Załącznik nr 1 do Regulaminu

Komunikat dla Posiadaczy rachunków bankowych Banku Pekao S.A.
dla osób fizycznych
================================================

1. Godziny graniczne przyjmowania dyspozycji przelewów wysyłanych, do
wykonania w tym samym dniu roboczym:
Rodzaj dyspozycji przelewu
wysyłanego

Forma złożenia
dyspozycji

Przelew wewnętrzny pomiędzy
rachunkami prowadzonymi w
Banku

za pośrednictwem Pekao24

Przelew zewnętrzny – do innego
banku w kraju

Przelew na rzecz ZUS lub US

bezpośrednio w placówce
Banku

Godzina graniczna
przyjmowania dyspozycji
przelewu
20:00*/
45 min. przed zamknięciem
placówki

za pośrednictwem Pekao24

14:25

bezpośrednio w placówce
Banku

11:45

za pośrednictwem Pekao24

20:00

bezpośrednio w placówce
Banku

45 min. przed zamknięciem
placówki

godzina graniczna przyjmowania dyspozycji przelewu – oznacza, że złożenie dyspozycji do tej
godziny gwarantuje uznanie rachunku odbiorcy w następnym dniu roboczym (przelew jest skierowany
do rozrachunku międzybankowego w tym samym dniu roboczym).
Złożenie dyspozycji po godzinie granicznej uznaje się jako otrzymane w następnym dniu roboczym
(przelew jest skierowany do rozrachunku międzybankowego w następnym dniu roboczym))

*/

przelew na kartę kredytową do godz. 17:00,

2. Godziny graniczne przyjmowania dyspozycji przekazów wysyłanych w
obrocie dewizowym, do wykonania w tym samym dniu roboczym
Rodzaj przekazu/ dyspozycji

Forma złożenia dyspozycji
przekazu wysyłanego

Godzina
graniczna:
przyjmowania
dyspozycji

Przekazy wysyłane, podlegające UUP - przekaz w walucie EOG do państwa EOG
1.
2.
3.

Tryb zwykły

za pośrednictwem Pekao24

1700

bezpośrednio w placówce Banku

1500

Tryb ekspres
Przekaz w walucie EUR, PLN

za pośrednictwem Pekao24

1345

bezpośrednio w placówce Banku

1200

Przekaz SEPA
w walucie EUR

za pośrednictwem Pekao24

1700

bezpośrednio w placówce Banku

1500

Przekazy wysyłane, które nie podlegają UUP
4.

5.

6.
7.

Tryb zwykły
Przekaz w walucie dostępnej w
ofercie Banku

za pośrednictwem Pekao24

1700

bezpośrednio w placówce Banku

1500

Tryb pilny
Przekaz w walucie: EUR, BGN,
CZK, DKK, HUF, NOK, RON,
SEK, GBP, PLN, CHF, USD
Tryb pilny
Przekaz w walucie innej niż
wymienione w pkt 5
Tryb ekspres
Przekaz w walucie: PLN, EUR,
USD

za pośrednictwem Pekao24

1700

bezpośrednio w placówce Banku

1500

za pośrednictwem Pekao24
bezpośrednio w placówce
Banku
za pośrednictwem Pekao24

1300

bezpośrednio w placówce Banku

1200

1200
1345

1) UUP – Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych
2) godzina graniczna przyjmowania dyspozycji (przekaz wysyłany):
 przekaz do krajów EOG i w walucie EOG - złożenie dyspozycji do tej godziny gwarantuje
uznanie rachunku odbiorcy w następnym dniu roboczym (przekaz jest skierowany do
rozrachunku w tym samym dniu roboczym)
 pozostałe przekazy - złożenie dyspozycji do tej godziny gwarantuje uznanie rachunku
odbiorcy w drugim dniu roboczym (przekaz jest skierowany do rozrachunku w następnym dniu
roboczym).
Złożenie dyspozycji po godzinie granicznej uznaje się jako otrzymane w następnym dniu
roboczym.
3) Tryb pilny, ekspres - przekaz jest skierowany do rozrachunku w tym samym dniu roboczym

