
 

Komunikat  

Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego dla klientów instytucjonalnych dotyczący 

kart płatniczych oraz maksymalnej kwoty jednorazowego przelewu Express Elixir.  
 

KARTY PŁATNICZE 

1. Do rachunku rozliczeniowego bieżącego lub pomocniczego prowadzonego w złotych polskich Bank 

wydaje karty płatnicze Visa Business Debetowa. 

2. Do rachunku rozliczeniowego w walucie euro Bank wydaje karty płatnicze Visa Business 

Walutowa EURO. 

3. Bank wydaje kartę kredytową Visa Business. 

4. Limity autoryzacyjne obowiązujące dla kart płatniczych wynoszą: 

1) dla karty Visa Business Debetowa 

a) 30 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki, 

b) do wysokości  wolnych środków na rachunku, w ramach pozostałego limitu indywidualnego, 

nie więcej niż 50 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny *, 

2) dla karty Visa Business Debetowa dla rolników 

a) 30 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki, 

b) do wysokości  wolnych środków na rachunku, w ramach pozostałego limitu indywidualnego, 

nie więcej niż 50 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny* 

3) dla karty kredytowej Visa Business  

a) 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki, 

b) do  wysokości  przyznanego  limitu  kredytowego, nie więcej niż 50 000 zł - maksymalny 

dzienny limit transakcyjny *. 

4) dla karty Visa Business walutowej EURO  

a) 2 000 Euro – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki, 

b) do wysokości wolnych środków na rachunku, w ramach pozostałego limitu indywidualnego, 

nie więcej niż 5 000 Euro – maksymalny dzienny limit transakcyjny* 

5. Minimalna kwota do spłaty zadłużenia na karcie kredytowej wynosi 5% nie mniej niż 100 zł 

miesięcznie i liczona jest od salda końcowego za dany okres rozliczeniowy. Jeżeli saldo końcowe 

jest niższe niż 100 zł wówczas wymaganą kwotą do spłaty jest całość zadłużenia na karcie. 

6. Usługi dodatkowe do kart płatniczych. 

1) Karty płatnicze wymienione w ust. 1 umożliwiają dokonywanie transakcji gotówkowych w 

ramach usługi „cash back”. Usługa ta daje możliwość wypłaty gotówki podczas dokonywania 

płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych na terenie Polski (np. sklepie, 

stacji benzynowej) oznaczonych znakiem „cash back”, które posiadają udostępnioną taką 

usługę, z uwzględnieniem wysokości dziennego limitu wypłat gotówki.  

2) Maksymalna kwota pojedynczej wypłaty gotówki w ramach usługi „cash back”  wynosi 1 000 

zł. 

7. Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi 

wymienionymi w ust. 1 w bankomatach Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego oraz we 

wskazanych bankomatach Grupy  BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami. 

8. Aktualna lista bezprowizyjnych bankomatów dostępna jest na stronie www.wmbs.pl     

 

Express Elixir: 

 

1) Maksymalna kwota pojedynczego przelewu Express Elixir  w Systemie Bankowości 

Internetowej/ mobilnej   wynosi - 2.000 zł. 

2) Maksymalna kwota pojedynczego przelewu Express Elixir w placówce Banku wynosi - 50.000 

zł. 

3) Maksymalna dzienna liczba przelewów Expres Elixir dokonywanych w placówce Banku oraz w 

systemie Bankowości internetowej / mobilnej wynosi łącznie – 5 sztuk  

 
 

* wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcyjny 

http://www.wmbs.pl/

