CENNIK USŁUG - karty
dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw
III. KARTY PŁATNICZE
KARTA DEBETOWA MILLENNIUM VISA
EXECUTIVE ELECTRON
1

Opłata roczna

2

Opłata miesięczna za używanie karty

Transakcje dokonywane kartą:
- bezgotówkowe 4)
- prowizja od transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę
oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady
bukmacherskie, loterie i totalizatory
3
- gotówkowe
- w bankomatach Banku/sieci BZWBK i Planet Cash
- w bankomatach innych banków w Polsce (sieci)
- innych banków w za granicą
- w punktach akceptujących kartę w Polsce
- w punktach akceptujących kartę za granicą
4
Wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt akceptujący kartę
Ubezpieczenia (Ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty,
ubezpieczenie gotówki od rabunku, ubezpieczenie zakupu, gwarancji
5
najniższej ceny, ubezpieczenie utraty bagażu, opóźnienia lotu, opóźnienia
bagażu, dostarczenia dokumentów zastępczych)
Sprawdzenie salda w bankomacie Banku/sieci BZWBK i Planet Cash:
- wyświetlenie na ekranie
6
- wydruk
- zestawienie ostatnich 10 transakcji
Dodatkowa marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w
7
przypadku dokonania transakcji w walutach obcych
8
Sprawdzenie i wydruk salda w bankomatach Euronet
9
Okres ważności karty
Dzienne limity transakcji (w PLN)
Opcja
Transakcje gotówkowe
1
0
2

1000

3

2000

4

5000

5

6000

6

10000

7

20000

Karta wyposażona w technologię zbliżeniową
Limity dzienne transakcji zbliżeniowych
1
Bez potwierdzania kodem PIN (transakcje do 50 zł)
2
1)
2)
3)

Z potwierdzeniem kodem PIN (transakcje powyżej 50 zł)

KARTA DEBETOWA MILLENNIUM
VISA MÓJ BIZNES

0 PLN

0 PLN

4,99 PLN 1)2)3)

7 PLN 3)

0 PLN
5 PLN

0 PLN
5 PLN

0 PLN/1 PLN
3% min. 5 PLN
2,5% min. 9 PLN
6 PLN
2,5% min. 9 PLN
10 PLN

0 PLN/1 PLN
3% min. 5 PLN
2,5% min. 9 PLN
6 PLN
2,5% min. 9 PLN
10 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN/0,50 PLN
0,50 PLN
1,50 PLN

0 PLN/0,50 PLN
0,50 PLN
1,50 PLN

2%

2%

2 PLN
4 lata

2 PLN
4 lata

Transakcje bezgotówkowe
1000, 2000, 5000, 10000 lub 15000
0, 1000, 2000, 5000, 10000 lub do
wysokości salda rachunku
0, 2000, 5000 lub do wysokości salda
rachunku
0, 5000, 10000, 15000 lub do wysokości
salda rachunku
Do wysokości salda rachunku
0, 10000, 50000 lub do wysokości salda
rachunku
Do wysokości salda rachunku
Płatności zbliżeniowe
Nie 5)/Tak 6)
nie dotyczy5)/do 200 zł lub 10 transakcji
dziennie 6)
nie dotyczy5) / do wysokości dziennego
limitu transakcji 6)

Transakcje bezgotówkowe
1000, 2000, 5000, 10000 lub 15000
0, 1000, 2000, 5000, 10000 lub do
wysokości salda rachunku
0, 2000, 5000 lub do wysokości
salda rachunku
0, 5000, 10000, 15000 lub do
wysokości salda rachunku
Do wysokości salda rachunku
0, 10000, 50000 lub do wysokości
salda rachunku
Do wysokości salda rachunku
Tak
- do 200 zł lub 10 transakcji
dziennie
- do wysokości dziennego limitu
transakcji

opłata jest pobierana z Konta Biznes Start oraz Konta Biznes PayUp otwartych do dnia 31.12.2013r. od 19 miesiąca istnienia rachunku
opłata jest pobierana z Konta Biznes Profesja oraz Konta Biznes Oferta Specjalna otwartych do dnia 31.12.2013r. od 13 miesiąca istnienia rachunku
opłata nie jest pobierana za miesiąc kalendarzowy, w którym karta została wydana. W kolejnych miesiącach opłata nie jest pobierana jeżeli w ciągu poprzedzającego
miesiąca kalendarzowego zostaną dokonane i zaksięgowane na rachunku, Biznes Online lub Mój Biznes do którego została wydana karta transakcje bezgotówkowe dokonane
kartą na kwotę min. 300 PLN.
nie dotyczy transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory
dla kart wydanych do dnia 14 lipca 2017 r., karty nie będą wyposażone w technologię zbliżeniową
dla kart wydanych od dnia 15 lipca 2017 r., karty będą wyposażone w technologię zbliżeniową

