Cennik usług – prowizje i opłaty dla kart debetowych z oferty eurobanku
Visa Electron

Mastercard Debit

Mastercard Debit Prestige

Opłaty za kartę
Wydanie karty płatniczej
Wydanie duplikatu karty płatniczej
Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna1)

0 zł

0 zł

0 zł

9,95 zł

9,95 zł

9,95 zł

0 zł 2)/ 4,90 zł 3)

0 zł 2)/ 4,90 zł

3)

0 zł 2)/ 4,90 zł

3)

Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą
Transakcje bezgotówkowe w kraju i za granicą5)
w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

0 zł

0 zł

Transakcje bezgotówkowe w kraju i za granicą4)
dokonane w punktach akceptujących kartę oznaczonych
jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory, w tym transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych

3% min. 9,95 zł

3% min. 9,95 zł

3% min. 9,95 zł

Transakcje bezgotówkowe w tym transgraniczne transakcje
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych dokonane z rachunku walutowego w EUR,
USD, GBP w ramach usługi karty multiwalutowej8)

0 EUR/USD/GBP

0 EUR/USD/GBP

0 EUR/USD/GBP

W bankomatach Millennium w Polsce

0 zł

0 zł

0 zł

W bankomatach Euronetu w placówkach Banku Millennium w
Polsce

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł – dla rachunków Junior i Na co
dzień 1,90 zł dla rachunków: W
pełni, Active, Prestige, Classic
3% min. 4,95 zł - dla rachunku
Standard

0 zł -dla rachunków: Junior, Na
co dzień, W pełni;
1,90 zł dla rachunków: Active,
Prestige, Classic;
3% min. 4,95 zł - dla rachunku
Standard

0 zł – poza rachunkiem Standard
3% min. 4,95 zł - dla rachunku
Standard

0 zł – poza rachunkiem Standard
3% min. 4,95 zł - dla rachunku
Standard

0 zł dla rachunków: Junior, Na
co dzień, W pełni
1,90 zł dla rachunków: Active,
Prestige, Classic
3% min. 4,95 zł - dla rachunku
Standard
0 zł – poza rachunkiem
Standard
3% min. 4,95 zł - dla rachunku
Standard

Wypłata gotówki:

poniżej 100 zł
W bankomacie obcym, w
placówce banku obcego lub w
innej instytucji w Polsce
co najmniej 100 zł

W bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji za
granicą w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych z
rachunku w PLN 4)

0 zł – dla rachunku Prestige/
5 zł – dla rachunku Active /
8 zł –dla rachunku W pełni/
3% min. 9,95 zł -dla rachunków:
Junior Na co dzień, Standard,
Classic

0 zł – dla rachunku Prestige/
5 zł – dla rachunku Active / 4 zł
dla rachunku W pełni/
3% min. 9,95 zł dla rachunków:
Junior Na co dzień, Standard,
Classic

W bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji w
tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych z rachunku
walutowego w EUR, USD, GBP 9) w ramach usługi karty
multiwalutowej8)

0 EUR/USD/GBP dla rachunków
Prestige
1,5 EUR/USD/GBP poza
rachunkiem Prestige

0 EUR/USD/GBP dla rachunków
Prestige i W pełni)/ 1,5
EUR/USD/GBP poza rachunkami
Prestige i W pełni

W ramach usługi Cash Back w Polsce

0 zł

0 zł

–

0 zł – dla rachunku Prestige
5 zł – dla rachunku Active
4 zł –dla rachunku W pełni
3% min. 9,95 zł -dla rachunków:
Junior Na co dzień, Standard,
Classic

0 EUR/USD/GBP dla rachunków
Prestige i W pełni/ 1,5
EUR/USD/GBP poza
rachunkami Prestige i W pełni
0 zł

Inne dyspozycje:
0 zł

0 zł

0 zł

0,5 zł

0,5 zł

0,5 zł

2 zł

2 zł

2 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1,5 zł

1,5 zł

1,5 zł

Zmiana wysokości limitów dziennych

0 zł

0 zł

0 zł

Zmiana PIN-u

0 zł

0 zł

0 zł

Wydruk H@sła 2

0 zł

0 zł

0 zł

Sprawdzenie salda w
bankomatach Millennium:

wyświetlenie na ekranie
wydruk

Sprawdzenie salda w innych bankomatach w Polsce i za
granicą 6)
Sporządzenie zestawienia
wyświetlenie na ekranie
transakcji płatniczych
bankomatu
(10 ostatnich transakcji w
wydruk
bankomatach Millennium):

Inne opłaty
Przewalutowanie transakcji w walucie innej niż PLN
Usługa karty multiwalutowej 8) - opłata naliczana
miesięcznie za każdą kartę podłączoną przynajmniej do
jednego Rachunku walutowego
Cennik usług – karty debetowe obowiązuje od dnia 11.11.2019 r.

