Cennik usług - płatności BLIK
Transakcje w ramach
płatności BLIK powiązanych
z rachunkiem4)

Usługi w ramach płatności BLIK dokonywane przez urządzenie mobilne

Aktywacja / blokada płatności BLIK
Transakcja bezgotówkowa BLIK (płatność kodem BLIK za towary i usługi, w tym
również za pośrednictwem sieci internet)1)
Płatność zbliżeniowa BLIK w walucie PLN
Realizacja czeku BLIK poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej BLIK
Wypłata gotówki BLIK w bankomatach Banku Millennium
Wypłata gotówki BLIK w innych bankomatach lub u akceptanta BLIK oferującego usługę
wypłaty gotówki1)
Wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium2) poprzez realizację czeku BLIK
Wypłata gotówki w innych bankomatach lub u akceptanta BLIK oferującego usługę
Wypłaty gotówki1) 2) poprzez realizację czeku BLIK
Wypłata gotówki BLIK w ramach usługi cash back1)
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back1) poprzez realizację czeku BLIK

0 PLN

Transakcje w ramach
płatności BLIK powiązanych
z rachunkiem karty
kredytowej
indywidualnej lub firmowej:
0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN
0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN
3,99% min. 9,99 PLN

0 PLN / 5 PLN 3)

3,99% min. 9,99 PLN
3,99% min. 9,99 PLN
(od kwoty zrealizowanej)
3,99% min. 9,99 PLN
(od kwoty zrealizowanej)
5 PLN
5 PLN

5 PLN
5 PLN
0 PLN
0 PLN

Opłaty miesięczne
Obsługa karty lub płatności zbliżeniowe BLIK – opłata miesięczna7)

0 PLN / 5 PLN8) / 11 PLN9)

Limity wartościowe i ilościowe
Maksymalny dzienny limit bezgotówkowych płatności mobilnych z wyłączeniem płatności zbliżeniowych
BLIK i przelewów na telefon BLIK
Maksymalny dzienny limit płatności zbliżeniowych BLIK
Maksymalny dzienny limit dla bezgotówkowych płatności BLIK realizowanych kodem BLIK
niewymagających potwierdzenia kodem PIN Mobilnym
Maksymalny dzienny limit wypłaty gotówkowej dla płatności BLIK
Maksymalna kwota pojedynczej wypłaty gotówki w ramach usługi Cash Back
Maksymalna dzienna kwota wypłat gotówki w ramach usługi Cash Back
Maksymalny okres ważności czeku BLIK
Maksymalna kwota pojedynczego czeku BLIK / maksymalna dzienna kwota czeków BLIK
Maksymalna kwota pojedynczego przelewu na telefon BLIK6)
Maksymalna dzienna liczba transakcji dla każdego typu płatności BLIK, z wyłączeniem przelewu na
telefon BLIK i czeku BLIK
Maksymalna liczba płatności zbliżeniowych BLIK realizowanych bez dostępu do internetu

10 000 PLN / 100 PLN5)
10 000 PLN
jednorazowo do 50 PLN / maksymalnie 3
transakcje
5 000 PLN / 50 PLN5)
300 PLN
300 PLN
72 godz.
4 000 PLN / 5 000 PLN
2000 PLN / 100 PLN5)

Maksymalna kwota pojedynczej prośby o przelew BLIK
Maksymalna dzienna liczba próśb o przelew BLIK
Zmiana limitów dziennych dla danego typu płatności BLIK

20
24
500 PLN
20
bezpłatnie

Wyjaśnienia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Dotyczy bankomatów i innych akceptantów realizujących transakcje w ramach płatności BLIK.
Utworzenie czeku BLIK jest bezpłatne. Opłata pobierana jest wyłącznie w przypadku realizacji czeku BLIK (w całości lub części).
Opłata jest pobierana w przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego.
Dotyczy konta osobistego zgodnie z „Regulaminem ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A” oraz rachunków bieżących
zgodnie z „Ogólnymi warunkami otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Biznes w Banku Millennium S.A.”.
Dotyczy transakcji w aplikacji mobilnej dostępnej dla osób małoletnich od 7 do 13 roku życia.
Maksymalna dzienna wartość przelewów na telefon BLIK nie może przekroczyć dziennego limitu aplikacji mobilnej.
Opłata dotyczy kart Visa Millennium360° i Mastercard Millennium 360° oraz płatności zbliżeniowych BLIK z konta Millennium 360°. Jeśli posiadasz kartę i aktywujesz
płatności zbliżeniowe BLIK pobierzemy jedną opłatę.
Nie pobieramy opłaty, jeżeli min. 1 raz w miesiącu zapłacisz kartą do konta lub BLIKIEM – dla osób w wieku 18-26 lat.
Nie pobieramy opłaty, jeżeli min. 5 razy w miesiącu zapłacisz kartą do konta lub BLIKIEM – dla osób powyżej 26 lat.
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