Cennik kart przedpłaconych
Millennium Mastercard Prepaid
Opłaty za kartę
Wydanie karty płatniczej 1)
Obsługa karty – opłata miesięczna 1)
Wydanie karty płatniczej – opłata za wydanie duplikatu karty 3)

15 zł
0 zł / 2 zł

2)

15 zł

Powiadamianie SMS
Wysyłanie jednego H@słaSMS do autoryzacji zleceń
Powiadamianie SMS (oplata za każdy MilleSMS wysyłany na krajowy/zagraniczny numer telefonu)
Pakiet Powiadomień SMS (Pakiet MilleSMS - 20 smsów w miesiącu na krajowe numery telefonów)

0 zł
0,25 zł / 0,30 zł

9)

2,99 zł 10)

Dodatkowe usługi
Doładowanie telefonu komórkowego

0 zł

Zasilenie Karty w formie Polecenia przelewu wewnętrznego

0 zł

Zwrot zasilenia Karty w formie polecenia przelewu wewnętrznego na powiązany rachunek bieżący

0 zł

Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą
Transakcje bezgotówkowe:
- Prowizja od transakcji bezgotówkowych

bez prowizji

Wypłata gotówki:
- W Polsce w bankomatach Millennium

0 zł

- W Polsce w bankomatach Santander Bank Polska i Planet Cash

1 zł

- W Polsce w innych bankomatach

5 zł

- W Polsce w ramach Pakietu „Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce”

0 zł

- W Polsce w punktach akceptujących kartę 5)

6 zł

- W bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych, w walucie EUR na terenie państwa będącego członkiem EOG
- W bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych, z wyłączeniem transakcji w walucie EUR na terenie państwa będącego członkiem EOG
- W punktach akceptujących kartę za granicą 5), w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych, z wyłączeniem transakcji w walucie EUR na terenie państwa będącego członkiem EOG
- W punktach akceptujących kartę za granicą 5) w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych, w walucie EUR na terenie państwa będącego członkiem EOG

5 zł
2,5% nie mniej niż 9 zł
2,5% nie mniej niż 9 zł
6 zł

Inne dyspozycje:
- Sprawdzenie salda w bankomatach Millennium: wyświetlenie na ekranie / wydruk
- Sprawdzenie salda w bankomatach Santander Bank Polska i Planet Cash: wyświetlenie na ekranie / wydruk
- Sprawdzenie salda w innych bankomatach w Polsce i za granicą 6)
- Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (10 ostatnich transakcji w bankomatach Millennium): wyświetlenie
na ekranie bankomatu / wydruk

0 zł / 0,5 zł
0,5 zł / 0,5 zł
2 zł
0 zł / 1,5 zł

- Zmiana wysokości limitów dziennych transakcji bezgotówkowych / Wypłat gotówki z bankomatów 13)

0 zł

- Zmiana PIN-u

0 zł

- Wydruk H@sła 2

0 zł

Inne opłaty
Dodatkowa marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych
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”)
Opłata miesięczna za Pakiet „Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce”
Potwierdzenie transakcji

2%
3,99 zł
4,99 zł 11)
6 zł

Opłata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji:
- Zrealizowanej w kraju / Zrealizowanej za granicą

15 zł / 30 zł

Pakiety ubezpieczeń
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)

2,99 zł (miesięczna opłata za pakiet
ubezpieczeń) 7)

Płatności zbliżeniowe
Karta wyposażona w technologię zbliżeniową
Limit kwotowy dla jednorazowej bezgotówkowej transakcji zbliżeniowej na terenie Polski bez konieczności wprowadzania kodu PIN
lub podpisu 14)

Tak
100 zł

Inne
Okres ważności karty 8)