3. Limity transakcyjne obowiązujące
wydawanych do rachunków

dla kart płatniczych debetowych

Bank informuje, że dla kart płatniczych debetowych stosowane są kwotowe i liczbowe limity
transakcyjne, odpowiednio dla danego typu karty i trybu przeprowadzenia transakcji:
1. Limity ONLINE – kwotowe i liczbowe dzienne limity transakcji bezgotówkowych, zapisane w
systemie Banku, stosowane dla transakcji, których weryfikacja odbywa się w systemie Banku,
1.1.
dzienny kwotowy limit transakcji bezgotówkowych,
1.2.
dzienny liczbowy limit bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych,
2. Limity OFFLINE – kwotowe i liczbowe limity transakcji bezgotówkowych, zapisane
w mikroprocesorze karty, odnawiane automatycznie każdorazowo w przypadku transakcji w trybie
ONLINE, dokonanej w bankomacie lub terminalu płatniczym po umieszczeniu karty w czytniku;
Tryb OFFLINE występuje, gdy dla danej transakcji terminal nie umożliwia zastosowania trybu
ONLINE oraz domyślnie, dla transakcji zbliżeniowych kartami VISA do kwoty, dla której nie jest
wymagany PIN lub podpis.
Bank wyjaśnia, że dla kart płatniczych debetowych stosowany jest też limit kwotowy pojedynczej
transakcji zbliżeniowej, po którego przekroczeniu autoryzacja takiej transakcji wymaga
wprowadzenia numeru PIN lub złożenia podpisu. Limit ten ustanawiany jest przez systemy płatnicze
na poziomie krajowym i obecnie wynosi w Polsce 50 PLN.
Szczegółowe informacje o limitach kwotowych transakcji zbliżeniowych w innych krajach publikowane
są na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl .
Wysokość poszczególnych limitów prezentuje poniższa tabela:
Rodzaj karty
Rodzaj limitu
Dzienny kwotowy limit transakcji
bezgotówkowych ONLINE
Dzienny liczbowy limit
bezgotówkowych transakcji
zbliżeniowych ONLINE bez
3)
potwierdzenia kodem PIN
Limit kwotowy OFFLINE 1)
Limit liczbowy OFFLINE 2)
Dzienny liczbowy limit transakcji
3
ONLINE bez fizycznego użycia karty )
1)

2)

3)

Master
Card Debit FX,
MasterCard Debit
Gold FX

VISA
walutowa w
EUR

VISA
walutowa
w USD

saldo/ limit
rachunku

2 500 EUR

2 500 USD

4

4

4

150 PLN
5

75 EUR
5

75 USD
5

4

4

4

Stosowany dla transakcji w walucie rachunku, gdy wartość kolejnych transakcji offline przekracza
łącznie limit odpowiednio: 150 PLN/ 75 EUR/ 75 USD dokonanie kolejnej transakcji w trybie offline
nie jest możliwe
Stosowany dla transakcji w innej walucie niż waluta rachunku, gdy liczba kolejnych transakcji
offline przekracza łącznie limit 5 transakcji dokonanie kolejnej transakcji w trybie offline nie jest
możliwe,
limit może być zmieniony na wniosek Posiadacza/ Użytkownika,

4. Limity wypłat gotówkowych dokonywanych kartami
Dla kart wydawanych do rachunków prowadzonych na rzecz osób pełnoletnich o pełnej zdolności do
czynności prawnych oraz na rzecz osób małoletnich o ograniczonej zdolności do czynności prawnych,
Bank ustala limity wypłat gotówkowych.
1. Limity wypłat gotówkowych przy użyciu kart przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj karty
Rodzaj limitu

Limit dzienny

Limit miesięczny

MasterCard
Debit FX

MasterCard
Debit Gold
FX*)

3 000
PLN
lub
równowartość
tej kwoty w
innej walucie
30 000 PLN
lub
równowartość
tej kwoty w
innej walucie

15 000 PLN
lub
równowartość
tej kwoty w
innej walucie,
30 000 PLN
lub
równowartość
tej kwoty w
innej walucie

VISA Pekao Walutowa*)
VISA Pekao w
VISA Pekao w
EUR
USD

1 000 EUR

1 000 USD

10 000 EUR

10 000 USD

*) nie dotyczy Posiadaczy małoletnich

2.

3.

3.
4.

5.
6.

8.

