Warszawa, 15 stycznia 2019 r.

Informacja dla Klientów posiadających produkty przeniesione ze SKOK PIAST do Banku Millennium S.A.

Szanowni Państwo,
Zgodnie z przekazaną Państwu wcześniej informacją na temat prawnego przejęcia SKOK PIAST przez Bank
Millennium S.A., które nastąpiło 1 listopada 2018 r., informujemy, że trwają przygotowania do ujednolicenia
oferty produktów i usług po przeniesieniu ich do systemów informatycznych Banku Millennium S.A.
Poniżej przekazujemy szczegóły dotyczące sposobu i możliwości korzystania z Państwa produktów,
z których korzystaliście Państwo w byłej SKOK PIAST.
Połączenie działalności operacyjnej (dalej „fuzja operacyjna”), czyli przeniesienie produktów i usług
z byłej SKOK PIAST do systemów Banku Millennium S.A., jest zaplanowane na 23 marca 2019 r. Od
tego dnia zyskają Państwo nowe możliwości i dostęp do wielu nowoczesnych usług, w tym między innymi:
• dostęp do około 350 placówek Banku Millennium S.A.,
• dostęp do systemu bankowości internetowej Millenet, działającego 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu,
• dostęp do sieci bankomatów i wpłatomatów Banku Millennium S.A.,
• dostęp do czynnej 24h infolinii Banku – TeleMillennium,
• dostęp do nowoczesnej aplikacji mobilnej w tym możliwość realizacji płatności mobilnych BLIK
(w sklepach oraz w Internecie) oraz płatności zbliżeniowych.
W celu dostosowania procesu obsługi produktów i usług SKOK PIAST do najlepszych standardów
Banku Millennium S.A. poczyniliśmy kilka zmian w sposobie ich funkcjonowania (wykaz znajduje się
poniżej). Wprowadzane zmiany, jak również produkty i usługi znajdujące się w ofercie Banku Millennium
S.A., przyniosą Państwu dodatkowe możliwości oraz korzyści. Bank Millennium S.A. dołożył wszelkich
starań, aby obsługa przenoszonych produktów i usług nie odbiegała znacząco od obsługi w SKOK PIAST,
a wprowadzone zmiany były dla Państwa jak najmniej odczuwalne. Dzięki temu będą Państwo mogli
w nieprzerwany sposób korzystać z produktów i usług, z których Państwo korzystaliście w SKOK PIAST,
jak również nadal dysponować zgromadzonymi w niej środkami.
Nadanie nowych numerów rachunków bankowych wszystkim produktom, które zostały przeniesione
ze SKOK PIAST.
Nowe numery zostaną przypisane rachunkom oszczędnościowo-rozliczeniowym, oszczędnościowym,
lokatom terminowym, rachunkom kredytowym. Będą one widoczne w systemie bankowości internetowej
www.bankmillennium.pl

