Cennik usług
– Konto Internetowe, Konto Osobiste Student, Konto Osobiste Junior
(dotyczy rachunków otwartych przed 31.05.2014)
– Konto Osobiste Prestige Junior, Konto Bankowości Prywatnej JR (Junior)
(dotyczy rachunków otwartych przed 07.09.2015)

Prowadzenie rachunku płatniczego – opłata miesięczna1)

Kanały Bankowości Elektronicznej

Konto
Internetowe

Konto
Osobiste
Student

Konto
Osobiste
Junior

bez opłat

2 PLN

2 PLN

Konto
Konto
Osobiste Bankowości
Prestige Prywatnej
Junior JR (Junior)
02)/ 7 PLN bez opłat

3)

Limit główny4)/ Limit Aplikacji Mobilnej5)/

50 000 PLN / 10 000 PLN
6)

Limit telefoniczny

TeleMillennium : 30 000 PLN

Linia Prestige/ Bankowości
Prywatnej 6): 200 000 PLN,
numer dedykowany do
obsługi telefonicznej w
placówce7): 200 000 PLN

Powiadamianie SMS
Wysłanie jednego H@słaSMS do autoryzacji zleceń
Wysłanie MilleSMS’a (powiadomienia i zapytania) na krajowy/zagraniczny numer
telefonu (opłata za każdy sms)8)
Pakiet MilleSMS (20 smsów w miesiącu na krajowe numery telefonów)9)
Wysłanie jednego doładowania SMS na numer 8058
Wpłaty i wypłaty gotówki

bez opłat
0,25 PLN / 0,30 PLN

bez opłat

2,99 PLN

bez opłat

4,99 PLN/
bez opłat
4,99 PLN

Wpłata gotówki w placówce / wpłatomacie Millennium
10)

Wypłata gotówki w placówce Banku Millennium
Wypłata gotówki w walucie innej niż waluta konta10)

bez opłat
bez opłat
bez opłat

10 PLN

Podstawowe informacje
Sprawdzenie salda /10 ostatnich transakcji na ekranie bankomatu/wpłatomatu
Banku Millennium
Wydruk salda / 10 ostatnich transakcji w bankomacie/wpłatomacie Banku
Millennium

bez opłat
bez opłat

0,50 PLN / 1,50 PLN

Polecenie zapłaty (usługa dostępna dla strony dłużnika)
Uruchomienie usługi/Realizacja pojedynczej płatności
Modyfikacja, odwołanie zgody lub odwołanie pojedynczej płatności polecenia
zapłaty

Zlecenia stałe / Płatności na rachunki zdefiniowane

bez opłat

-

bez opłat

3 PLN

-

bez opłat

11)

Zdefiniowanie / modyfikacja
Realizacja na rachunek w Banku Millennium
Realizacja na rachunek w innym banku

bez opłat

bez opłat
bez opłat
0,50 PLN

bez opłat

Przelewy
Przelewy krajowe
Polecenie przelewu wewnętrznego:
- pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza w ramach bankowości detalicznej
Banku Millennium (z wyłączeniem przelewu z rachunku oszczędnościowego)
- z rachunku oszczędnościowego19)
- pierwszy przelew w miesiącu
- drugi i każdy kolejny przelew w miesiącu
- pozostałe
- w placówce Banku Millennium
- przez Millenet/ Aplikację Mobilną/ telefon/ MilleSMS
Polecenie przelewu w PLN do innego banku krajowego
- w placówce Banku Millennium
- przez Millenet/ Aplikację Mobilną
- przez TeleMillennium: u Konsultanta
- przez MilleSMS
- natychmiastowe przez Millenet/ Aplikację Mobilną 12)
- na email/telefon przez Millenet/ Aplikację Mobilną 13)
Przelewy zagraniczne/walutowe14)
- polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banku krajowego) oraz
polecenie przelewu za granicę
- opłata podstawowa (tryb standardowy)
- opłata dodatkowa za tryb pilny/ekspres
- opłata dodatkowa, gdy wszystkie koszty
przelewu pokrywa Zleceniodawca
- polecenie przelewu SEPA (w EUR) w Millenet / placówce
Obowiązuje od dnia 08.08.2018

bez opłat
bez opłat
7,50 PLN
9 PLN

9,99 PLN
bez opłat

5 PLN
bez opłat

bez opłat

7,99 PLN
0,50 PLN
2 PLN
bez opłat
5 PLN
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

