Komunikat dotyczący limitów dziennych dla kart płatniczych z dnia 25.04.2022 r.
Karty debetowe
Visa Millennium 360°
Mastercard
Millennium 360 °

Millennium Visa
Millennium Visa Konto
Konto 360°
360°
Millennium
dla Małoletnich od 7
Mastercard Konto
do 13 roku życia
360°

Millennium Visa
Dobre Konto

Millennium Maestro
PayPass
Millennium
Mastercard
Debit

Millennium Visa
Konto

Millennium Visa
Euro26

Millennium Maestro
Voyager
Millennium
Mastercard Voyager

50 000zł/ 5 000 zł

50 000 zł/ 5 000 zł

50 000 zł / 2 000 zł

50 000 zł / 2 000 zł

50 000 zł / 5 000 zł

100 zł / 50 zł
(produkt dostępny od 50 000 zł/ 5 000 zł
07 maja 2021 r.)

50 000 zł/ 5 000 zł

50 000 zł/ 2 000 zł

50 000 zł/ 2 000 zł

50 000 zł/ 5 000 zł

Limity transakcji
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych/ wypłat gotówki z bankomatów dla umów
zawartych przed dniem 20 marca 2021 r.: 1)
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych/ wypłat gotówki z bankomatów dla umów
zawartych od dnia 20 marca 2021 r. przed dniem 15 sierpnia 2021 r.: 1)
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych / wypłat gotówki za bankomatów dla umów
zawartych dla umów zawartych od dnia 15 sierpnia 2021 r.: 1)
Jednorazowa kwota wypłaty gotówki w ramach usługi Cash Back

produkt niedostępny

50 000 zł/
5 000 zł

produkt niedostępny

produkt niedostępny
5 000 zł/2 000 zł
5 000 zł/ 2 000 zł
300 zł(Visa)/500 zł
(Mastercard)

5 000 zł/ 2 000 zł

100 zł/ 50 zł

5 000 zł/ 2 000 zł

5 000 zł / 2 000 zł

5 000 zł/ 2 000 zł

5 000 zł / 2 000 zł

5 000 zł/ 2 000 zł

300 zł(Visa)/500 zł
(Mastercard)

w ramach kwoty
limitu dziennego
transakcji
bezgotówkowych

300 zł

500 zł

300 zł

300 zł

500 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

Płatności zbliżeniowe
Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej na terenie Polski bez konieczności
wprowadzania kodu PIN lub podpisu

100 zł

Wyjaśnienia:
1)
Wartości transakcji dokonywanych kartą płatniczą domyślnie przyjęte przez bank. Mogą zostać zmienione przez użytkownika w granicach maksymalnych wartości, które wynoszą:
- w przypadku karty Millennium Visa Konto 360° dla Małoletnich od 7 do 13 roku życia: 100 zł dla płatności bezgotówkowych oraz 50 zł dla wypłat gotówki z bankomatów
- w przypadku karty Millennium Maestro Voyager i Millennium Mastercard Voyager: 50 000 zł dla płatności bezgotówkowych oraz 5 000 zł dla wypłat gotówki z bankomatów
- w przypadku pozostałych typów kart wymienionych w powyższej tabeli: 50 000 zł dla płatności bezgotówkowych oraz 10 000 zł dla wypłat gotówki z bankomatów.

Karty debetowe Prestige
Millennium Visa Prestige

Millennium Visa Prestige World

50 000 zł/ 5 000 zł

50 000 zł/ 5 000 zł

Millennium Maestro Voyager
Millennium Mastercard Voyager

Limity transakcji
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych/ wypłat gotówki z bankomatów dla umów zawartych przed
dniem 15 sierpnia 2021 r.: 1)
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych/ wypłat gotówki z bankomatów dla umów zawartych od dnia
15 sierpnia 2021 r.: 1)
Jednorazowa kwota wypłaty gotówki w ramach usługi Cash Back
Płatności zbliżeniowe
Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej na terenie Polski bez konieczności wprowadzania kodu PIN
lub podpisu

