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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.

Karty pro děti 8–14 let: Visa Classic. U této karty je v měsíci po dovršení 15 let upraven cyklus na 1denní. 
Výše limitů bude zachována.

Karty pro dospělé: Visa Classic, Mastercard Standard, Virtuální George karta, Debetní nálepka, Karta k Penězům na klik, 
Kreditní karta, Visa Classic kreditní, Kreditní nálepka, Maestro předplacená.

Prémiové karty: Mastercard Gold, Visa Gold, Mastercard World Elite, Mastercard World Elite Metal, Visa Infinite debetní, 
Visa Infinite kreditní.

Business karty: Mastercard Business, Visa Business, Visa Business Plus, Visa Business Gold, Kredit+ Mastercard Business, 
Visa Business Charge

LIMITY KE KARTÁM Limity pro výběry 
hotovosti

Limity pro platby  
u obchodníků

Limity pro platby  
na internetu

Karty pro děti  
8 až 14 let

Doporučené 2 000 2 000 1 000

Maximální 50 000 200 000 200 000

Karty pro dospělé
Doporučené 20 000 50 000 5 000

Maximální 50 000 200 000 200 000

Prémiové karty a 
Business karty

Doporučené 50 000 200 000 10 000

Maximální 100 000 500 000 500 000

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

– 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.

Digitalizované  
kopie karty

– Když si kartu nahrajete do peněženky v mobilním telefonu, vytvoříte tím digitalizovanou kopii
karty. Mobilem pak můžete provádět platby do stejné výše jako „mateřskou“ kartou. Použitím
karty nebo její digitalizované kopie čerpáte tentýž limit (je společný).

– Digitalizovanou kopii karty může vytvořit také internetový obchodník tím, že si zapamatuje vaši
kartu pro budoucí nákupy a její údaje si uloží kvůli bezpečnosti zašifrovaně.

Všemi digitalizovanými kopiemi téže karty můžete dohromady provést platby max. ve výši 
100 000 Kč denně. Do této částky se počítají všechny typy plateb: u obchodníků, na internetu 
i výběry hotovosti.

Virtuální George 
karta

Všemi Virtuálními George kartami vytvořenými k jednomu účtu můžete dohromady provést platby 
ve výši max. 300 000 Kč denně. Do této částky se počítají všechny typy plateb: u obchodníků,  
na internetu i výběry hotovosti.

Jednorázová 
virtuální karta

Všemi Jednorázovými virtuálními kartami vytvořenými k jednomu účtu můžete dohromady provést 
platby na internetu ve výši max. 50 000 Kč denně.

Kreditní karty Bez ohledu na výši limitů ke kartám můžete peníze čerpat max. do výše úvěrového limitu.
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