0,5% min 20 PLN max 125 PLN
25 PLN / 50 PLN
60 PLN
5 PLN / 10 PLN 15)

bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
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Przelewy cd
Inne usługi
Przelew na doładowanie telefonu komórkowego przez Millenet/ Aplikację
Mobilną/ MilleSMS/ bankomat
Przelew w ramach usługi dystrybucji faktur elektronicznych:
- przelew krajowy
- przelew natychmiastowy
Wystawienie potwierdzenia dokonania przelewu

Konto
Internetowe

Konto
Osobiste
Student

Konto
Osobiste
Junior

Konto
Konto
Osobiste Bankowości
Prestige Prywatnej
Junior JR (Junior)

bez opłat
0 PLN

18)

/ 0,29 PLN + opłata za przelew krajowy

bez opłat
bez opłat

3 PLN

Wyciągi / zestawienia transakcji (bez opłat dla posiadaczy rachunków Konto Osobiste Prestige Junior oraz Kont Bankowości Prywatnej
JR(Junior)
Wyciąg miesięczny w formie elektronicznej
Wyciąg miesięczny w formie papierowej
Sporządzenie zestawienia transakcji (w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych):
- opłata za wydanie duplikatu wyciągu miesięcznego: w placówce / przez telefon / poprzez Millenet
- opłata za wyciąg dzienny / tygodniowy / dwutygodniowy (wysyłany pocztą)
- pozostałe zestawienia transakcji: w placówce / wysyłane pocztą (dotyczy danych z zakresu 1 miesiąca)

bez opłat
bez opłat
15 PLN / 10 PLN / 10 PLN
3 PLN / 4 PLN / 6 PLN
5 PLN / 8 PLN

Czeki 16) (bez opłat dla posiadaczy rachunków Konto Osobiste Prestige Junior oraz Kont Bankowości Prywatnej JR(Junior)
Inkaso czeku w obrocie krajowym
Inkaso czeku w obrocie zagranicznym
Zastrzeżenie utraconych czeków wystawionych / sprzedawanych za granicą (za każdy czek)
Skup czeków rentowych wystawionych za granicą
Zwrot czeków nieopłaconych przez banki zagraniczne (za każdy czek)
Sprzedaż czeków bankierskich płatnych za granicą (za każdy czek)

0,5% (min 10 PLN max 200 PLN)
0,5% (min 50 PLN max 200 PLN)
15 PLN
2% (min 20 PLN max 100 PLN)
20 PLN
0,5% (min 20 PLN max 300 PLN)

Usługi (bez opłat dla posiadaczy rachunków Konto Osobiste Prestige Junior oraz Kont Bankowości Prywatnej JR(Junior)
Wydanie zaświadczenia, w tym wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym (za każdy
produkt, o ile opłata nie jest określona w szczegółowym cenniku dotyczącym danego produktu)
Opłata za opatrzenie umowy zabezpieczenia datą pewną (za stronę)
Wymiana gotówki - wymiana nominałów w PLN na inne nominały w PLN
Wpłaty na rachunek w innym banku (pozostałe płatności)
Wydanie archiwalnej kopii dokumentu (za jeden dokument)
Przyjęcie / zmiana / odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci
Ubezpieczenie MilleZdrowie17) (opłata miesięczna płatna z ROR)
Opłata miesięczna za korzystanie ze skrytki sejfowej (usługa dostępna w wybranych placówkach Banku)

6 PLN
4 PLN
2% min 20 PLN
1% min 30 PLN
30 PLN
bez opłat
1,99 PLN
30 PLN

Pozostałe
Opłata za nieodebranie gotówki zamówionej do wypłaty10)
Opłata za zbiorczą informację o rachunkach prowadzonych w bankach lub spółdzielczych kasach
oszczędnościowo rozliczeniowych na terenie Polski

