REGULAMIN CO-BRANDOWYCH KART PŁATNICZYCH MAKRO MILLENNIUM
Rozdział 1. - Postanowienia ogólne
§ 1.
„Regulamin co-brandowych kart płatniczych Makro Millennium” (dalej: Regulamin),
określa zasady wydawania kart płatniczych przez Bank Millennium S.A. (dalej:
Bank) i ich używania.
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Bank - Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława
Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości
1.213.116.777,00 złotych,
2) Makro - Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy
Al. Krakowskiej 61, 02-183 Warszawa,
3) Klient Makro - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, zarejestrowana w systemie Makro Cash and Carry Polska S.A. i
dokonująca zakupów w jej sieci na cele związane z działalnością
gospodarczą, niebędąca konsumentem lub
inna osoba fizyczna
upoważniona przez Klienta Makro do korzystania z Kart Makro,
4) Karta Makro – karta wejściowa do Hurtowni oraz Punktu Makro wydana
przez Makro (w tym karty wydane przez BPH),
5) Kod kreskowy – kod kreskowy identyfikujący Klienta, umieszczony na karcie
wejściowej Makro,
6) Punkt Obsługi Klienta (POK) - oznaczone stanowisko Banku zlokalizowane
w Hurtowni, przy którym pracownicy Banku lub inne osoby upoważnione
przez Bank realizują podstawowe zadania związane z obsługą Klienta
Makro,
7) Umowa - umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem Karty a Bankiem,
8) Karta co-brandowa Makro Millennium – karta płatnicza (debetowa i
kredytowa) Makro Millennium wydana przez Bank Millennium posiadaczowi
karty wejściowej Makro. Oferta kart co-brandowych Makro Millennium
obejmuje:
a) Karty debetowe:
 Makro MasterCard Biznes Debit – dla firm,
 Makro Maestro – dla Klientów indywidualnych,
b) Karty kredytowe:
 Makro MasterCard Biznes Credit - dla firm,
 Makro MasterCard Credit – dla Klientów indywidualnych.
9) Posiadacz karty - klient, który zawarł z Bankiem Umowę, w związku z którą
została wydana Karta co-brandowa Makro Millennium S.A. główna i której
dane identyfikacyjne są umieszczone na tej karcie,
10) KBE (Kanały Bankowości Elektronicznej) - kanały komunikacji umożliwiające
zdalny dostęp do produktów i usług oferowanych przez Bank w
szczególności poprzez:
a) Millenet – system komunikacji internetowej, dostęp za pośrednictwem
sieci Internet oraz komputera wyposażonego w rekomendowaną
przeglądarkę,
b) Centrum Obsługi Telefonicznej, zwane dalej „COT” – w zależności od
rodzaju posiadanego rachunku dostęp przez TeleMillennium, „Linię

Prestige”, „Linię Bankowości Prywatnej” oraz inne numery telefonu
dedykowane do obsługi telefonicznej,
c) Bankowość Mobilną – dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych
(np. telefonów komórkowych):
 wyposażonych w oprogramowanie dostarczane przez Bank i
obsługujących transmisje danych, zwane dalej „Aplikacją Mobilną”,
 wyposażonych w rekomendowane przeglądarki mobilne i
obsługujących transmisje danych, zwane dalej „Millenetem
Mobilnym”,
 z wykorzystaniem komunikatów tekstowych SMS.
11) Placówka - Centrum Finansowe lub Placówka Detaliczna Departamentu
Bankowości Detalicznej posiadająca w ofercie produkty dla Klientów Makro.
12) Cykl rozliczeniowy – cykl rozliczeniowy dla Karty co-brandowej Makro
Millennium trwa od 16 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, za który
generowany jest wyciąg zawierający transakcje dokonane Kartą cobrandową Makro Millennium oraz należne Bankowi opłaty i prowizje zgodne
z Cennikiem usług.

