Cennik usług – karty Prestige
Millennium Visa
Prestige

Millennium Visa Prestige Millennium Maestro Voyager8)
World
Millennium MasterCard
Voyager

Opłaty za kartę
Wydanie karty płatniczej
Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna
Wydanie karty płatniczej – opłata za wydanie duplikatu karty

0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł

0 EUR
0 EUR
0 EUR

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

5 zł

5 zł

1,5 EUR

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 EUR
0 EUR

2,5% nie mniej niż 9 zł

0 zł

2 EUR

0 zł

0 EUR

2,5% nie mniej niż 9 zł

2 EUR

Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą
Transakcje bezgotówkowe:
- Prowizja od transakcji bezgotówkowych 3)
- Prowizja od transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę oznaczonych jako:
kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory
Wypłata gotówki:
- W Polsce w bankomatach Millennium
- W Polsce w innych bankomatach krajowych
- W bankomatach za granicą, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych
- W Polsce w punktach akceptujących kartę

0 zł

- W punktach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy
2,5% nie mniej niż 9 zł
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
- Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back

0 zł

0 zł

0 EUR

Inne dyspozycje:
- Płatność za rachunki przez bankomat
- Sprawdzenie salda w bankomatach Millennium: wyświetlenie na ekranie / wydruk
- Sprawdzenie salda w innych bankomatach w Polsce i za granicą 1)
- Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (10 ostatnich transakcji w bankomatach
Millennium) : wyświetlenie na ekranie bankomatu / wydruk
- Zmiana wysokości limitów dziennych transakcji bezgotówkowych / wypłat z bankomatów
- Zmiana PIN-u
- Wydruk H@sła 2

0 zł
0 zł / 0 zł
0 zł

0 zł
0 zł/ 0 zł
0 zł

0 EUR
0 EUR / 0 EUR
nie dotyczy

0 zł / 0 zł

0 zł/ 0 zł

0 EUR / 0 EUR

0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł

0 EUR
0 EUR
0 EUR

2%

2%

2%

0 zł

0 zł

0 EUR

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 EUR
0 EUR

0 zł /0 zł

0 zł/ 0 zł

0 EUR / 0 EUR

300 zł

300 zł

300 zł

0 zł

nie dotyczy

0 EUR

Tak (Visa payWave)7)

Tak (Visa payWave)6)

Tak (Maestro/MasterCard
PayPass)

Inne opłaty
Dodatkowa marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji
dokonanych w walutach obcych, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych
Opłata miesięczna za Pakiet Bezpieczeństwa (usługa Powiadamiania SMS w postaci Pakietu 25
SMS w miesiącu na krajowe / zagraniczne numery telefonów oraz Pakiet ubezpieczeń Ochrona
karty)
Powiadamianie SMS (opłata za każdy MilleSMS wysyłany na krajowy/zagraniczny numer telefonu)
Potwierdzenie transakcji
Opłata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji:
- Zrealizowanej w kraju / Zrealizowanej za granicą
Limit transakcji Cash Back
Jednorazowa kwota Wypłaty gotówki w ramach usługi Cash Back
Ubezpieczenia do karty
Bezpieczna Karta (pakiet obejmuje: Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, Ubezpieczenie
gotówki od rabunku, Ubezpieczenie zakupu, Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny,
Ubezpieczenie opóźnienia lotu, Ubezpieczenie opóźnienia bagażu, Ubezpieczenie utraty bagażu) 5)
Płatności zbliżeniowe
Karta wyposażona w technologię zbliżeniową
Limity transakcji zbliżeniowych: 4)
- bez potwierdzania kodem PIN

- z potwierdzeniem kodem PIN

jednorazowo do 50 zł / jednorazowo do 50 zł / jednorazowo do 50 zł / łącznie
do 200 zł lub 10 transakcji
łącznie do 200 zł lub 10 łącznie do 200 zł lub 10
dziennie
transakcji dziennie
transakcji dziennie
jednorazowo powyżej jednorazowo powyżej 50 jednorazowo powyżej 50 zł /
50 zł / łącznie do
zł / łącznie do wysokości
łącznie do wysokości
wysokości dziennego
dziennego limitu
dziennego limitu transakcji
limitu transakcji
transakcji

Inne
Okres ważności karty 2)

3 lata

3 lata

3 lata/4 lata9)

Dostępne limity dzienne wypłat gotówkowych / transakcji bezgotówkowych
Standardowy limit dzienny wypłat gotówki / transakcji bezgotówkowych: 5 000 zł / do wysokości dostępnych środków.
Opcje dostępne po złożeniu dyspozycji: limit dzienny wypłat gotówki / transakcji bezgotówkowych:
1) 1 000 zł / 2 000 zł; 2) 1 000 zł / do wysokości dostępnych środków; 3) 10 000 zł / do wysokości dostępnych środków; 4) 2 000 zł / do wysokości dostępnych środków; 5) 500 zł / 0
zł; 6) 500 zł / 1 000 zł; 7) 500 zł / 500 zł; 8) 5 000 zł / do wysokości dostępnych środków; 9) 700 zł / 700 zł.
Dodatkowe opcje dostępne dla kart Millennium Visa Prestige oraz Millennium Visa Prestige World: limit dzienny wypłat gotówki / transakcji bezgotówkowych:
10) 0 zł / 1 000 zł; 11) 100 zł / 200 zł; 12) 1 000 zł / 0 zł; 13) 1 000 zł / 1 000 zł; 14) 10 000 zł / 0 zł; 15) 2 000 zł / 4 000 zł; 16) 3 000 zł / 0 zł; 17) 3 000 zł
/ 3 000 zł; 18) 3 000 zł / do wysokości dostępnych środków; 19) 50 zł / 50 zł; 20) 500 zł / do wysokości dostępnych środków; 21) 700 zł / 1 500 zł; 22) 700 zł / do wysokości
dostępnych środków.
Wyjaśnienia:
1) Dotyczy bankomatów realizujących tę usługę.
2) Karta może być użytkowana przez posiadacza karty od momentu wydania karty do ostatniego dnia miesiąca widniejącego na karcie jako data ważności.
3) Nie dotyczy transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory.
4) Przedstawione limity dotyczącą transakcji w trybie online. Transakcje kartami Millennium Visa Prestige World oraz Millennium Maestro Voyager są realizowane wyłącznie w trybie online.
5) Przystąpienie do ubezpieczenia możliwe wyłącznie do dnia 27.03.2015 r. Od dnia 28.03.2015 r. ubezpieczenie nie jest oferowane.
6) Dotyczy kart wydanych od dnia 06.11.2015 r.
7) Dotyczy kart wydanych od dnia 25.01.2016 r.
8) Od dnia 30.09.2017 r. karta Millennium Maestro Voyager nie jest oferowana. Od dnia 15.12.2017 r. wznowienia, wydania nowej w miejsce zastrzeżonej oraz duplikaty karty Millennium Maestro Voyager
będą wydawane jako karta Millennium MasterCard Voyager.
9) Dotyczy karty Millennium MasterCard Voyager.

Cennik usług – karty Prestige obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2018 r.