0,15% min 50 PLN
25 PLN

DODATKOWE INFORMACJE:
1) Warunki prowadzenia rachunków:
- Konto Internetowe: Posiadacz rachunku nie ma możliwości zamiany dotychczas posiadanego ROR na Konto Internetowe.
- Konto Osobiste Student: ROR prowadzony wyłącznie dla uczniów lub studentów w wieku od 18 do 26 lat. Po ukończeniu 26 roku życia Posiadacz
rachunku ma obowiązek w terminie 3 miesięcy dokonać zmiany ROR na inny z oferty Banku. W przeciwnym razie Bank ma prawo zamienić ROR
na Konto 360°, o czym Bank poinformuje Posiadacza rachunku.
- Konto Osobiste Junior to ROR dla osób małoletnich. Po osiągnięciu pełnoletności Posiadacz rachunku ma obowiązek w terminie 3 miesięcy
udostępnić dokument tożsamości oraz dokonać zmiany ROR na inny z oferty Banku. W przeciwnym razie Bank ma prawo zamienić ROR na Konto
360° Student, o czym Bank poinformuje Posiadacza rachunku. W ramach ROR dla osób małoletnich dostępne są produkty i usługi, których
udostępnienie jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi osób małoletnich.
- Konto Osobiste Prestige Junior / Konto Bankowości Prywatnej JR to ROR dla osób małoletnich. Po osiągnięciu pełnoletności Posiadacz rachunku
ma obowiązek w terminie 3 miesięcy udostępnić dokument tożsamości oraz dokonać zmiany ROR na inny z oferty Banku. W przeciwnym razie
Bank ma prawo zamienić ROR na odpowiednio Konto Osobiste Prestige / Konto Bankowości Prywatnej, o czym Bank poinformuje Posiadacza
rachunku. W ramach ROR dla osób małoletnich dostępne są produkty i usługi, których udostępnienie jest zgodne z powszechnie obowiązującymi
przepisami dotyczącymi osób małoletnich.
W przypadku braku środków na rachunku, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płatniczego może zostać pobrana przez Bank z innego
rachunku prowadzonego na rzecz Posiadacza rachunku.
W przypadku pobierania opłaty lub prowizji w innej walucie niż określona w Cenniku usług, Bank dokonuje przeliczenia z zastosowaniem kursu
średniego zgodnie z „Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.” obowiązującą w Banku, w dniu pobrania należności.
W przypadku braku środków na Rachunku bankowym, opłata za dany miesiąc może być pobrana przez Bank w terminie późniejszym.
Posiadacz rachunku w terminie miesiąca od dnia poinformowania o zmianie rodzaju rachunku, może złożyć pisemne wypowiedzenie Umowy
zgodnie z trybem określonym w Regulaminie ogólnym.
Prowizje i opłaty za transakcje realizowane przy użyciu karty debetowej dotyczą kart oferowanych do poszczególnych ROR. Szczegółowe
informacje na temat opłat związanych z transakcjami dokonywanymi przy użyciu kart debetowych są zawarte w Cenniku usług - karty debetowe.
2) Opłata nie zostanie pobrana, jeżeli Przedstawiciel ustawowy małoletniego Posiadacza rachunku jest zwolniony z opłaty za prowadzenie Konta
Osobistego Prestige.
Obowiązuje od dnia 08.08.2018
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3) Limity w usługach bankowości elektronicznej (Millenet, Aplikacja Mobilna) nie dotyczą operacji realizowanych pomiędzy rachunkami
prowadzonymi na rzecz Posiadacza rachunku w Banku Millennium
4) Limit główny dotyczy wszystkich rodzajów przelewów międzybankowych oraz wewnętrznych pomiędzy rachunkami różnych Klientów zlecanych
poprzez: Millenet, IVR, Aplikację Mobilną. Limit główny (dzienny limit transakcji) przyznawany jest w placówce Banku. Zmiana limitu do kwoty 50
000 PLN możliwa jest w placówce Banku oraz w Millenet. Dzienne wykorzystanie limitu głównego dla transakcji SMS liczone jest niezależnie od
transakcji w Millenet i TeleMillennium, Linii Prestige i Linii Bankowości Prywatnej/IVR.
