Komunikat dla Użytkowników rachunków bankowych, debetowych kart płatniczych oraz
systemu bankowości internetowej.
(Obowiązuje od 05.05.2021 r.)

I. Limity wydatków dla transakcji kartowych
maksymalny dzienny limit wydatków
dla transakcji kartowych gotówkowych

maksymalny dzienny limit wydatków dla
transakcji kartowych
(w tym dla transakcji internetowych)

2 000 PLN

10 000 PLN

200 PLN

500 PLN

VISA Classic

5 000 PLN

20 000 PLN

VISA Classic VIP

10 000 PLN

do wysokości dostępnych środków

rodzaj karty
VISA / VISA Electron
dla osoby pełnoletniej
VISA / VISA Electron
dla osoby małoletniej

II. Limity dla transakcji zbliżeniowych
maksymalna wysokość limitu kwotowego dla jednorazowej transakcji zbliżeniowej
niewymagającej autoryzacji kodem PIN, przeprowadzanej na terenie Polski

100 PLN

maksymalna wysokość limitu kwotowego płatności zbliżeniowych niewymagających
autoryzacji kodem PIN

450 PLN

III. Transakcje typu cash back
maksymalna kwota wypłaty gotówki podczas korzystania z usługi cash back

300 PLN

IV. Maksymalna kwota dopuszczalnego debetu
rodzaj rachunku

maksymalna kwota
dopuszczalnego debetu

minimalny wpływ środków na
rachunek

rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
dla osób pełnoletnich

500 PLN

pow. 700 PLN

rodzaj limitu

limit domyślny

maksymalna kwota limitu

maksymalna kwota jednorazowej transakcji

1 000 PLN

do wysokości dostępnych środków

maksymalny limit dzienny

3 000 PLN

do wysokości dostępnych środków

V. Limity transakcji składanych w aplikacji mobilnej

VI. Limity transakcji BLIK
rodzaj limitu

maksymalna kwota
jednorazowej transakcji

wysokość limitu
dziennego

limit wypłat gotówki BLIK

1 000 PLN

3 000 PLN

limit transakcji bezgotówkowych BLIK realizowanych w terminalach POS

1 000 PLN

3 000 PLN

limit transakcji bezgotówkowych BLIK realizowanych przez Internet

1 000 PLN

3 000 PLN

VII. Godziny graniczne realizacji transakcji płatniczych
1. Przelewy krajowe
Rodzaj przelewu
Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku

placówka Banku

system bankowości
internetowej

w godzinach pracy placówki

18:00

14:00 1)

14:00 1)

w godzinach pracy placówki

07:00-18:00

14:30

x

Przelew międzybankowy wychodzący:
ELIXIR
Express ELIXIR (przelew natychmiastowy)
Maksymalna kwota jednorazowej transakcji: 20 000,00 zł
SORBNET
Przelew przychodzący:
ELIXIR
Express ELIXIR
SORBNET

1

I sesja do godziny 11:30
II sesja do godziny 15:00
III sesja do godziny 17:00
00:00-18:00
21:00-24:00
do godziny 16:00

Przelewy zlecone po godzinie granicznej, ale przed godziną 17:30, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wysłany
do odbiorcy w następnym dniu roboczym.

2. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej
Rodzaj przelewu

Tryb realizacji

Placówka Banku

system bankowości
internetowej

Przelewy wychodzące
Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku

standardowy

w godzinach pracy
placówki

15:30

Polecenie przelewu SEPA

standardowy

15:00

15:00

Polecenie przelewu w walucie obcej
(wysłane do banku krajowego)

standardowy

15:00

15:00

pilny

12:00

12:00

standardowy

15:00

15:00

pilny

12:00

12:00

standardowy

15:00

15:00

pilny

12:00

12:00

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT

Polecenie wypłaty
Przelewy przychodzące

15:30

VIII. Usługi i produkty dostępne w systemie bankowości internetowej
System Bankowości Internetowej (SBI)
Dostęp do informacji o:
✓ usługach bankowych,
✓ rachunkach posiadanych w Banku oraz operacjach
dostępnych dla tych rachunków,
✓ rachunkach kredytowych, za pośrednictwem, których
rozliczane są udzielone kredyty,

