
Instrukcja zmiany limitów na kartach i w usłudze BLIK oraz zastrzeganie kart 
w bankowości internetowej. 

1. Zmiany Limitów na kartach i zastrzeganie kart.

Po wybraniu z Menu głównego modułu Karty (Rys. 1) przechodzimy do modułu pokazującego
listę posiadanych kart kredytowych i debetowych wraz z informacjami na ich temat. Moduł
umożliwia również zmianę ich limitów kart.

Podstawowe informacje na temat kart kredytowych znajdują się również na stronie głównej w
module Mój portfel. Klikając tam wybraną kartę, przechodzimy do modułu Karty

(Rys.1)

Po wybraniu z modułu Karty opcji Lista kart wyświetla się lista posiadanych kart w podziale 
na karty kredytowe i debetowe. Prezentowany numer karty jest zabezpieczony przed pełnym 
jego odczytaniem poprzez zakodowanie środkowych cyfr i wyświetlenie jedynie czterech 
pierwszych i czterech ostatnich (Rys. 2).

(Rys. 2)

Oprócz numeru karty wyświetla się również jej nazwa, informacja o posiadaczu karty oraz 
wolne środki dostępne na karcie. Klikając wybraną kartę, przechodzimy do informacji 
szczegółowych na jej temat.

Wybierając z menu bocznego opcję Informacje szczegółowe, uzyskujemy pełny dostęp do
informacji na temat posiadanych kart (Rys. 3). W górnej części znajduje się rozwijalna lista, z
której wybieramy numer karty, dla której chcemy zobaczyć informacje szczegółowe.



(Rys. 3)

Belka Limity umożliwia zmianę limitów dziennych dla kart. Podwyższenie limitu jest możliwe
maksymalnie do kwoty ustalonej z Bankiem i podanej w kolumnie Przyznany limit. Natomiast
obniżenie limitu jest możliwe do zera. Dzięki temu możemy zdefiniować maksymalną dzienną
kwotę płatności. Funkcjonalność przydatna jest, gdy ze względów bezpieczeństwa chcemy
ograniczyć wysokość możliwych dziennych transakcji kartą.
W celu zmiany limitów klikamy przycisk Zmień limity, a następnie dokonujemy modyfikacji.
Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Dalej i wpisaniem hasła w kolejno otworzonym oknie.
Autoryzacja hasłem kończy operację zmiany limitu.

Poniżej znajduje się przycisk do zastrzeżenia karty. (Rys. 4)



(Rys. 4)

2. Zmiana limitów BLIK

W przypadku aktywnej usługi BLIK dostępne są limity dla transakcji BLIK. 
Aby przejść do zmiany limitów BLIK należy na górze ekranu wybrać kafelek „Mój profil” następnie w menu po 
lewej stronie „Zarządzanie limitami” i na głównym ekranie pojawi się panel  zarządzania, belkę Limity BLIK 
prezentuje rysunek nr 5.

(Rys. 5)
 