5) Limit dzienny transakcji w Aplikacji Mobilnej dotyczy wszystkich rodzajów przelewów międzybankowych oraz wewnętrznych pomiędzy rachunkami
różnych Klientów. Zmiana limitu jest możliwa do kwoty 10 000 PLN.
6) Limit dzienny dotyczy wszystkich rodzajów przelewów międzybankowych oraz wewnętrznych pomiędzy rachunkami różnych Klientów. Kwota
dyspozycji przelewu z przyszłą datą realizacji obciąża Limit dzienny z dnia złożenia dyspozycji. W przypadku przelewów z rachunków Prestige i
Bankowości Prywatnej
z Limitu dziennego wyłączone są przelewy dotyczące Dyspozycji/Zlecenia nabycia funduszy inwestycyjnych na rzecz Klienta, przelewy dotyczące
Dyspozycji nabycia produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjno-ubezpieczeniowych na rzecz Klienta, które są aktualnie dostępne w ofercie
Banku, przelewy do ZUS, US oraz z tytułu opłaty skarbowej oraz przelewy na rachunki firmowe Klienta, z wyłączeniem rachunków spółek
kapitałowych. Klient Prestige i Klient Bankowości Prywatnej może składać dyspozycję przelewu w kwocie przekraczającej limit telefoniczny pod
warunkiem, że zdefiniował wcześniej odbiorcę takiego przelewu u swojego Doradcy Prestige lub Doradcy Bankowości Prywatnej.
7) Limit dla transakcji zleconych z wykorzystaniem numerów telefonów dedykowanych do obsługi telefonicznej w placówce Banku jest limitem dla
pojedynczej transakcji. W przypadku przelewów z rachunków Bankowości Prywatnej Limit nie dotyczy poleceń przelewów wewnętrznych między
rachunkami Klienta, przelewów dotyczących Dyspozycji/ Zlecenia nabycia funduszy inwestycyjnych na rzecz Klienta, przelewów dotyczących
Dyspozycji nabycia produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjno–ubezpieczeniowych na rzecz Klienta, które są aktualnie dostępne w ofercie
Banku, przelewów do ZUS, US oraz z tytułu opłaty skarbowej, przelewów na rachunki firmowe Klienta, z wyłączeniem rachunków spółek
kapitałowych. Klient Bankowości Prywatnej może składać dyspozycję przelewu w kwocie przekraczającej limit telefoniczny pod warunkiem, że
zdefiniował wcześniej odbiorcę takiego przelewu u swojego Doradcy Bankowości Prywatnej. W przypadku przelewów z rachunków Prestige, za
pośrednictwem numerów telefonów dedykowanych do obsługi telefonicznej w placówce Banku mogą być realizowane wyłącznie następujące
transakcje nie objęte limitem: przelewy wewnętrzne pomiędzy różnymi rachunkami tego samego Klienta, przelewy dotyczące Dyspozycji/ Zlecenia
nabycia funduszy inwestycyjnych na rzecz Klienta, przelewy dotyczące Dyspozycji nabycia produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnoubezpieczeniowych na rzecz Klienta, które są aktualnie dostępne w ofercie Banku.
8) Przez pierwszy miesiąc od aktywacji usługi sms'y wysyłane są bez opłat. Opłaty pobierane są z ROR z dołu w pierwszych dniach następnego
miesiąca.
9) Opłata za Pakiet SMS jest pobierana za miesiąc kalendarzowy. Opłata nie jest pobierana za miesiąc kalendarzowy, w którym Pakiet został
aktywowany przez Posiadacza rachunku po raz pierwszy. W przypadku kolejnej aktywacji Pakietu opłata jest pobierana także za miesiąc, w którym
Pakiet został aktywowany. Po wyczerpaniu sms’ów w ramach pakietu, kolejne sms’y są płatne według ceny jednostkowej.
10) Wypłaty gotówki wymagają zamówienia według następujących zasad:
- w kwocie powyżej 20 000 PLN - co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem wypłaty, do godz. 15.30,
- dowolnej kwoty w walucie obcej państw członkowskich Unii Europejskiej lub kwoty do 10 000 USD - co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem
wypłaty,
do godz. 15.30,
