REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWYCH DLA MAŁOLETNICH OD 7 DO 13 ROKU ŻYCIA W BANKU MILLENNUM S.A.

Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin świadczenia usług bankowych dla małoletnich od 7
do 13 roku życia w Banku Millennium S.A. (zwany dalej
„Regulaminem”) zawiera postanowienia szczególne w
stosunku do Regulaminu ogólnego świadczenia usług
bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.
(zwanego dalej „Regulaminem ogólnym”) i określa zasady
świadczenia przez Bank następujących usług dla Małoletnich:
1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych,
2) wydawanie i użytkowanie Karty debetowej oraz
3) korzystanie z Aplikacji mobilnej.
§ 2.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) Aplikacja mobilna – usługa polegająca na dostępie do
Rachunku bankowego przez Internet, umożliwiająca
sprawdzenie salda Rachunku bankowego, zmianę
limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji
dokonywanych przy użyciu Karty debetowej lub
złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
Usługa jest dostępna po zainstalowaniu przez
Posiadacza rachunku oprogramowania Banku na
podłączonych do Internetu Urządzeniach mobilnych
oraz połączonych z nimi urządzeniach dodatkowych
(w szczególności zegarkach typu smart watch),
2) Bank – Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie,
3) Dane identyfikujące - dane, które powinny zostać
wprowadzone przez Posiadacza rachunku w celu
uzyskania dostępu do Aplikacji mobilnej. Dane te
służą do identyfikacji Posiadacza rachunku oraz
podpisywania oświadczeń składanych w Aplikacji
mobilnej,
4) Karta debetowa – karta płatnicza w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych, wydana przez Bank Małoletniemu na
wniosek Przedstawiciela ustawowego, pozwalająca
na dokonywanie transakcji w ciężar dostępnych
środków na Rachunku bankowym,
5) Małoletni – osoba fizyczna, która ukończyła 7 rok
życia i nie ukończyła 13 roku życia,
6) Posiadacz karty – Posiadacz rachunku, któremu Bank
na wniosek Przedstawiciela ustawowego wydał Kartę
debetową,
7) Posiadacz rachunku – Małoletni, na rzecz którego
Bank prowadzi Rachunek bankowy,
8) Przedstawiciel ustawowy – osoba fizyczna uprawniona
do podejmowania czynności prawnych w imieniu
małoletniej osoby fizycznej, tj.:
a) każdy z rodziców, o ile nie jest pozbawiony władzy
rodzicielskiej lub
b) opiekun wyznaczony przez sąd opiekuńczy lub
c) kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy do
zarządu majątkiem takiej osoby,
9) Rachunek bankowy – rachunek oszczędnościoworozliczeniowy prowadzony przez Bank, którego
posiadaczem jest Małoletni,

10) Tymczasowe zablokowanie Karty debetowej –
inicjowane
przez
Posiadacza
karty
lub
Przedstawiciela
ustawowego
odwracalne
zablokowanie możliwości dokonywania transakcji
Kartą debetową,
11) Zastrzeżenie Karty debetowej – inicjowane przez
Przedstawiciela ustawowego Posiadacza karty lub
Bank
nieodwracalne
zablokowanie
możliwości
dokonywania transakcji Kartą debetową,
12) Zwirtualizowana Karta debetowa - powiązana z daną
Kartą debetową i będąca jej elektronicznym
odpowiednikiem, karta płatnicza międzynarodowej
organizacji VISA lub Mastercard, umożliwiająca
dokonywanie transakcji zbliżeniowych.
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Rachunek bankowy
§ 3.
Rachunek bankowy dla Małoletniego jest otwierany i
prowadzony jako rachunek indywidualny.
Umowę Rachunku bankowego w imieniu Małoletniego
zawiera Przedstawiciel ustawowy.
Przedstawiciel ustawowy może w ramach limitu
ustalonego jako kwota dyspozycji nieprzekraczających w
miesiącu kalendarzowym równowartości przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego kwartalnie przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, swobodnie
dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na
Rachunku bankowym Małoletniego. Na dokonanie
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
winien wyrazić zgodę sąd opiekuńczy.
Do Rachunku bankowego, którego Posiadaczem jest
Małoletni nie można:
1) składać dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
2) ustanawiać pełnomocnictw.
§ 4.
Małoletni nie może samodzielnie dysponować środkami
pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku bankowym ani
dokonywać czynności prawnych związanych z posiadanym
Rachunkiem bankowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
Na wniosek Przedstawiciela ustawowego Bank umożliwia
Małoletniemu
dysponowanie
środkami
pieniężnymi
zgromadzonymi na Rachunku bankowym za pomocą Karty
debetowej lub Aplikacji mobilnej w ograniczonym
zakresie tylko w celu dokonywania drobnych bieżących
spraw życia codziennego.
Bank określa maksymalne oraz domyślne dzienne limity
transakcji dokonywanych przez Małoletniego w Cenniku
usług.
Przedstawiciel
ustawowy
ponosi
całkowitą
odpowiedzialność za transakcje dokonywane przez
Małoletniego.
§ 5.
Przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany wytłumaczyć
Małoletniemu zasady korzystania odpowiednio z Karty
debetowej lub Aplikacji mobilnej, ze szczególnym
uwzględnieniem:
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1) obowiązku dokonywania transakcji wyłącznie w
zakresie nieprzekraczającym umów powszechnie
zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia
codziennego,
2) zasad bezpieczeństwa określonych w „Regulaminie
ogólnym”. oraz w niniejszym Regulaminie,
3) możliwości dokonywania transakcji do wysokości
wolnych środków na Rachunku bankowym, z
uwzględnieniem limitów dziennych.
