Tabela Limitów – Konto Główne w GBP
Data publikacji: 01/01/2021
Limity miesięczne i roczne stosowane są na poziomie Klienta, po pomniejszeniu o wydatki klienta w okresie odpowiednio ostatnich 24 godzin,
30 dni lub 365 dni, i są zależne od dostępności środków na danym Subkoncie. W wypadku Kart posiadanych przez Klientów, którzy dokonali
Pełnej Rejestracji, limity stosowane są na poziomie Karty.
Możemy w każdym czasie dokonać zmiany powyższych limitów ze skutkiem natychmiastowym i według własnego uznania, i/lub może
zastosować niższe limity dla poszczególnych Klientów na podstawie oceny ryzyka i/lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa.
Kwota maksymalna
Pełna funkcjonalność1

Kwota minimalna dla
każdej transakcji
Pojedyncza
Pojedyncza
Pojedyncza
Jedna waluta/
transakcja/dzienny/miesięczny transakcja/dzienny/miesięczny transakcja/dzienny/miesięczny Różne waluty
Waluta limit
limit
limit
Ograniczona funkcjonalność2

Płatności wychodzące
dokonywane przy użyciu Aplikacji
GBP 100/500/na
50/100/120
• Face to Face
GBP 10,000/10,000/50,000
120/120/120
• Przelewy Moje
Kontakty
GBP 10 000/10 000/50 000
nd
• Przelewy bankowe
(dopuszczalne są pojedyncze
transakcje
o
wyższych
wartościach, jednak wymagają
dodatkowego potwierdzenia)
Płatności na Rachunek
Użytkownika
• Przelewy bankowe
• Obciążenie karty
debetowej lub
kredytowej wydanej
przez podmiot
zewnętrzny

GBP
GBP

Konta nadzorowane3

50/100/1,000
1,000/1,000/1,000

nd/nd
nd/nd

1,000/1,000/1,000

1/5

Brak określonego limitu
500/500/1 000

120/120/120
120/120/120

Brak określonego limitu
500/500/1,000

nd
5

9 000/9 000/30 000
7 000/7 000/25 000
40 000/40 000/150 000
10 000/10 000/40 000
600/600/3 500
500/500/3 000
2 500/2 500/15 000
750/750/4 500
Transakcja niedozwolona

150/150/150
120/120/120
600/600/600
nd
50/50/50
40/40/40
200/200/200
nd
Transakcja niedozwolona

500/500/2,000
500/500/2,000
2,000/2,000/5,000
700/700/2,500
200/200/1,000
150/150/1,000
600/600/3,000
250/250/1,200
Transakcja niedozwolona

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

Karty4
•

•

•

EUR
GBP
PLN
USD
Wypłaty gotówkowe z EUR
bankomatów
GBP
PLN
USD
Wypłaty gotówkowe w kasie
Zakupy

Uwagi:

•

•

Zgodnie z przepisami Unii •
Europejskiej, klientów z
Podstawową Rejestracją
obowiązuje limit salda
konta w wysokości 150
EUR (lub równowartość tej
kwoty w innej walucie).
Z Karty nie można
korzystać zagranicą.5

1

Korzystanie
z
karty
ograniczone w wybranych
kategoriach zakupowych
nieodpowiednich dla osób
niepełnoletnich

Dotyczy klientów, którzy dokonali Pełnej Rejestracji. Dołożymy wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum niedogodności związane z wymaganą prawem weryfikacją tożsamości klienta oraz weryfikacją transakcji.
Zastrzegamy jednak, że w każdym czasie i według własnego uznania możemy poprosić użytkownika o dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uznamy to za wskazane ze względu na korzystanie przez niego z usług
DiPocket.
2
Dotyczy klientów, którzy dokonali jedynie Podstawowej Rejestracji (co oznacza, że nie byliśmy w stanie zweryfikować tożsamości i adresu klienta): takie ograniczenia są stosowane obowiązkowo przez wszystkie instytucje
finansowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; podczas rejestracji, a także po jej dokonaniu, będziemy informować
użytkownika, w jaki sposób może on doprowadzić do zniesienia tych ograniczeń.
3
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Aplikacji i Karty jedynie pod nadzorem osoby dorosłej, która ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie dokonane zakupy.
4
Transakcje mogą również zostać odrzucone, jeżeli istnieje podejrzenie oszustwa lub jeżeli użyty terminal nie może połączyć się za pomocą karty Mastercard z naszym systemem autoryzacji.
5
Zgodnie z regulaminem Mastercard
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