zastrzeżenia kodu kreskowego na karcie, aby uniemożliwić nieuprawnionym
osobom wejście do hal , należy skontaktować się z Makro.
13. Posiadacz karty może wnioskować o wydanie duplikatu Karty co-brandowej
Makro Millennium z nowym kodem kreskowym wyłącznie w POK lub w
Placówce. Wydanie duplikatu karty z nowym kodem kreskowym możliwe jest
wyłącznie po otrzymaniu od Makro nowego kodu kreskowego.
14. Wznawiana Karta co-brandowa Makro Millennium jest przesyłana przez Bank
na adres korespondencyjny Posiadacza tej karty.
15. W momencie dezaktywacji kodu kreskowego przez Makro, Bank Millennium
może wydać duplikat dotychczasowej karty bez kodu kreskowego lub wydać
inny produkt w miejsce dotychczasowej karty po uprzedniej zgodzie
Posiadacza. W konsekwencji, w przypadku kiedy Klient Makro wycofuje
pełnomocnictwo do używania karty wejściowej Makro Posiadaczowi Karty cobrandowej Makro Millennium, Posiadacz Karty Makro Millennium pozostaje
Klientem Banku Millennium i korzysta z dotychczasowych produktów
bankowych lub wnioskuje o nowe. Dodatkowo Bank Millennium ma prawo
zaproponowania wymiany produktu co-brandowego, w przypadku wygaśnięcia
ważności kodu kreskowego, na inny produkt płatniczy.

Rozdział 2. - Karta co-brandowa Makro Millennium
§ 3.
1. Karta co-brandowa Makro Millennium jest wydawana do ROR/ rachunku
bieżącego lub rachunku do obsługi karty debetowej.
2. Bank nie wydaje kart dodatkowych do głównej Karty co-brandowej Makro
Millennium.
3. Klient Makro wnioskuje o Kartę co-brandową Makro Millennium w dowolnym
POK lub w dowolnej Placówce.
4. Karta co-brandowa Makro Millennium jest wydawana tylko Klientowi Makro.
Karta co-brandowa Makro Millennium pełni funkcje karty płatniczej i karty
wejściowej do hal Makro.
5. Podczas wnioskowania o Kartę co-brandową Makro Millennium, Klient
przedstawia swoją Kartę Makro w celu identyfikacji segmentu Klienta w Makro
– kolor wizerunku Karty co-brandowej Makro Millennium wydawanej Klientowi
jest tożsamy z kolorem wizerunku dotychczasowej Karty Makro.
6. Karta co-brandowa Makro Millennium wydawana jest Klientowi po uprzednim
przedstawieniu kodu kreskowego, który jest widoczny na Karcie Makro.
7. Bank pobiera kod kreskowy z Karty Makro i zapisuje w systemie bankowym, w
celu nadrukowania kodu na Karcie co-brandowej Makro Millennium.
8. Właścicielem kodu kreskowego drukowanego na Karcie co-brandowej Makro
Millennium jest Makro. Na żądanie Makro Bank zaprzestaje wydawania oraz
wznawiania danemu Klientowi Karty co-brandowej Makro Millennium z danym
kodem kreskowym.
9. Karta co-brandowa Makro Millennium umożliwia dokonywanie wszystkich
transakcji określonych w Regulaminach Ogólnych Banku Millennium, w
szczególności dokonywania transakcji w dowolnej hali Makro.
10. Bank dostarcza Kartę co-brandową Makro Millennium zgodnie z warunkami
Umowy.
11. W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty co-brandowej Makro Millennium,
Posiadacz karty lub Posiadacz rachunku winien niezwłocznie powiadomić
Bank w celu dokonania zastrzeżenia karty. Zastrzeżenie Karty co-brandowej
Makro Millennium i wydanie na jej miejsce nowej odbywa się w sposób
określony w Regulaminach Ogólnych Banku Millennium S.A. Nowa karta
wydana w miejsce zastrzeżonej posiada taki sam kod kreskowy Klienta.
12. Zastrzeżenie Karty co-brandowej Makro Millennium w Banku, nie powoduje
zastrzeżenia kodu kreskowego, umożliwiającego wejście do hali Makro. W celu

Rozdział 3. - Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

§ 4.
Posiadacz karty może dokonać zmiany w zakresie jego danych
teleadresowych za pośrednictwem KBE lub Placówki.
Posiadacz karty zobowiązany jest informować Bank o każdej zmianie danych,
które podał w celu prawidłowego wykonania przez Bank postanowień Umowy.
W przypadku nie powiadomienia Banku o zmianach określonych w ust. 8, Bank
nie odpowiada za wynikłe z tego tytułu szkody.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się:
1) dla kart Makro Maestro „Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia
rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.”,
2) dla kart Makro MasterCard Biznes Debit postanowienia „Ogólnych
warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla
przedsiębiorców i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.”,
3) dla kart Makro MasterCard Credit postanowienia „Regulaminu kart
kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A.”,
4) dla kart Makro MasterCard Biznes Credit „Regulamin kart kredytowych
wydawanych klientom Biznes przez Bank Millennium S.A.”
zwane Regulaminami Ogólnymi Banku Millennium S.A.
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