50 000 zł/5 000 zł

50 000 zł/ 5 000 zł

5 000 zł/2 000 zł

300 zł

300 zł

500 zł

100 zł

100 zł

50 000 zł /5 000 zł

100 zł

Wyjaśnienia:
1)
Wartości transakcji dokonywanych kartą płatniczą domyślnie przyjęte przez bank. Mogą zostać zmienione przez użytkownika w granicach maksymalnych wartości, które wynoszą:
- w przypadku karty Millennium Visa Prestige i Millennium Visa Prestige World: 50 000 zł dla płatności bezgotówkowych oraz 10 000 zł dla wypłat gotówki z bankomatów
- w przypadku karty Millennium Maestro Voyager i Millennium Mastercard Voyager: 50 000 zł dla płatności bezgotówkowych oraz 5 000 zł dla wypłat gotówki z bankomatów.
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Karty debetowe Bankowości Prywatnej
Millennium Maestro Voyager
Millennium Mastercard Voyager

Millennium Mastercard World Debit
Limity transakcji
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych/ wypłat gotówki z bankomatów dla
umów zawartych przed dniem 15 sierpnia 2021 r.: 1)
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych /wypłat gotówki z bankomatów dla
umów zawartych od dnia 15 sierpnia 2021 r.:1)

50 000 zł/5 000 zł

100 000 zł/ 5 000 zł

5 000 zł/2 000 zł

100 000 zł/ 5 000 zł

Jednorazowa kwota wypłaty gotówki w ramach usługi Cash Back

500 zł

500 zł

Płatności zbliżeniowe
Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej na terenie Polski bez konieczności
wprowadzania kodu PIN lub podpisu

100 zł

100 zł

Wyjaśnienia:
1)
Wartości transakcji dokonywanych kartą płatniczą domyślnie przyjęte przez bank. Mogą zostać zmienione przez użytkownika w granicach maksymalnych wartości, które wynoszą:
- w przypadku karty Millennium Mastercard World Debit: 100 000 zł dla płatności bezgotówkowych oraz 20 000 zł dla wypłat gotówki z bankomatów
- w przypadku kart Millennium Maestro Voyager i Millennium Mastercard Voyager: 50 000 zł dla płatności bezgotówkowych oraz 5 000 zł dla wypłat gotówki z bankomatów.

Karty debetowe z dawnej oferty Eurobanku
Visa Electron

Mastercard Debit

Mastercard Debit Prestige

Limity transakcji
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych:1)

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Limit dzienny wypłat gotówki z bankomatów:1)

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

100 zł

100 zł

100 zł

300 zł

500 zł

500 zł

Limit kwotowy dla jednorazowej bezgotówkowej transakcji
zbliżeniowej na terenie Polski bez konieczności wprowadzania
kodu PIN lub podpisu

Płatności zbliżeniowe
Jednorazowa kwota wypłaty gotówki w ramach usługi Cash Back

Wyjaśnienia:
1)
Wartości transakcji dokonywanych kartą płatniczą domyślnie przyjęte przez bank. Mogą zostać zmienione przez użytkownika w granicach maksymalnych wartości, które wynoszą 50 000 zł dla płatności bezgotówkowych
oraz 10 000 zł dla wypłat gotówki z bankomatów.
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Mobilna karta debetowa HCE
Mobilna karta debetowa HCE
Limity transakcji
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych: dla umów zawartych przed dniem 15 sierpnia
2021 r./dla umów zawartych od dnia 15 sierpnia 2021 r. 1)
Limit dzienny wypłat gotówki z bankomatów: dla umów zawartych przed dniem 15
sierpnia 2021 r./dla umów zawartych od dnia 15 sierpnia 2021 r. 1)

50 000 zł/ 1 000 zł
0 zł/ 0 zł

Płatności zbliżeniowe
Limit kwotowy dla jednorazowej bezgotówkowej transakcji zbliżeniowej na terenie
Polski bez konieczności wprowadzania kodu PIN lub podpisu

100 zł

Wyjaśnienia:
1)
Wartości transakcji dokonywanych kartą płatniczą domyślnie przyjęte przez bank. Mogą zostać zmienione przez użytkownika w granicach maksymalnych wartości, które wynoszą 50 000 zł dla płatności bezgotówkowych
oraz 10 000 zł dla wypłat gotówki z bankomatów.

