
15 

 

Załącznik nr 1 
do „Regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej SGB mobile” 

 

Limity zleceń płatniczych w aplikacji mobilnej obowiązujące w SGB Banku i banku 

spółdzielczym 

 

1.  Przelewy 
 

Limit pojedynczej transakcji: 

 Wartość standardowa Wartość maksymalna 

Dla użytkowników aktywujących aplikację SGB 

Mobile poprzez bankowość internetową  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limit standardowy dla pojedynczej 

transakcji określony w załączniku nr 3 

do „Regulaminu świadczenia usług 

w zakresie prowadzenia rachunków 

bankowych dla klientów 

indywidualnych”. 

 

W przypadku gdy: 

a) limit jest większy niż 5 000 PLN - 

limit pojedynczej transakcji w SGB 

Mobile wynosi 5 000 PLN  

b) limit jest mniejszy niż 5 000 PLN  - 

limit pojedynczej transakcji w SGB 

Mobile jest  równy limitowi 

pojedynczej transakcji ustawionemu 

w bankowości internetowej 

5 000 PLN 

 

 

 

Dla użytkowników aktywujących aplikację SGB 

Mobile za pośrednictwem call center 

i korzystających tylko z SGB Mobile  

 

5 000 PLN* 

*bank spółdzielczy może określić 

niższą wartość limitu 

5 000 PLN 

 

 

 

 

         Limit wszystkich transakcji w ciągu dnia: 

 Wartość standardowa Wartość maksymalna 

Dla użytkowników aktywujących aplikację SGB 

Mobile poprzez bankowość internetową  

 

Limit standardowy dla wszystkich 

transakcji w ciągu dnia określony 

w załączniku nr 3 do „Regulaminu 

świadczenia usług w zakresie 

prowadzenia rachunków bankowych 

dla klientów indywidualnych” 

 

Limit ustawiony w bankowości 

internetowej lub limit 

standardowy wszystkich 

transakcji w ciągu dnia określony 

w załączniku nr 3 do 

„Regulaminu świadczenia usług 

w zakresie prowadzenia 

rachunków bankowych dla 

klientów indywidualnych” 

 

Dla użytkowników aktywujących aplikację SGB 

Mobile za pośrednictwem call center 

i korzystających tylko z SGB Mobile 

 

5 000 PLN* 

*bank spółdzielczy może określić 

niższą wartość limitu 

5 000 PLN 
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2. Przelew na telefon BLIK 

 

Limit pojedynczej transakcji: 

 Wartość standardowa Wartość maksymalna 

Dla użytkowników aktywujących aplikację SGB 

Mobile poprzez bankowość internetową  

 

Limit standardowy dla pojedynczej 

transakcji określony w załączniku nr 3 

do „Regulaminu świadczenia usług 

w zakresie prowadzenia rachunków 

bankowych dla klientów 

indywidualnych”. 

 

W przypadku gdy: 

a) limit jest większy niż 500 PLN - 

limit pojedynczej transakcji w SGB 

Mobile wynosi 500 PLN  

b) limit jest mniejszy niż 500 PLN  - 

limit pojedynczej transakcji w SGB 

Mobile jest  równy limitowi 

pojedynczej transakcji ustawionemu 

w bankowości internetowej  

500 PLN 

 

Dla użytkowników aktywujących aplikację SGB 

Mobile za pośrednictwem call center 

i korzystających tylko z SGB Mobile 

 

500 PLN * 

 

*bank spółdzielczy może określić 

mniejszą wartość limitu 

500 PLN 

 

 

 
Limit wszystkich transakcji w ciągu dnia: 

 Wartość standardowa Wartość maksymalna 

Dla użytkowników aktywujących aplikację SGB 

Mobile poprzez bankowość internetową  

Limit standardowy dla wszystkich 

transakcji w ciągu dnia określony w 

załączniku nr 3 do „Regulaminu 

świadczenia usług w zakresie 

prowadzenia rachunków bankowych 

dla klientów indywidualnych” 

 

 

Limit ustawiony przez 

użytkownika w bankowości 

internetowej lub limit 

standardowy dla wszystkich 

transakcji w ciągu dnia 

określony w załączniku nr 3 do 

„Regulaminu świadczenia usług 

w zakresie prowadzenia 

rachunków bankowych dla 

klientów indywidualnych” 

 

 

Dla użytkowników aktywujących aplikację SGB 

Mobile za pośrednictwem call center 

i korzystających tylko z SGB Mobile 

 