4 lata

Wyjaśnienia
1) W przypadku braku środków na Rachunku bieżącym powiązanym z kartą, opłata za wydanie karty płatniczej oraz opłata miesięczna za obsługę karty może być pobrana przez Bank w terminie
późniejszym.
2) Opłata jest naliczana w miesięcznicę wydania karty - za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Opłata nie jest pobierana za miesiąc kalendarzowy, w którym karta została wydana. W kolejnych miesiącach
opłata nie jest naliczana w przypadku minimum jednej płatności kartą w poprzednim miesiącu. Opłata jest naliczana i pobierana za każdą ważną i niezastrzeżoną kartę, niezależnie od aktywacji karty.
3) Dotyczy przypadku, gdy na życzenie Klienta karta jest wymieniana np. z powodu uszkodzenia.
4) Przez pierwszy miesiąc kalendarzowy od aktywacji usługi SMS'y wysyłane są bez opłat. Opłata za usługę pobierana jest raz w miesiącu za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
5) Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę nie jest usługą Cash Back.
6) Dotyczy bankomatów realizujących tę usługę.
7) Opłata jest pobierana 27 dnia każdego miesiąca z góry za ochronę ubezpieczeniową w następnym miesiącu kalendarzowym. Jeśli w tym dniu nie ma wystarczających środków na rachunku na pobranie
opłaty w pełnej wysokości, Bank pobierze opłatę innego dnia roboczego do końca miesiąca. Jeżeli do końca miesiąca nie będzie na rachunku wystarczających środków na pobranie opłaty w pełnej
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wysokości, wówczas nastąpi wyłączenie karty z ochrony ubezpieczeniowej przez okres miesiąca, za który opłata nie została pobrana. Opłata nie jest pobierana przez pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy
od wydania karty.
8) Karta może być użytkowana przez użytkownika karty od momentu wydania karty do ostatniego dnia miesiąca widniejącego na karcie jako data ważności.
9) Opłaty nie są pobierane od Posiadaczy rachunków Prestige i Bankowości Prywatnej.
10) Opłata za Pakiet SMS jest pobierana za miesiąc kalendarzowy. Opłata nie jest pobierana za miesiąc kalendarzowy, w którym Pakiet został aktywowany po raz pierwszy przez Posiadacza rachunku. W
przypadku kolejnej aktywacji Pakietu opłata jest pobierana także za miesiąc, w którym Pakiet został aktywowany. Po wyczerpaniu smsów w ramach pakietu, kolejne smsy są płatne według ceny
jednostkowej. Usługa Pakiet MilleSMS nie dotyczy Posiadaczy rachunków Prestige i Bankowości Prywatnej.
11) Opłata za Pakiet jest pobierana za miesiąc kalendarzowy. Opłata nie jest pobierana za miesiąc kalendarzowy, w którym Pakiet został aktywowany po raz pierwszy przez Posiadacza rachunku. W
przypadku kolejnej aktywacji Pakietu opłata jest pobierana także za miesiąc, w którym Pakiet został aktywowany.
12) W przypadku pobrania opłaty w danym miesiącu kalendarzowym Bank zapewnia ochronę ubezpieczeniową w kolejnym miesiącu kalendarzowym, a także nie naliczy opłaty za komunikaty SMS wysłane
w danym miesiącu w ramach pakietu. Za komunikaty SMS wysłane poza pakietem Bank naliczy opłatę zgodne z Cennikiem kart przedpłaconych W przypadku niepobrania opłaty, nie będzie świadczona
ochrona ubezpieczeniowa w kolejnym miesiącu kalendarzowym oraz zostaną naliczone opłaty za wszystkie komunikaty SMS wysłane w danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z Cennikiem kart
przedpłaconych. Fakt niepobrania opłaty w danym miesiącu nie powoduje wyłączenia / dezaktywacji Pakietu Bezpieczeństwa w kolejnych miesiącach.
13) Limity dzienne transakcji: Wartości standardowe. Opcje dostępne po złożeniu dyspozycji: limit dzienny transakcji gotówkowych (wypłat) / bezgotówkowych: 0 zł/ 100 zł; 0 zł/ 1000 zł; 0 zł/ 20 zł; 0 zł/
50 zł; 0 zł/ 500 zł; 0 zł/ 250 zł; 0 zł/ do wysokości limitu Rachunku Karty; 100 zł/ 500 zł; 100 zł/ 250 zł; 1000 zł/ 1000 zł; 1000 zł/ do wysokości limitu Rachunku Karty; 50 zł/ 100 zł;
50 zł/ 50 zł; 500 zł/ 1000 zł; 500 zł/ 500 zł; 500 zł/ do wysokości limitu Rachunku Karty; 250 zł/ 1000 zł; 250 zł/ 500 zł; 250 zł/ 250 zł.
14) W celu zapewnienia bezpieczeństwa Transakcji i ochrony interesów Posiadacza Karty i Użytkownika Karty może zaistnieć konieczność:
a) dodatkowego potwierdzenia Transakcji zbliżeniowej kodem PIN lub podpisem Posiadacza Karty lub Użytkownika Karty również w przypadku Transakcji zbliżeniowej na kwotę nie przekraczającą wartość
wskazanego limitu kwotowego, albo
b) realizacji Transakcji bezgotówkowej, jako stykowej w terminalu płatniczym, pomimo spełnienia warunków do realizacji Transakcji zbliżeniowej.
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