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Informacja o wysokościach domyślnych i maksymalnych dziennych limitów transakcji 
płatniczych oraz wysokościach limitów zbliżeniowych transakcji płatniczych 
dla karty debetowej Inteligo 
(obowiązuje od 15 grudnia 2018 r.)  

 

Dzienne limity transakcji płatniczych dokonywanych kartą: 

Wysokość limitu 
maksymalnego: 
 

 
1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: do wysokości środków dostępnych na 

rachunku 
2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: do wysokości środków dostępnych 

na rachunku  
3) limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł. 

 

Wysokość limitu 
domyślnego: 

 
1) limit gotówkowych transakcji płatniczych : 5 000 zł, 
2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 20 000 zł, 
3) limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł. 

 
Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN lub podpisu, dokonywanych 
w kraju, dla kart Visa wydanych do dnia 3 sierpnia 2018 r.: 

Wysokość limitu: 
1) 50 zł – dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej, 
2) 150 zł – dla łącznej wartości zbliżeniowych transakcji płatniczych. 

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN lub podpisu, dokonywanych za 
granicą, dla kart Visa wydanych do dnia 3 sierpnia 2018 r.: 

Limit transakcji płatniczych określa się, jako 3 kolejne zbliżeniowe transakcje płatnicze następujące po 
sobie, przy czym wartość pojedynczej transakcji płatniczej ograniczona jest limitem obowiązującym 
w danym kraju. 
Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych dokonywanych w kraju, dla kart Visa 
wydanych od dnia 4 sierpnia 2018 r. oraz kart Mastercard: 

Wysokość limitu: 

1) 50 zł – dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej, bez konieczności 
potwierdzania transakcji płatniczej kodem PIN lub podpisem, 

2) powyżej kwoty 50 zł - z potwierdzeniem transakcji płatniczej kodem PIN lub 
podpisem. 

Zbliżeniowe transakcje płatnicze, o których mowa w pkt 1 -2, są realizowane 
w oparciu o ustalony dla karty dzienny limit bezgotówkowych transakcji płatniczych 
oraz stan wolnych środków na rachunku. 

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych dokonywanych za granicą, dla kart Visa 
wydanych od dnia 4 sierpnia 2018 r. oraz kart Mastercard: 
Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej bez konieczności potwierdzania jej kodem PIN lub 
podpisem, ograniczona jest limitem zbliżeniowych transakcji płatniczych obowiązującym w danym kraju, 
z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu 
bezgotówkowych transakcji płatniczych. 
Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej bezgotówkowej transakcji płatniczej 
dokonanej przy użyciu karty: 

1) VISA - 300 zł (Usługa VISA CASH BACK), 
2) Mastercard – 500 zł (Usługa „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard). 

 Podstawa: § 7 ust. 3 oraz 13 ust. 7 „Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo” 

 