4)
5)
6)

KARTA DEBETOWA MAKRO MASTERCARD BIZNES DEBIT
Wydana do rachunku bankowego lub powiązana z rachunkiem do obsługi karty3)
(karta wycofana z oferty z dniem 1 kwietnia 2015 r.)
1
2
3

Opłata za wydanie karty
Opłata miesięczna za użytkowanie karty
Opłata za wymianę karty

4

Transakcje dokonywane kartą:
- bezgotówkowe 2)
- prowizja od transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę, oznaczonych jako: kasyna,
kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory
- gotówkowe
- w bankomatach Banku/sieci BZWBK i Planet Cash
- w bankomatach innych banków w Polsce (sieci)
- innych banków w za granicą
- w punktach akceptujących kartę w Polsce
- w punktach akceptujących kartę za granicą

5
6
7
8

1)

Opłata miesięczna za Pakiet Bezpieczeństwa (25 SMS w miesiącu na krajowe /zagraniczne numery
telefonów oraz pakiet ubezpieczeniowy Ochrona karty 4)
Opłata za powiadomienie SMS wysłane na krajowy /zagraniczny numer telefonu 4)
Wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt akceptujący kartę
Ubezpieczenia (Ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie gotówki od

0 PLN
4,99 PLN
20 PLN
0 PLN
5 PLN

0 PLN/1 PLN
3% min. 5 PLN
2,5% min. 9 PLN
3% min. 7 PLN
2,5% min. 9 PLN
3,99 zł
0,25 zł/0,30 zł
10 PLN
2,99
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rabunku, ubezpieczenie zakupu, gwarancji najniższej ceny, ubezpieczenie utraty bagażu,
opóźnienia lotu, opóźnienia bagażu, dostarczenia dokumentów zastępczych)5)
Sprawdzenie salda:
0 PLN
- w bankomatach Banku - wyświetlenie na ekranie
0,50 PLN
- w bankomatach Banku - wydruk
0,50 PLN
9
- w bankomatach sieci BZ WBK/Planet Cash
2 PLN
- w innych bankomatach w Polsce
0 PLN
- zestawienie ostatnich 10 transakcji - wyświetlenie
1,5 PLN
- zestawienie ostatnich 10 transakcji - wydruk
Dodatkowa marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji
10
2%
dokonanych w walutach obcych
Dzienne limity transakcji (w PLN)
Opcja
Transakcje gotówkowe
Transakcje bezgotówkowe
1
0
1000
2
1000
0 lub do wysokości salda rachunku
3
5000
0, 5000 lub do wysokości salda rachunku
4
10000
0, 50000 lub do wysokości salda rachunku
1) Dla kart wydanych do dnia 30.06.2013 r. opłata zacznie być naliczana 13 miesięcy po dacie wydania karty.
2) nie dotyczy transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory.
3) Karta powiązana z rachunkiem do obsługi karty nieoferowana z dniem 01.01.2014r. Opłaty obowiązują dla kart wydanych do dnia 31.12.2013r.
4) W przypadku pobrania opłaty za Pakiet Bezpieczeństwa w danym miesiącu kalendarzowym Bank zapewnia ochronę ubezpieczeniową w kolejnym miesiącu kalendarzowym, a

także nie naliczy opłaty za komunikaty SMS wysłane w danym miesiącu w ramach pakietu. Za komunikaty SMS wysłane poza pakietem Bank naliczy opłatę zgodne z niniejszym
cennikiem. W przypadku niepobrania opłaty za Pakiet Bezpieczeństwa, Bank nie zapewni ochrony ubezpieczeniowej w kolejnym miesiącu kalendarzowym, a także naliczy
opłaty za wszystkie komunikaty SMS wysłane danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z niniejszym cennikiem. Fakt niepobrania opłaty w danym miesiącu nie powoduje
wyłączenia Pakietu Bezpieczeństwa w kolejnych miesiącach. W podanej wysokości opłaty koszt ochrony ubezpieczeniowej oraz koszt z tytułu czynności związanych z
zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia przez Bank wynosi 0 zł.
Przystąpienie do ubezpieczenia możliwe wyłącznie do dnia 27.03.2015 r. Od dnia 28.03.2015 r. ubezpieczenie nie jest oferowane.