Karty kredytowe
Segment A
Millennium Visa Impresja,
Millennium Mastercard
Impresja

Millennium Visa Alfa

limit kredytowy karty

Segment B

Segment C

Millennium Mastercard

WWF Millennium
Mastercard

Piotr i Paweł Millennium
Mastercard

Millennium Visa Gold,
Millennium Mastercard
Gold

Millennium Visa Platinum

Minikarta
PayPass

Niebieska Visa Millennium

limit kredytowy karty

limit kredytowy karty

limit kredytowy karty

limit kredytowy karty

limit kredytowy karty

limit kredytowy karty

zgodnie z ustawieniami na
karcie głównej

limit kredytowy karty

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

3 000 zł

5 000 zł

zgodnie z ustawieniami na
karcie głównej

0 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

Millennium Visa,

Limity transakcji
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych1)

Limit dzienny transakcji gotówkowych2)

Płatności zbliżeniowe
Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej na terenie Polski bez
konieczności wprowadzania kodu PIN lub podpisu

Wyjaśnienia:
1) Wartości transakcji dokonywanych kartą płatniczą domyślnie przyjęte przez bank. Mogą zostać zmienione przez użytkownika, przy czym limit dzienny nie może być wyższy niż limit kredytowy karty.
2) Wartości transakcji dokonywanych kartą płatniczą domyślnie przyjęte przez bank. Mogą zostać zmienione przez użytkownika, przy czym limit dzienny nie może być wyższy niż limit kredytowy karty oraz:
- 10 000 zł dla karty Millennium Visa Platinum
- 5 000 zł dla pozostałych typów kart wymienionych w powyższej tabeli.
Wyjątkiem jest karta Niebieska Visa Millennium, w przypadku której wykonywanie transakcji gotówkowych nie jest możliwe.
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Karty kredytowe Bankowości Prywatnej
Millennium Mastercard World Signia/Elite
Millennium Mastercard World Signia/Elite VIP
Limity transakcji
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych 1)
Limit dzienny transakcji

limit kredytowy karty

2 000 zł

gotówkowych2)

Płatności zbliżeniowe
Limit kwotowy dla jednorazowej bezgotówkowej transakcji zbliżeniowej na terenie
Polski bez konieczności wprowadzania kodu PIN lub podpisu

100 zł

Wyjaśnienia:
1) Wartości transakcji dokonywanych kartą płatniczą domyślnie przyjęte przez bank. Mogą zostać zmienione przez użytkownika, przy czym limit dzienny nie może być wyższy niż limit kredytowy karty.
2) Wartości transakcji dokonywanych kartą płatniczą domyślnie przyjęte przez bank. Mogą zostać zmienione przez użytkownika, przy czym limit dzienny nie może być wyższy niż limit kredytowy karty oraz 20 000 zł.

Karty kredytowe z oferty Eurobanku
Visa Classic Standard
Visa Classic Standard Bis

Visa Gold Perfect

Visa Gold Standard
Visa Gold Home

Visa Gold Select

Limity transakcji

Limity dzienne transakcji 1)

zgodnie z wartością wskazaną w umowie zawartą w eurobanku

Płatności zbliżeniowe
Limit kwotowy dla jednorazowej bezgotówkowej transakcji zbliżeniowej na
terenie Polski bez konieczności wprowadzania kodu PIN lub podpisu

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

Wyjaśnienia:
1) Wartości transakcji dokonywanych kartą płatniczą domyślnie przyjęte przez bank. Mogą zostać zmienione przez użytkownika, przy czym limit dzienny transakcji bezgotówkowych nie może być wyższy niż limit kredytowy karty,
zaś limit dzienny transakcji gotówkowych nie może być wyższy niż limit kredytowy karty oraz 5 000 zł.
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Karty przedpłacone
Millennium Mastercard Prepaid
Limity transakcji
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych 1)

500 zł

Limit dzienny transakcji wypłat gotówki z bankomatów1)

100 zł

Płatności zbliżeniowe
Limit kwotowy dla jednorazowej bezgotówkowej transakcji zbliżeniowej na terenie Polski bez konieczności wprowadzania kodu PIN
lub podpisu

100 zł

Wyjaśnienia:
1)
Wartości transakcji dokonywanych kartą płatniczą domyślnie przyjęte przez bank. Mogą zostać zmienione przez użytkownika w granicach maksymalnych wartości, które wynoszą 50 000 zł dla płatności bezgotówkowych
oraz 1 000 zł dla wypłat gotówki z bankomatów.
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