- kwoty powyżej 10 000 USD lub dowolnej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych zgodnie z „Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.” co najmniej 2 dni robocze przed dniem wypłaty, do godz. 15.30.
Odwołania zamówienia gotówki do wypłaty można dokonać z takim samym wyprzedzeniem jak określone powyżej. Odbiór zamówionej kwoty w
dniu wypłaty po godz. 12.30. Wypłaty w walucie obcej są dostępne tylko dla Klientów Banku. Powyższe limity są limitami łącznymi wypłat
realizowanych dla Posiadacza rachunku w ramach jednego dnia.
11) Płatności na rachunki zdefiniowane mogą być zdefiniowane w placówce Banku, przez telefon oraz przez Millenet, natomiast mogą być realizowane
tylko przez TeleMillennium (IVR/Konsultant)/Linię Prestige /Linię Bankowości Prywatnej.. Usługa płatności za rachunki jest dostępna tylko dla ROR
oraz Kont Walutowych w EUR. W przypadku Kont Walutowych w EUR usługa może być realizowana wyłącznie w bankomatach Banku Millennium
przy wykorzystaniu karty Millennium Maestro Voyager.
Zlecenia stałe na rachunki w innym Banku są dostępne w przypadku ROR prowadzonych w PLN. Zlecenia stałe na rachunki w Banku Millennium są
dostępne między rachunkami prowadzonymi w tej samej walucie.
12) Limit dzienny na łączną kwotę poleceń przelewów natychmiastowych zleconych w danym dniu wynosi 10 000 PLN dla klientów segmentu
Detal/Prestige oraz 50 000 PLN dla klientów segmentu Bankowości Prywatnej. Polecenie przelewu natychmiastowego na rzecz Posiadacza rachunku
mogą być dokonywane wyłącznie na jego rachunki prowadzone w walucie PLN.
13) Limit pojedynczej transakcji wynosi 500 PLN. Transakcja wlicza się w Limit Główny i Limit Aplikacji Mobilnej.
14) Niezależnie od waluty przelewu. Opłata za wyjaśnienie/interwencję na wniosek Posiadacza rachunku wynosi 30 PLN, do której będą doliczane
koszty innych banków w rzeczywistej wysokości poniesione przez Bank. Opłaty nie pobiera się, gdy wyjaśnienie/ interwencja nie wymaga
nawiązania kontaktu (na przykład korespondencyjnego) z innym bankiem.
Lista walut państw EOG, w których Bank prowadzi rozliczenia: EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, HUF, CZK, CHF, RON, PLN.
15) W tym polecenie przelewu SEPA realizowane przez Linię Prestige.
16) Opłaty i prowizje naliczane są odrębnie dla każdego skupionego / przyjętego do inkasa czeku, chyba że Klient przedstawi do skupu / inkasa czeki
o tych samych cechach (ta sama waluta i kraj płatnika). Wówczas prowizję nalicza się od sumy przedstawionych czeków.
Do inkasa i skupu przyjmowane są wyłącznie czeki wystawione w walucie wymienionej w „Tabeli Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.”
z wyłączeniem czeków nominowanych w USD lub płatnych na terenie Stanów Zjednoczonych.
17) Suma ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa dla ubezpieczonego - 15 000 PLN. Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji dla ubezpieczonego - 15 000 PLN. Ubezpieczenie niedostępne w ofercie od dnia 28.03.2015.
18) W okresie do dnia 31.12.2017 r. przy płatnościach realizowanych w ramach usługi dystrybucji faktur elektronicznych:
- w przypadku zlecenia płatności w trybie standardowym opłata za przelew krajowy nie jest pobierana,
- w przypadku zlecenia płatności w trybie natychmiastowym, Bank pobiera wyłącznie opłatę za przelew natychmiastowy, zgodnie z częścią
„Przelewy krajowe”. W okresie do dnia 31.12.2017 r., opłaty za przelew w ramach usługi dystrybucji faktur elektronicznych, realizowany jako
przelew natychmiastowy (Express Elixir), będą pobierane w niższej wysokości.
19) Opłata pobierana z ROR powiązanego z rachunkiem oszczędnościowym.

