Regulamin świadczenia usługi dystrybucji faktur elektronicznych dla osób fizycznych, oraz osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w Banku Millennium S.A.
§ 1.
„Regulamin świadczenia Usługi dystrybucji faktur elektronicznych dla osób fizycznych oraz osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w Banku Millennium S.A.”, (dalej: „Regulamin”)
określa zasady dotyczące prezentowania i opłacania zobowiązań za pośrednictwem Usługi dystrybucji
faktur elektronicznych (dalej: „Usługa”), świadczonej przez Bank Millennium S.A. (dalej: „Bank”).
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. KIR – Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Rtm. W. Pileckiego
65, 02-781 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr 0000113064 kapitał zakładowy: 5.445.000 zł.
2. Łącze URL – ujednolicony format adresowania zasobów w sieciach komputerowych, tj.
odnośnik/łącze do miejsca w przestrzeni internetowej, należącego do innego podmiotu niż Bank, w
którym będą dostępne dodatkowe informacje o zobowiązaniu Posiadacza rachunku względem
Wierzyciela.
3. Polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 Ustawy, z wyłączeniem polecenia
przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
4. Polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez Płatnika polegająca na umożliwieniu
przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego
dostawcę.
5. Powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku
płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.
6. Usługa– usługa elektronicznego prezentowania Posiadaczowi rachunku Żądań płatności i realizacji
płatności za te żądania, świadczona przez Bank w Millenecie lub Aplikacji Mobilnej.
7. Usługa bankowości elektronicznej- usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez
Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności
bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu Karty debetowej lub złożenie innego
rodzaju dyspozycji do rachunku. Usługę tę stanowią:
a) Millenet - dostępny za pośrednictwem sieci Internet oraz komputera lub urządzenia mobilnego
wyposażonego w rekomendowaną przeglądarkę,
b) Aplikacja Mobilna – 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).
8. Ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych(Dz.U. 2017.2003 j.t. z późn. zm).
9. Wierzyciel – podmiot uczestniczący w Usłudze, przesyłający w ramach tej usługi do KIR, za
pośrednictwem obsługującego ten podmiot banku, dane niezbędne do zaprezentowania Żądania
płatności Posiadaczowi rachunku.
10. Żądanie płatności – zestaw danych przekazanych do KIR przez Wierzyciela, za pośrednictwem
obsługującego go banku, i pobranych z KIR przez Bank, zawierających informacje dotyczące
zobowiązania Posiadacza rachunku względem Wierzyciela, mogą one zawierać również adresy URL
do zasobów zawierających dodatkowe informacje na temat zobowiązania.
§ 3.
1. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest:
1) zawarcie umowy rachunku bankowego z Bankiem,
2) posiadanie dostępu do Millenetu lub Aplikacji mobilnej,
3) aktywowanie tej usługi w Millenecie lub Aplikacji mobilnej.

2. Posiadacz rachunku może dezaktywować Usługę. Od momentu dezaktywacji tej usługi, Posiadaczowi
rachunku nie są prezentowane żadne Żądania płatności. Zastosowanie mają odpowiednio
postanowienia ust. 6.
3. Po aktywowaniu Usługi, w Millenecie lub Aplikacji mobilnej prezentowana jest lista Wierzycieli.
4. W celu przedstawienia Posiadaczowi rachunku Żądań płatności danego Wierzyciela w ramach Usługi,
Posiadacz rachunku musi dokonać aktywacji Wierzyciela. Po dokonaniu tej aktywacji, w Millenecie
lub Aplikacji mobilnej prezentowana jest lista Żądań płatności tego Wierzyciela.
5. Żądania płatności nie przyjęte przez KIR lub nie przekazane do KIR przez Wierzyciela nie są
prezentowane za pośrednictwem Usługi.
6. Posiadacz rachunku może dezaktywować wybranego Wierzyciela. Od momentu dezaktywacji
Wierzyciela nie jest możliwe dokonanie akceptacji lub odrzucenia pojedynczego Żądania płatności,
zgodnie z § 4 ust.1 nie są również pobierane przez Bank z KIR i prezentowane Posiadaczowi
rachunku Żądania płatności, przekazane przez danego Wierzyciela do KIR po momencie
dezaktywacji Wierzyciela. Dezaktywacja Wierzyciela przez Posiadacza rachunku:
1) w przypadku pojedynczych Żądań płatności, o których mowa w § 4 ust. 1, skutkuje odwołaniem
dyspozycji przelewów dotyczących Żądań płatności zaakceptowanych przed dezaktywacją
Wierzyciela, z datą realizacji przelewu przypadającą po momencie dezaktywacji Wierzyciela,
2) w przypadku płatności automatycznych, o których mowa w § 5 ust. 1, skutkuje odwołaniem
dyspozycji przelewów z datą realizacji przelewu przypadającą po momencie dezaktywacji
Wierzyciela.
7. Nie jest możliwe częściowe opłacenie Żądania płatności za pośrednictwem Usługi. Opłacenie
Żądania płatności przez Posiadacza rachunku w inny sposób niż poprzez Usługę nie jest
uwidaczniane w Usłudze i nie skutkuje usunięciem go z listy Żądań płatności do opłacenia w
Millenecie lub Aplikacji mobilnej albo oznaczeniem, jako opłaconego. Bank nie odpowiada za
wielokrotne opłacenie tego samego Żądania płatności przez Posiadacza rachunku, o ile wykonał
prawidłowo czynności określone w ust. 8.