5)

Rachunek do obsługi karty debetowej
1
3
4

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku
Przelew wewnętrzny przychodzący
Przelew zewnętrzny przychodzący

0 PLN
1 PLN
1 PLN

Rachunek nieoferowany z dniem 01.01.2014r. Opłaty obowiązują dla kont otwartych do dnia 31.12.2013r. Prowizje za: wpłaty gotówkowe dokonane w formie otwartej w
oddziale, wpłaty na rachunek dokonywane przez osobę trzecią-opłata pobierana z rachunku beneficjenta, wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w oddziale oraz
oprocentowanie rachunku są takie sam jak dla Konta Biznes.

KARTA KREDYTOWA MILLENNIUM VISA BUSINESS
Opłata roczna w pierwszym roku użytkowania
75 PLN
Opłata roczna w kolejnych latach użytkowania
75 PLN
Opłata roczna za obsługę karty w kolejnych latach uzależniona jest od sumy wartości transakcji na
karcie w ostatnich 12 miesiącach. Poniższe zestawienie prezentuje wysokość opłaty w stosunku do
wysokości sumy wartości transakcji na karcie dokonanych w wyżej wymienionym okresie. Do sumy
wartości transakcji na karcie wliczane są zarówno transakcje bezgotówkowe jak i gotówkowe z
wyłączeniem transakcji Spłaty zadłużenia w innym banku. 1)
- 40.000 PLN i więcej
0 PLN
- od 20.000 PLN do 40.000 PLN
40 PLN
- poniżej 20.000 PLN
75 PLN
3
Opłata za wydanie duplikatu karty
0 PLN
4
Opłata za wymianę karty
75 PLN
Opłata miesięczna za Pakiet Bezpieczeństwa (25 SMS w miesiącu na krajowe /zagraniczne numery
5
3,99 zł
telefonów oraz pakiet ubezpieczeniowy Ochrona karty) 4)
6
Opłata za powiadomienie SMS wysłane na krajowy /zagraniczny numer telefonu 4)
0,25 zł/0,30 zł
7
Opłata za transakcje gotówkowe dokonywane kartą 2)
3% min. 7 PLN
Prowizja od transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę oznaczonych jako: kasyna,
8
3% min. 7 PLN
kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory
9
Wydanie karty zastępczej w miejsce utraconej – za granicą
równowartość 250 USD
10
Awaryjna wypłata gotówki za granicą
równowartość 175 USD
11
Przekroczenie limitu karty
50 PLN
12
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty
50 PLN
13
Opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności BTE
50 PLN
14
Potwierdzenie transakcji
6 PLN
15
Opłata za wydanie duplikatu wyciągu karty
30 PLN
16
Opłata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji zrealizowanej w kraju
15 PLN
17
Opłata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji zrealizowanej za granicą
30 PLN
18
Sprawdzenie limitu karty w bankomacie Millennium, BZ WBK i Planet Cash
0 PLN
19
Sprawdzenie limitu karty w innych bankomatach w Polsce i za granicą
2 PLN
20
Opłata za zaświadczenie o stanie zadłużenia i/lub zamknięciu rachunku karty (za każdy produkt)
50 PLN
Opłata za dokonanie rozbicia spłaty transakcji na raty w ramach Programu kredytowego „Wygodne
21
1%
Raty”
22
Informacja telefoniczna Visa (za granicą)
40 PLN
Dodatkowa marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku dokonania
23
2%
transakcji w walutach obcych
24
Dostępny limit kredytowy
do 100 000 PLN
Minimalna wartość Programu kredytowego „Wygodne Raty” / Minimalna wartość transakcji
25
300 PLN / 50 PLN
składowej
26
Okres wolny od odsetek
do 51 dni
27
Termin spłaty
20 dni od dnia zamknięcia cyklu rozliczeniowego
28
Opłata za zmianę cyklu rozliczeniowego3)
0 PLN / 20 PLN
Istnieje możliwość zmiany cyklu rozliczeniowego karty na jeden z następujących cykli: od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca; od 6-ego do 5-ego dnia
kolejnego miesiąca; od 11-ego do 10-ego dnia kolejnego miesiąca; od 16-ego do 15-ego dnia kolejnego miesiąca; od 21-ego do 20-ego dnia kolejnego miesiąca; od
26-ego do 25-ego dnia kolejnego miesiąca, z zachowaniem terminu spłaty ustalonego na 20 dni od zamknięcia cyklu.
29
Minimalny procent spłaty
5%
30
Stała spłata
5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 45%, 60%, 75%, 100%
31
Opłata za spłatę zadłużenia w innym banku
3% min. 5 PLN
Posiadacz karty głównej ma możliwość zlecenia w Banku przelewu wybranej kwoty na rachunek karty kredytowej, pożyczki lub kredytu w innym banku. Kwotą
przelewu obciążany jest rachunek karty kredytowej w Banku.
1
2
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Pakiet ubezpieczeń (Ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie gotówki od
rabunku, gwarancja najniższej ceny, ubezpieczenie zakupu)5)
33
Okres ważności karty
Dzienne limity transakcji (w PLN)
Opcja
Transakcje gotówkowe
1
0
2
1000
3
5000
4
10000
32