5 000 PLN* 

*bank spółdzielczy może określić 

niższą wartość limitu 

5 000 PLN 
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3. Limit globalny wszystkich transakcji w ciągu dnia (przelewów oraz przelewów na telefon 

BLIK) 

 
         Limit globalny wszystkich transakcji w ciągu dnia (przelewów oraz przelewów na telefon BLIK) 

 Wartość standardowa Wartość maksymalna 

Dla użytkowników aktywujących aplikację SGB 

Mobile poprzez bankowość internetową  

 

Limit standardowy dla wszystkich 

transakcji w ciągu dnia określony 

w załączniku nr 3 do „Regulaminu 

świadczenia usług w zakresie 

prowadzenia rachunków bankowych 

dla klientów indywidualnych” 

 

Limit ustawiony w bankowości 

internetowej lub limit 

standardowy dla wszystkich 

transakcji w ciągu dnia określony 

w załączniku nr 3 do 

„Regulaminu świadczenia usług 

w zakresie prowadzenia 

rachunków bankowych dla 

klientów indywidualnych” 

 

Dla użytkowników aktywujących aplikację SGB 

Mobile za pośrednictwem call center 

i korzystających tylko z SGB Mobile 

 

5 000 PLN* 

*bank spółdzielczy może określić 

niższą wartość limitu 

5 000 PLN 

 

 

 

 

 

4. Transakcje kartowe* 
 

 

 

 

 

 

Rodzaj karty  Dzienny limit wypłat gotówki Dzienny limit transakcji bezgotówkowych 
(w tym internetowych) 

Karty debetowe w PLN: wartość 
standardowa 

wartość 
maksymalna 

ilościowy wartość 
standardowa 

wartość 
maksymalna 

ilościowy 

   Visa/Mastercard 1 500 PLN 15 000 PLN 5 3 000 PLN 30 000 PLN 15  

(w tym 10 dla 

transakcji 

internetowych) 

Karta młodzieżowa 

Visa/Mastercard 

500 PLN 15 000 PLN 5 500 PLN 30 000 PLN 15 

(w tym 10 dla 

transakcji 

internetowych)  

Rodzaj karty  Dzienny limit wypłat gotówki Dzienny limit transakcji bezgotówkowych 
(w tym internetowych) 

Karty debetowe w 

walutach wymienialnych 

wartość 
standardowa 

wartość 
maksymalna 

ilościowy wartość 
standardowa 

wartość 
maksymalna 

ilościowy 

Mastercard 350 EUR  

300 GBP  

400 USD 

2 000 EUR  

1 500 GBP  

2 000 USD 

5  700 EUR  

600 GBP 

850 USD 

4 000 EUR  

3 000 GBP  

4 250 USD 

15  

(w tym 10 dla 

transakcji 

internetowych) 
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*Bank spółdzielczy może określić inną wartość limitów standardowych i maksymalnych dla 

transakcji kartowych. Informacja o wartości limitów standardowego i maksymalnego jest 

dostępna w aplikacji mobilnej w zakładce „Zarządzaj kartami/Zarządzaj limitami”. 

 

 

 

5. Transakcje BLIK** 

 

 

 

**Bank spółdzielczy może określić inną wartość limitów standardowych i maksymalnych dla transakcji 

BLIK. Informacja o wartości limitu standardowego i maksymalnego jest dostępna w aplikacji mobilnej 

w zakładce „BLIK/Ustawienia BLIK/Zarządzaj limitami transakcji BLIK”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj karty  Dzienny limit wypłat gotówki Dzienny limit transakcji bezgotówkowych 

(w tym internetowych) 

Karta kredytowa Wartość standardowa Ilościowy Wartość standardowa Ilościowy 

Mastercard 2 000 PLN 5 do wysokości przyznanego 

a niewykorzystanego limitu 

15 (w tym 10 transakcji 

internetowych) 

Visa 2 000 PLN 5   do wysokości przyznanego 

a niewykorzystanego limitu 

15 ( w tym 10 transakcji 

internetowych) 

Mastercard Gold 5 000 PLN 5 do wysokości przyznanego 

a niewykorzystanego limitu 

15 ( w tym 10 transakcji 

internetowych) 

Rodzaj limitu 

Wartość  

standardowa 

  

Wartość maksymalna 

 

Ilościowy 

Dzienny limit wypłat gotówki          500 PLN          5.000 PLN          10 

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych (w tym 

internetowych) 
500 PLN  5.000 PLN  

100 

Dzienny limit globalny (suma wypłat gotówki i 

transakcji bezgotówkowych (w tym 

internetowych))  

 

5.000 PLN 

 

Nie dotyczy 