Obowiązuje od dnia 08.08.2018
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W przypadku zajęcia Rachunku bankowego przez organ egzekucyjny, dysponowanie przez Posiadacza rachunku środkami wyłączonymi spod egzekucji
jest możliwe jedynie poprzez składanie zleceń płatniczych bezpośrednio w Placówkach Banku do godz. 17.00.
W przypadku innych przelewów realizowanych przez Bank Millennium, a nie wymienionych w Cenniku usług, pobierana jest opłata jak za polecenie
przelewu krajowego w PLN zlecanego w placówce Banku Millennium.
Minimalna kwota pojedynczych transakcji wymiany walutowej podlegających negocjacji to 10 000 USD (lub równo-wartość). Dla przelewów
zagranicznych/walutowych w kwocie przekraczającej 5 000 EUR (lub równowartości) możliwe jest zastosowanie indywidualnego kursu waluty.
Negocjacji w powyższych zakresach Bank dokonuje na wniosek Posiadacza rachunku.
Stosownie do wymogów art.111 Ustawy Prawo bankowe, informacje dotyczące stosowanych kursów walutowych są dostępne u Pracownika placówki.

Zmiany wprowadzane do „Cennika usług – stopy procentowe” od 20 grudnia 2018 r.
Zapis przed zmianą:

Zapis po zmianie:

Przelewy krajowe:
- na email/ telefon przez Millenet/ Aplikację mobilną wraz z
przypisem 13)
Przelewy zagraniczne/walutowe:
- opłata dodatkowa, gdy wszystkie koszty przelewu pokrywa
Zleceniodawca
Przelewy zagraniczne/walutowe:
- polecenie przelewu SEPA (w EUR) w Millenet / placówce

usuniecie

Punkt 1) w części Dodatkowe informacje:

Punkt 4) w części Dodatkowe informacje: Limit główny dotyczy
wszystkich rodzajów przelewów międzybankowych oraz wewnętrznych
pomiędzy rachunkami różnych Klientów zlecanych poprzez: Millenet,
IVR, Aplikację Mobilną. Limit główny (dzienny limit transakcji)
przyznawany jest w placówce Banku. Zmiana limitu do kwoty 50 000
PLN możliwa jest w placówce Banku oraz w Millenet. Dzienne
wykorzystanie limitu głównego dla transakcji SMS liczone jest
niezależnie od transakcji w Millenet i TeleMillennium, Linii Prestige i
Linii Bankowości Prywatnej/IVR.
Punkt 14) w części Dodatkowe informacje: […] Opłata za wyjaśnienie/
interwencję na wniosek Posiadacza rachunku wynosi 30 PLN, do której
będą doliczane koszty innych banków w rzeczywistej wysokości
poniesione przez Bank. Opłaty nie pobiera się, gdy wyjaśnienie/
interwencja nie wymaga nawiązania kontaktu (na przykład
korespondencyjnego) z innym bankiem.
Punkt 25) w części Dodatkowe informacje

Obowiązuje od dnia 08.08.2018

Przelewy zagraniczne/walutowe:
- opłata dodatkowa, gdy koszty przelewu wybrano w opcji OUR
Przelewy zagraniczne/walutowe:
- polecenie przelewu SEPA (w EUR) w Millenet i Aplikacji mobilnej /
placówce
Usunięcie zapisu: Prowizje i opłaty za transakcje realizowane przy użyciu
karty debetowej dotyczą kart oferowanych do poszczególnych ROR.
Szczegółowe informacje na temat opłat związanych z transakcjami
dokonywanymi przy użyciu kart debetowych są zawarte w Cenniku usług
- karty debetowe.
4) Limit główny dotyczy wszystkich rodzajów przelewów
międzybankowych oraz wewnętrznych pomiędzy rachunkami różnych
Klientów zlecanych poprzez: Millenet, IVR, Aplikację Mobilną oraz
realizowanych w ramach usługi inicjowania transakcji płatniczych przez
Dostawców. Limit główny (dzienny limit transakcji) przyznawany jest
w placówce Banku. Zmiana limitu do kwoty 50 000 PLN możliwa jest
w placówce Banku oraz w Millenet. Limit dla usługi inicjowania transakcji
płatniczych jest ustalany przez Posiadacza rachunku w ramach limitu
głównego. Dzienne wykorzystanie limitu głównego dla transakcji SMS
liczone jest niezależnie od transakcji w Millenet i TeleMillennium, Linii
Prestige i Linii Bankowości Prywatnej/IVR.
Przesunięcie części treści punktu 14) dotyczącego pozycji Przelewy do
oddzielnego punktu 13) oraz umieszczenie przypisu numer 13) przy
kategorii „Przelewy” w tabeli

Zmiana daty na 31.12.2018 r.
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