Płatności zbliżeniowe
Karta wyposażona w technologię zbliżeniową
Limity dzienne transakcji zbliżeniowych
1
Bez potwierdzania kodem PIN (transakcje do 50 zł)
2
Z potwierdzeniem kodem PIN (transakcje powyżej 50 zł)
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

3,99 PLN
4 lata
Transakcje bezgotówkowe
1000, 5000 lub do wysokości limitu karty
Do wysokości limitu karty
Do wysokości limitu karty
Do wysokości limitu karty
NIE 6)/Tak

7)

- do 200 zł lub 10 transakcji dziennie
- do wysokości dziennego limitu transakcji

Preferencyjne zasady stosuje się wyłącznie dla umów kart kredytowych zawartych przed dniem 1 października 2013 r.
Opłata dotyczy również przelewu z karty w Millenet.
Do 28 lutego 2014 r. opłata za zmianę cyklu rozliczeniowego karty wynosi 0 zł. Od dnia 1 marca 2014 r. opłata będzie wynosiła 20 zł. Posiadacz karty głównej może dokonać
zmiany cyklu rozliczeniowego karty składając dyspozycje w placówce Banku lub za pośrednictwem TeleMillennium. Zmiana cyklu rozliczeniowego może zostać dokonana jeden
raz w ciągu 12 miesięcy od ostatniej zmiany cyklu.
W przypadku pobrania opłaty za Pakiet Bezpieczeństwa w danym miesiącu kalendarzowym Bank zapewnia ochronę ubezpieczeniową w kolejnym miesiącu kalendarzowym, a
także nie naliczy opłaty za komunikaty SMS wysłane w danym miesiącu w ramach pakietu. Za komunikaty SMS wysłane poza pakietem Bank naliczy opłatę zgodne z niniejszym
cennikiem. W przypadku niepobrania opłaty za Pakiet Bezpieczeństwa, Bank nie zapewni ochrony ubezpieczeniowej w kolejnym miesiącu kalendarzowym, a także naliczy
opłaty za wszystkie komunikaty SMS wysłane danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z niniejszym cennikiem. Fakt niepobrania opłaty w danym miesiącu nie powoduje
wyłączenia Pakietu Bezpieczeństwa w kolejnych miesiącach. W podanej wysokości opłaty koszt ochrony ubezpieczeniowej oraz koszt z tytułu czynności związanych z
zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia przez Bank wynosi 0 zł.
Przystąpienie do ubezpieczenia możliwe wyłącznie do dnia 27.03.2015 r. Od dnia 28.03.2015 r. ubezpieczenie nie jest oferowane.
Dla kart wydanych do dnia 14 lipca 2017 r., karty nie będą wyposażone w technologię zbliżeniową.
Dla kart wydanych od dnia 15 lipca 2017 r., karty będą wyposażone w technologię zbliżeniową

Dokument ten stanowi ekstrakt z Cennika Usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw.
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