o modyfikacji tego dokumentu zobowiązujemy
się jej nie zmieniać i nie usuwać.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NI P: 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.

