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Doporučené a maximální limity
k platebním kartám České spořitelny
Limity ke kartě si můžete nastavit podle svých individuálních potřeb. Aktuální nastavení limitů u své karty zjistíte
v internetovém bankovnictví, v našem bankomatu, na informační lince 800 207 207 nebo v jakékoliv pobočce.

Limity ke kartám

Limity pro výběry
hotovosti

Limity pro platby
u obchodníků

Limity pro platby
na internetu

Doporučené

2 000

2 000

1 000

Maximální

50 000

200 000

do výše Vašeho limitu pro platby v obchodech

Doporučené

20 000

50 000

5 000

Maximální

50 000

200 000

do výše Vašeho limitu pro platby v obchodech

Doporučené

50 000

200 000

10 000

Maximální

100 000

500 000

do výše Vašeho limitu pro platby v obchodech

Karty pro děti 8 až 14 let

Karty pro dospělé

Prémiové karty

Karty pro děti 8–14 let: Visa Classic, Visa Electron, Maestro. U těchto karet jsou v měsíci po dovršení 15 let limity upraveny tak, aby
odpovídaly doporučeným limitům karet pro dospělé.
Karty pro dospělé: Mastercard Gold, Visa Classic, Mastercard Standard, Debetní nálepka, Chytrá karta, Kreditní karta Odměna, Visa Business,
Visa Gold, Kreditní Karta ČS Kredit+, Visa Electron, Kreditní karta, Kreditní nálepka, Penzijní karta, Maestro, Maestro předplacená, Kreditní
karta Kooperativa, Kreditní karta Kapitol.
Prémiové karty: Mastercard Business, Kreditní karta World, Mastercard World Elite, Visa Infinite kreditní, Visa Infinite debetní, Visa Business
Plus, Chytrá karta Gold, Visa Business Gold, Visa Gold Exclusive, Visa Classic Premier, Visa Business charge, Kredit+ Mastercard Business, Visa
Gold charge.

Upřesnění k limitům
Limity jsou denní. Jedinou výjimkou je limit pro výběry z bankomatu u karet pro děti, zde lze nastavit i 7denní nebo 14denní limit.
Limit pro
výběry hotovosti
z bankomatu

– Zahrnuje výběry hotovosti z bankomatu, cash back (výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka),
cash advance (výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce banky).
– Příkaz k úhradě provedený v bankomatu se do limitu nezapočítává.

Limit pro platby
na internetu

– Zahrnuje platby na internetu, MO/TO platby (platby kartou prostřednictvím pošty / telefonu) a pravidelné platby.
– Je součástí limitu pro platby kartou u obchodníků, nemůže být vyšší než tento limit.

Limity
pro Poketku

– Karta do obchodu v rámci mobilní aplikace sdílí limit pro platby u obchodníků s kartou, ke které je poskytnuta.
Maximální denní limit všech Karet do obchodu poskytnutých k jedné kartě je 100 000 Kč.
– Maximální denní limit všech Karet na internet poskytnutých k jednomu účtu je 50 000 Kč.

Bez ohledu na výši limitů ke kartám můžete peníze u kreditních karet čerpat maximálně do výše úvěrového limitu.

informační linka: 800 207 207

