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Limity dla płatności z rachunków 

10 czerwca 2020 r. wchodzą w życie zmienione „Limity dla płatności z rachunków dla osób fizycznych i klientów Private 

Banking”. 

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 do otwarcia dla Ciebie konta osobistego 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 w wysokości 10.000 zł.   

Ustawimy go jeśli: 

 do otwarcia dla Ciebie konta osobistego 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 do otwarcia dla Ciebie konta osobistego 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 do otwarcia dla Ciebie konta osobistego 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. 

Podstawa prawna:  

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

 „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 15 ust. 2 lit. g).  

 „Regulaminu usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. (Rozdział 4 ust. 4; Rozdział 32)  

 „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. (Rozdział 28)  

Pozwalają one na zmianę limitów, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług. 

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 miesięcznym 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 osób fizycznych”. 

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 do otwarcia dla Ciebie konta osobistego 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 
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debetowych korzystasz (np. z kart debetowych wydanych do rachunku 

osobistego i firmowego). 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

 „Regulaminu obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” (Rozdział 15 ust. 2 lit. g). 

 „Regulaminu kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. (Rozdział 7 ust. 3, Rozdział 23) 

 „Regulaminu rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. (Rozdział 28)  

Pozwalają one na zmianę limitów, gdy zmieniamy sposób obsługi produktów i usług. 

 

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 miesięcznym okresem wypowiedzenia i  nie poniesiesz za to opłat. 

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

 Zestawienie identyfikatorów zmienionych dokumentów 

Dokument Identyfikator dokumentu (SHA-256) 

Limity dla płatności z rachunków dla osób fizycznych i 

klientów Private Banking 

4851f7c7c1932e8f22138d7bfcb351361d0775b470d006b7

8a06bd79bf937ce3 

Limity autoryzacyjne dla kart debetowych dla osób 

fizycznych 

0602fa56bc3b890df6434cad34adaf9364c41e240095c517a

92d63553c18bd89 

 

 
Identyfikator (SHA-256) jest związany z danym dokumentem elektronicznym. Każdy dokument ma swój jedyny, 
unikatowy identyfikator, którego nie da się zmienić. Jest to rodzaj elektronicznej gwarancji autentyczności. Więcej 

informacji na temat identyfikatora znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach na stronie internetowej mBanku.  
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