W przypadku transakcji dokonywanej przez Małoletniego,
przekraczającej zakres umów powszechnie zawieranych w
drobnych bieżących sprawach życia codziennego, punkt
akceptujący może odmówić przyjęcia zapłaty.
Karta debetowa
§ 6.
Karta debetowa jest wydawana Małoletniemu na wniosek
Przedstawiciela ustawowego.
Prawo do ustalenia i zmiany dziennych limitów transakcji,
złożenia wniosku o wydanie nowej Karty debetowej w
miejsce zastrzeżonej lub wniosku o duplikat dla Karty
debetowej wydanej dla Małoletniego przysługuje
wyłącznie Przedstawicielowi ustawowemu.
Przedstawiciel ustawowy w celu aktywacji Karty
debetowej oraz ustanowienia poufnego kodu PIN
postępuje w sposób określony w instrukcji otrzymanej z
Banku wraz z Kartą debetową. Przedstawiciel ustawowy
przekazuje Kartę debetową wraz z PIN-em Małoletniemu,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Przedstawiciel ustawowy ma możliwość Tymczasowego
zablokowania Karty debetowej lub Zastrzeżenia Karty
debetowej.
Małoletni ma możliwość Tymczasowego zablokowania
Karty debetowej.
Przedstawiciel
ustawowy
jest
zobowiązany
do
zapewnienia, aby Małoletni:
1) przechowywał osobno Kartę debetową i PIN, z
zachowaniem należytej staranności,
2) niezwłocznie
zgłaszał
do
Przedstawiciela
ustawowego
utratę Karty debetowej, w
szczególności
jej
kradzież,
zgubienie
lub
zniszczenie, w celu zgłoszenia do Banku,
3) nie udostępniał Karty debetowej (w tym jej danych:
numeru karty, daty ważności, Kodu CVV2/CV2) i PIN
osobom nieupoważnionym,
4) nie
udostępniał
indywidualnych
danych
wykorzystywanych przy silnym uwierzytelnieniu
transakcji, w szczególności Danych identyfikujących,
osobom nieupoważnionym,
5) użytkował Kartę debetową zgodnie z jej
przeznaczeniem,
6) dokonywał transakcji w zakresie nieprzekraczającym
umów powszechnie zawieranych w drobnych
bieżących sprawach życia codziennego;
7) zapoznał się zasadami bezpieczeństwa, o których
mowa w „Regulaminie ogólnym” oraz w niniejszym
Regulaminie.
Bank może odmówić wykonania transakcji kartą debetową
związanych z hazardem, identyfikowanych na podstawie
kodu MCC 7995 oznaczającego: kasyna, kasyna
internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i
totalizatory.
Małoletni po ukończeniu 13 roku życia nabywa prawo do
dysponowania środkami na Rachunku bankowym, w tym
za pomocą Karty debetowej, na zasadach określonych w
„Regulaminie ogólnym” i zgodnie z Cennikiem usług,
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obowiązujących osoby małoletnie po ukończeniu 13 roku
życia. Numer Rachunku bankowego oraz dane Karty
debetowej nie ulegają zmianie.
Ograniczona wersja Aplikacji mobilnej
§ 7.
Dostęp do Aplikacji mobilnej w ograniczonym zakresie
jest nadawany przez Bank Małoletniemu na wniosek
Przedstawiciela ustawowego.
Przedstawiciel ustawowy przekazuje Małoletniemu Dane
identyfikujące umożliwiające Małoletniemu korzystanie z
ograniczonej wersji Aplikacji mobilnej, z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa.
Aplikacja mobilna w ograniczonej wersji dostępnej dla
Małoletniego umożliwia:
1) korzystanie z systemu Płatności Mobilnych BLIK w
zakresie przelewów na telefon oraz zapłaty za towary
i usługi,
2) dokonywanie transakcji przy użyciu Zwirtualizowanej
Karty debetowej,
3) złożenie dyspozycji Tymczasowej blokady Karty
debetowej.
Prawo do ustawiania i zmiany dziennych limitów
transakcji
dokonywanych
przez
Małoletniego
w
ograniczonej wersji Aplikacji mobilnej posiada wyłącznie
Przedstawiciel ustawowy.
Po ukończeniu przez osobę małoletnią 13 roku życia
dostęp do ograniczonej wersji Aplikacji mobilnej
automatycznie wygasa, a osoba małoletnia ma możliwość
korzystania z Aplikacji mobilnej oraz pozostałych Kanałów
Bankowości Elektronicznej na zasadach określonych w
„Regulaminie ogólnym” obowiązujących osoby małoletnie
po ukończeniu 13 roku życia. Dane identyfikujące
pozostają bez zmian i służą do identyfikacji Posiadacza
rachunku oraz podpisywania składanych przez niego
oświadczeń zarówno w Aplikacji mobilnej, jak również w
pozostałych Kanałach Bankowości Elektronicznej.
Inne postanowienia
§ 8.
Wykaz Rachunków bankowych oraz Kart debetowych
dostępnych dla Małoletniego jest udostępniany na stronie
internetowej Banku oraz w Placówkach Banku.
Bank udostępnia Przedstawicielowi ustawowemu za
pośrednictwem KBE oraz w Placówce Banku dostęp do
informacji o: aktualnym saldzie Rachunków bankowych
Małoletniego, stanie Karty debetowej i Aplikacji mobilnej
oraz dokonanych transakcjach płatniczych.
Przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany na bieżąco
sprawdzać prawidłowość transakcji płatniczych i saldo
rachunków bankowych Małoletniego.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie,
w tym w zakresie zmian postanowień Regulaminu i
Cennika usług, stosuje się odpowiednio postanowienia
„Regulaminu ogólnego”.

