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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI LIMITÓW 
TRANSAKCYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH DLA TRANSAKCJI 
ZLECONYCH W APLIKACJI IKO W PKO BANKU POLSKIM SA 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
poniżej przedstawiamy warianty ustawień wysokości limitów transakcyjnych dla transakcji zlecanych za pośrednictwem aplikacji IKO. W ramach 
niżej wymienionych wariantów poszczególne limity transakcyjne nie mogą być przez Klienta zmieniane. Klient w każdej chwili może zmienić swój 
wariant na inny lub nie korzystać z propozycji wariantów tylko ustanowić limity własne dla każdego typu transakcji.  
 
Wariantem ustanowionym domyślnie dla każdego Klienta jest wariant „DOMYŚLNE”. 
 
Niżej wymienione wysokości limitów obowiązują od dnia 15 stycznia 2019 r. 
 
Informacja na temat wszystkich limitów transakcyjnych dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem www.pkobp.pl 
 
Z poważaniem  
Zespół PKO Banku Polskiego 
 
 
Wariant ustawienia limitów: DOMYŚLNE  

  Maksymalna dzienna liczba 
transakcji 

Maksymalna dzienna kwota 
transakcji (PLN) 

Kwota pojedynczej transakcji bez 
autoryzacji (PLN) 

Przelew na telefon 20 3 000,00 50,00 

Transakcja w terminalu 
płatniczym przy użyciu kodu 
BLIK/czeku BLIK 

20 3 000,00 100,00 

Wypłata z bankomatu przy użyciu 
kodu BLIK/czeku BLIK 

20 3 000,00 100,00 

Płatność internetowa przy użyciu 
kodu BLIK/czeku BLIK 

20 3 000,00 50,00 

Przelew na numer rachunku 20 3 000,00 50,00 

 
Wariant ustawienia limitów: KOMFORTOWE 

  Maksymalna dzienna liczba 
transakcji 

Maksymalna dzienna kwota 
transakcji (PLN) 

Kwota pojedynczej transakcji bez 
autoryzacji 

Przelew na telefon 100 3 000,00 

zawsze bez autoryzacji 

Transakcja w terminalu 
płatniczym przy użyciu kodu 
BLIK/czeku BLIK 

100 20 000,00 

Wypłata z bankomatu przy użyciu 
kodu BLIK/czeku BLIK 

100 20 000,00 

Płatność internetowa przy użyciu 
kodu BLIK/czeku BLIK 

100 20 000,00 

Przelew na numer rachunku 100 10 000,00 

 
Wariant ustawienia limitów: ZAWSZE Z KODEM PIN 

  Maksymalna dzienna liczba 
transakcji 

Maksymalna dzienna kwota 
transakcji (PLN) 

Kwota pojedynczej transakcji bez 
autoryzacji 

Przelew na telefon 10 150,00 

nie dotyczy 

Transakcja w terminalu 
płatniczym przy użyciu kodu 
BLIK/czeku BLIK 

10 300,00 

Wypłata z bankomatu przy użyciu 
kodu BLIK/czeku BLIK 

10 300,00 

Płatność internetowa przy użyciu 
kodu BLIK/czeku BLIK 

10 150,00 

Przelew na numer rachunku 10 150,00 zawsze z kodem z narzędzia 
autoryzacyjnego 

 
Oprócz powyższych wariantów ustawień limitów stworzonych przez Bank, każdy może samodzielnie zadecydować o wysokości i szczegółach 
limitów transakcyjnych aplikacji IKO wybierając w serwisie iPKO ustawienie: UŻYTKOWNIKA z zastrzeżeniem, że maksymalny limit dzienny 
transakcji dla przelewów na numer rachunku nie przekracza 10 000 zł, dla przelewów na numer telefonu nie przekracza 3 000 zł, a dla transakcji 
kodem/czekiem BLIK w terminalu płatniczym, przy wypłacie z bankomatu oraz płatnościach internetowych nie przekracza 20 000 zł. 
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Sposób potwierdzania transakcji z użyciem kodu BLIK bez logowania do aplikacji IKO 

  Transakcja na kwotę 0,01-50,00 zł Transakcja na kwotę 50,01 zł lub więcej 

Transakcja w terminalu płatniczym przy użyciu 
kodu BLIK/czeku BLIK 

Pierwsze trzy transakcje – potwierdzenie 
przyciskiem „TAK”,  a czwarta i kolejne 
transakcje – wymagana autoryzacja 

wymagana autoryzacja Wypłata z bankomatu przy użyciu kodu 
BLIK/czeku BLIK 

wymagana autoryzacja 
Płatność internetowa przy użyciu kodu 
BLIK/czeku BLIK 

 
Limity przelewów natychmiastowych 

 
Przelewy natychmiastowe w aplikacji IKO są realizowane w ramach limitów transakcyjnych IKO i dodatkowo są ograniczone kwotami: 
• pojedynczy przelew natychmiastowy: 3 000 zł 
• dzienny limit przelewów natychmiastowych: 6 000 zł (limit wspólny dla wszystkich kanałów) 
• pojedynczy przelew natychmiastowy do Urzędu Skarbowego: 50 000 zł  
• dzienny limit przelewów natychmiastowych do Urzędu Skarbowego: 250 000 zł (limit wspólny dla wszystkich kanałów) 
Limity dla przelewów natychmiastowych nie mogą być zmieniane przez Klienta. 