W przypadku kart wydawanych Posiadaczom małoletnim o ograniczonej zdolności do czynności
prawnych limity dzienne i limity miesięczne przedstawione w powyższej tabeli mają
zastosowanie, o ile łączna kwota transakcji dokonywanych w ciężar rachunku Posiadacza
małoletniego mieści się w granicach zwykłego zarządu określonych w Regulaminie.
Dzienny i miesięczny limit gotówkowych wypłat kartą, o których mowa w pkt 1 może być
zmieniony na pisemny wniosek Posiadacza, z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) minimalna wysokość dziennego limitu gotówkowych wypłat kartą wynosi odpowiednio:
1 000 PLN lub 100 USD, lub 100 EUR,
2) wysokość dziennego i miesięcznego limitu może być określona tylko w pełnych setkach PLN/
USD/ EUR,
3) wnioskowana wysokość limitu dziennego nie może być wyższa niż wysokość limitu
miesięcznego,
4) zmieniony limit obowiązuje najpóźniej od następnego dnia roboczego po złożeniu dyspozycji
w Banku.
Limity, o których mowa w pkt 1 i 2 są ustalone odrębnie dla każdej karty wydanej do rachunku.
Jeśli karta jest wydana Użytkownikowi (pełnomocnikowi rodzajowemu) będącemu osobą o
ograniczonej zdolności do czynności prawnych, limit dla tej karty ustala Posiadacz, z
uwzględnieniem postanowień pkt1 i 2.
W przypadku kart wydanych do Eurokont Prestiżowych, limity mogą być podwyższone do kwoty
uzgodnionej indywidualnie z Posiadaczem.
Dzienny limit wypłat gotówkowych kartą dla Posiadaczy małoletnich o ograniczonej zdolności do
czynności prawnych, o którym mowa w pkt 1 może być zmieniony na pisemny wniosek
przedstawiciela ustawowego Posiadacza, z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) minimalna wysokość dziennego limitu wypłat gotówkowych kartą wynosi 50 PLN,
2) wysokość dziennego limitu musi być wielokrotnością 50 PLN,
3) zmieniony limit obowiązuje najpóźniej od następnego dnia roboczego po złożeniu dyspozycji
w Banku.
Miesięczny limit obowiązuje od 25 dnia miesiąca do 24 dnia następnego miesiąca włącznie.

5. Limity obowiązujące w Pekao24
Transakcje w Pekao24 są realizowane z uwzględnieniem limitów dziennych i miesięcznego,
wyrażonych w złotych i odnoszących się łącznie do wszystkich rachunków przypisanych do Numeru
Klienta Posiadacza.
1. W chwili udostępniania Pekao24 ustalone są następujące limity:
Dla Posiadaczy o pełnej
zdolności do czynności
prawnych

Dla Posiadaczy małoletnich o
ograniczonej zdolności do
czynności prawnych

Limit dzienny

1 000 PLN

200 PLN

Limit miesięczny

5 000 PLN

1 000 PLN

Limit dzienny płatności PeoPay
Limit dzienny wypłat gotówki PeoPay
w bankomatach

1 000 PLN

200 PLN

1 000 PLN

200 PLN

Rodzaj limitu

2.
3.

4.

5.
6.

Posiadacz, z zastrzeżeniem pkt. 3, 4 i 6, może w dowolnym momencie dokonać zmiany
wysokości limitów zgodnie z „Wykazem Funkcji Serwisów”.
Limit dzienny płatności PeoPay może zostać podwyższony do kwoty 10 000 PLN - w przypadku
klientów o pełnej zdolności do czynności prawnych i do kwoty 1 000 PLN - w przypadku klientów
o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
Limit dzienny wypłat gotówki PeoPay w bankomatach może zostać podwyższony do kwoty
3 000 PLN - w przypadku klientów o pełnej zdolności do czynności prawnych i do kwoty 500 PLN
- w przypadku klientów o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
Użytkownik PeoPay może wnioskować o zwiększenie limitów, o których mowa w pkt 3 i 4,
składając dyspozycję w Oddziale Banku.
W przypadku rachunków prowadzonych na rzecz małoletnich Posiadaczy zmianę limitu zleca –
tylko w Oddziale Banku – przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej.
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