0%

0%

1,90 zł7)

0 zł dla rachunku W pełni
1,90 zł7) poza rachunkiem W
pełni

0%
0 zł dla rachunku W pełni
1,90 zł7) poza rachunkiem W
pełni

Zastrzeżenie karty

0 zł

0 zł

0 zł

Potwierdzenie transakcji

3 zł

3 zł

3 zł

15 zł / 30 zł

15 zł / 30 zł

15 zł / 30 zł

50 zł

50 zł

50 zł

Opłata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji:
Zrealizowanej w kraju / Zrealizowanej za granicą
Limity Transakcji
Limit kwotowy dla jednorazowej bezgotówkowej transakcji
zbliżeniowej na terenie Polski bez konieczności wprowadzania
kodu PIN lub podpisu

do wysokości dostępnych środków karty/1000 zł
do wysokości dostępnych środków karty /2000 zł
do wysokości dostępnych środków karty /5000 zł
0 zł/500zł
Limity dzienne transakcji
Dostępne po złożeniu dyspozycji pary limitów dla transakcji
bezgotówkowych / gotówkowych

500 zł/500 zł
1000 zł/500 zł
700 zł/700 zł
2000 zł/1000 zł
500 zł/100 zł
100 zł/50 zł
do wysokości dostępnych środków karty /10000 zł

WYJAŚNIENIA:
1)

Opłaty miesięczne za obsługę karty debetowej pobierane są z dołu. Opłaty te są naliczane i pobierane za każdą ważną i niezastrzeżoną kartę, niezależnie od aktywacji
karty. W przypadku braku środków na Rachunku bankowym, opłata miesięczna za obsługę karty debetowej za dany miesiąc może być pobrana przez Bank w terminie
późniejszym.

2)

Opłata za dany miesiąc nie jest pobierana, jeżeli dokonano w nim Transakcji bezgotówkowych łącznie wszystkimi kartami wydanymi do konta na łączną kwotę:
a)

min. 400 zł w przypadku rachunków Active, W pełni

b)

min. 50 zł w przypadku rachunku Junior,

c)

min. 300 zł w przypadku rachunku Classic,

d)

min. 500 zł w przypadku rachunku Prestige.

Bezwarunkowo opłata nie jest pobierana w przypadku kart wydanych do konta Na co dzień . Do sumy kwot Transakcji bezgotówkowych warunkujących zwolnienie z
opłaty wliczane są transakcje, które nie zostały unieważnione, a także transakcje zaksięgowane na Rachunkach walutowych po ich przeliczeniu na złote polskie zgodnie
z zapisami Regulaminu Ogólnego świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A..
3)

Dotyczy karty wydanej do rachunku Standard. Dotyczy karty wydanej do rachunków W pełni, Junior, Active i do kont Prestige i Classic przy niespełnieniu warunku
zwalniającego z opłaty miesięcznej określonego w przypisie 2.

4)

Dla transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN obowiązuje prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości wskazanej w Cenniku usług. Nie dotyczy transakcji
dokonanych z rachunku walutowego w EUR, USD,GBP.

5)

Nie dotyczy transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i
totalizatory.

6)

Dotyczy bankomatów realizujących tę usługę.

7)

Opłata naliczana niezależnie od długości okresu, w jakim karta była połączona z Rachunkiem walutowym w danym miesiącu; obowiązuje od 01.04.2018 r.

8)

Usługa karty multiwalutowej polegająca na tym ,iż transakcja obciąża bez przewalutowania rachunek walutowy prowadzony w walucie, w jakiej dokonano transakcji,
jeżeli w chwili jej dokonania:
a)

Karta była podłączona do tego Rachunku walutowego oraz

b)

na tym Rachunku walutowym występowały wystarczające środki na pokrycie całej kwoty transakcji.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, transakcja obciąża rachunek prowadzony w złotych polskich (PLN)
Dyspozycje podłączenia Karty do Rachunku walutowego lub jej odłączenia mogą zostać złożone w Placówce. Karta może zostać podłączona do wybranych lub
wszystkich Rachunków walutowych powiązanych z rachunkiem prowadzonym w PLN, do którego została wydana. Do Karty nie mogą być podłączone inne Rachunki
prowadzone w PLN niż ten, do którego została wydana Karta.
Usługa karty multiwalutowej dostępna wyłącznie dla kart debetowych i rachunków walutowych otwartych przed dniem 11.11.2019 r.
9)

Prowizja dotyczy transakcji zaksięgowanych na Rachunku walutowym i jest naliczana na tym Rachunku w walucie w jakiej dokonano transakcji.
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