✓
✓

Dokonywanie operacji:
✓ składanie, zmianę zleceń płatniczych z rachunków
obsługiwanych w SBI na inne rachunki bankowe w Banku
lub w innych bankach,
✓ składanie zleceń zagranicznych,
✓ składanie płatności natychmiastowych Express Elixir,
✓ składanie przelewów internetowych za zakupy
w internecie Paybynet,
✓ odwoływanie niewykonanych jeszcze przez Bank zleceń
płatniczych z odroczonym terminem realizacji,
✓ tworzenie, zmianę listy zdefiniowanych szablonów,
✓ składanie, zmianę zleceń stałych,
✓ odwoływanie niewykonanych jeszcze przez Bank zleceń
stałych,

✓

Składanie wniosków o:
✓ zmianę danych osobowych,
✓ zmianę sposobu dostarczania wyciągu,
✓ zmianę środka dostępu do SBI,

✓
✓
✓

aktywację karty,
udzielenie kredytu internetowego,
o 300+/500+

Dostęp do informacji o:
✓ usługach bankowych,
✓ rachunkach posiadanych w Banku oraz operacjach
dostępnych dla tych rachunków,
✓ rachunkach kredytowych, za pośrednictwem, których
rozliczane są udzielone kredyty,

✓
✓

historii rachunku oraz wyciągach bankowych,
zawiadomieniach o dokonywanych przez Bank
zmianach w treści Umowy, Regulaminu, Taryfy prowizji
i opłat, Tabeli oprocentowania,
zaplanowanych zdarzeniach (np. przelewy odroczone,
zlecenia stałe);

Dokonywanie operacji:
✓ składanie, zmianę zleceń płatniczych z rachunków
obsługiwanych w SBI na inne rachunki bankowe w Banku
lub w innych bankach,
✓ składanie zleceń zagranicznych,
✓ składanie płatności natychmiastowych Express Elixir,
✓ odwoływanie niewykonanych jeszcze przez Bank zleceń
płatniczych z odroczonym terminem realizacji,

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

historii rachunku oraz wyciągach bankowych,
zawiadomieniach o dokonywanych przez Bank
zmianach w treści Umowy, Regulaminu, Taryfy prowizji
i opłat, Tabeli oprocentowania,
zaplanowanych zdarzeniach (np. przelewy odroczone,
zlecenia stałe);
pobieranie wydruku potwierdzenia wykonania transakcji
płatniczej,
składanie oświadczeń woli o otwarciu lub zamknięciu
rachunku lokaty w ramach Umowy,
doładowanie konta usług przedpłaconych-telefonów
komórkowych,
zmianę
danych
zawartych
w
odpowiednich
indywidualnych danych uwierzytelniających – jeśli taka
zmiana jest możliwa,
zmianę kanałów dostępu oraz limitów do rachunków,
pobieranie plików udostępnionych przez Bank,
składanie zleceń za pośrednictwem platformy walutowej
eKantor BS;

Aplikacja mobilna BSBrodnica

Transakcje BLIK:
✓ wypłaty gotówki BLIK
✓ transakcje
bezgotówkowe
w terminalach POS

✓

✓
✓
✓

✓
BLIK

realizowane

pobieranie wydruku potwierdzenia wykonania transakcji
płatniczej,
składanie oświadczeń woli o otwarciu lub zamknięciu
rachunku lokaty w ramach Umowy,
doładowanie konta usług przedpłaconych-telefonów
komórkowych,
pobieranie plików udostępnionych przez Bank,

transakcje
bezgotówkowe
przez Internet

BLIK

realizowane