8. Bank odpowiada za zaprezentowanie Posiadaczowi rachunku Żądania płatności zgodnie z danymi
pozyskanymi z KIR oraz za prawidłową realizację przelewu, o którym mowa w § 4 ust. 4 lub § 5 ust.
3, zgodnie z tymi danymi. Unikatowym Identyfikatorem odbiorcy przelewu, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, jest numer rachunku Wierzyciela zawarty w Żądaniu płatności.
9. Bank nie weryfikuje zasadności danych zawartych w Żądaniu płatności. Błędy w Żądaniu płatności
oraz inne kwestie sporne powinny być wyjaśniane przez Posiadacza rachunku bezpośrednio z
Wierzycielem, chyba że dotyczą nieprawidłowego wykonania przez Bank czynności określonych w
ust. 8.
10. W ramach Usługi możliwe jest dokonywanie zapłaty za Żądanie płatności jedynie z rachunków w
Banku prowadzonych w PLN.
11. Żądania płatności, których nie zaakceptowano lub odrzucono, zgodnie z § 4 ust. 1, w ciągu 60 dni od
późniejszej z dat:
1) daty pobrania Żądania płatności przez Bank z KIR,
2) terminu płatności podanego przez Wierzyciela w Żądaniu płatności,
ulegają przeterminowaniu, tj. po upływie tego okresu nie można ich zaakceptować lub odrzucić.
12. Za korzystanie z Usługi Bank pobiera opłaty określone w Cenniku usług – prowizje i opłaty.
13. W ramach świadczenia Usługi, Bank przekazuje do KIR, która następnie przekazuje do banku
Wierzyciela, informacje dotyczące stanu przetwarzania Żądania płatności, w szczególności
zaakceptowania lub odrzucenia przez Posiadacza rachunku Żądania płatności lub wykonania
przelewu dotyczącego opłacenia Żądania płatności.
§ 4.
1. W przypadku pojedynczego Żądania płatności, Posiadacz rachunku może je zaakceptować lub
odrzucić.
2. Zaakceptowanie pojedynczego Żądania płatności jest równoznaczne ze złożeniem przez Posiadacza
rachunku nieodwołalnej dyspozycji obciążenia jego rachunku kwotą pojedynczego Żądania płatności

zaprezentowanego za pośrednictwem Usługi i uznania tą kwotą rachunku Wierzyciela wskazanego w
Żądaniu płatności.
3. Odrzucenie pojedynczego Żądania płatności nie skutkuje zaprzestaniem prezentowania przez Bank
kolejnych Żądań płatności danego Wierzyciela. W opisie przyczyn odrzucenia Żądania płatności
Posiadacz rachunku nie może zamieszczać informacji o charakterze bezprawnym lub naruszającym
prawa osób trzecich. Odrzucenie Żądania płatności nie wyklucza uregulowania przez Posiadacza
rachunku zobowiązania określonego w Żądaniu płatności w inny sposób.
4. Realizacja dyspozycji, o której mowa w ust. 2, może nastąpić w trybie:
a) standardowym – jako Polecenie przelewu Elixir lub Polecenie przelewu wewnętrznego,
b) natychmiastowym – jako Polecenie przelewu natychmiastowego Express Elixir.
§ 5.
1. Posiadacz rachunku może w stosunku do danego Wierzyciela aktywować płatności automatyczne.
Aktywacja płatności automatycznych jest równoznaczna ze złożeniem przez Posiadacza rachunku
dyspozycji automatycznego obciążania jego rachunku kwotą każdego Żądania płatności danego
Wierzyciela zaprezentowanego za pośrednictwem Usługi, zarówno w momencie aktywacji, jak i po
tym momencie, i uznawania nią rachunku Wierzyciela wskazanego w Żądaniu płatności, bez
konieczności uzyskiwania każdorazowo odrębnej dyspozycji lub zgody Posiadacza rachunku.
2. Posiadacz rachunku może w każdym momencie dezaktywować płatności automatyczne, o których
mowa w ust. 1. Posiadacz rachunku może cofnąć zgodę na wykonanie płatności automatycznych w
stosunku do poszczególnych Żądań płatności danego Wierzyciela. W takim przypadku płatności
automatyczne są dokonywane z wyłączeniem Żądań płatności, co, do których Posiadacz rachunku
cofnął zgodę.
3. Płatności automatyczne, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane w trybie standardowym
(tj. jako Polecenie przelewu Elixir lub Polecenie przelewu wewnętrznego).
§ 6.
1. Bank zastrzega sobie możliwość usunięcia z listy Wierzycieli Wierzyciela, aktywowanego zgodnie z §
3 ust. 3, w przypadku stwierdzenia przez Bank lub KIR wystawiania przez tego Wierzyciela
nieprawidłowych Żądań płatności, po poinformowaniu Posiadacza rachunku o zamiarze usunięcia,
oraz wskazaniu usuwanego Wierzyciela i usuwanych Żądań płatności. W takim przypadku
zastosowanie odpowiednio będzie miał § 3 ust. 6.
2. W ramach Usługi Posiadacz rachunku może korzystać z usługi Powiadamiania SMS. Wiadomości SMS
są wysyłane przez Bank na numer zdefiniowany do H@seł SMS Posiadacza rachunku lub w formie
wiadomości push w Aplikacji mobilnej. Za wysłanie wiadomości SMS Bank pobiera opłaty zgodnie z
Cennikiem usług – prowizje i opłaty.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia:
1) „Regulaminu ogólnego świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium
S.A.” dla Posiadacza rachunku, będącego osobą fizyczną,
2) „Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych
przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.” dla Posiadacza rachunku,
będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w tym również dla osoby
prowadzącej gospodarstwo rolne.