TeleMillennium 801 331 331

Banku Millennium S.A. oraz na wszystkich wyciągach i harmonogramach spłat generowanych dla Państwa po 23
marca 2019 r. Podkreślamy, że dotychczas stosowane numery rachunków będą w dalszym ciągu aktywne do końca
września 2019 r. Oznacza to, że w tym okresie przelewy będą mogły być realizowane, zarówno na dotychczasowy
numer rachunku (posiadany w SKOK PIAST), jak i na nowo nadany przez Bank Millennium S.A. numeru rachunku
bankowego. Analogicznie, spłata pożyczki będzie mogła następować zarówno na nowy, jak i na dotychczasowy
numer rachunku kredytowego. Natomiast w danych przelewów wychodzących prezentowany będzie wyłącznie
nowy numer rachunku. Pragniemy podkreślić, że w celu uzyskania informacji o nowych numerach rachunków po
dokonaniu fuzji operacyjnej możecie się Państwo zwrócić także do każdej placówki Banku Millennium S.A.
Wyjątek stanowią przelewy zlecone z rachunków innych SKOK-ów na numer rachunku SKOK PIAST. Wszystkie
przelewy przychodzące z rachunków innych SKOK-ów, zostaną zwrócone na rachunek nadawcy. Aby przelew był
skuteczny, Klient innej SKOK powinien go zlecić na Państwa nowy numer rachunku w Banku Millennium S.A.
Przeniesienie obsługi produktów do bankowości internetowej i mobilnej Banku Millennium S.A.
Po 23 marca 2019 r., nie będzie możliwe korzystanie z usługi eSKOK. Wszystkie Państwa produkty będą widoczne
w serwisie bankowości internetowej Millenet oraz w Aplikacji Mobilnej. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisów
jest podpisanie w placówce Banku Millennium S.A. umowy dostępu do usług Kanałów Bankowości Elektronicznej. Po
podpisaniu umowy otrzymają Państwo indywidualny identyfikator Klienta (Millekod) oraz hasło dostępu (H@sło1),
które będą wymagane podczas logowania do nowej bankowości internetowej.
Obsługa w placówkach Banku Millennium S.A.
Od 23 marca 2019 r. będą Państwo mogli korzystać z obsługi w całej sieci placówek Banku Millennium S.A. Lista
placówek jest dostępna na stronie internetowej Banku.
Jednocześnie informujemy, że obsługa w naszych placówkach będzie dla Państwa dostępna po okazaniu dokumentu
tożsamości. W niektórych przypadkach będzie konieczność aktualizacji danych osobowych oraz złożenia wzoru
podpisu.
Do 23 marca 2019 r., obsługa Państwa produktów jest możliwa tylko w placówkach oznaczonych logo SKOK PIAST.
Obsługa poprzez infolinię Banku Millennium S.A. – TeleMillennium
Jako Klienci Banku Millennium S.A. będziecie Państwo posiadać dostęp do infolinii czynnej 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Połączenie z konsultantem umożliwia uzyskanie informacji o naszych produktach i usługach oraz zlecenie
wybranych operacji finansowych w ramach posiadanych produktów. Niektóre dyspozycje, np. przelewy, wymagają
uprzedniej weryfikacji Millekodem i Hasłem (H@sło1). Są to kody do logowania, które otrzymają Państwo po
podpisaniu w placówce Banku umowy dostępu do usług Kanałów Bankowości Elektronicznej.
Bez logowania na naszej infolinii mogą Państwo aktywować lub zastrzec kartę, uzyskać informację ogólną o naszych
produktach i usługach oraz otrzymać pomoc w logowaniu do bankowości internetowej.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod następującymi numerami telefonów:
801 331 331 – numer dostępny tylko z telefonów sieci krajowych
(+48) 22 598 40 40 – numer dostępny również z zagranicy
Nowe regulaminy oraz cenniki
Integracja Banku Millennium S.A. ze SKOK PIAST oznacza także zmiany w posiadanych dotychczas produktach i usługach.
Od dnia fuzji operacyjnej zaczną Państwa obowiązywać nowe regulaminy oraz cenniki, które przesyłamy w załączeniu:
1. Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A., (dalej: „Regulamin”),
zastępujący następujące regulaminy byłej SKOK PIAST:
a) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST – który
niniejszym Bank wypowiada na podstawie § 28 ust. 3 tego regulaminu;
b) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych z funkcją rozliczeniową oraz Rachunków Oszczędnościowo –
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Rozliczeniowych (rachunków płatniczych) prowadzonych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
PIAST;
2. Cennik usług – opłaty i prowizje (dot. Konta Osobistego Piast), zastępujący:
a. Tabele Opłat i Prowizji lub Cenniki, określone w regulaminach, o których mowa w pkt. 1. ppkt. a) i b)
dotyczące:
i. Kont IKS, IKS Plus, ROR i A’vista;
ii. Opłat windykacyjnych;
iii. Pozostałych opłat;
iv. Produktów wycofanych z oferty;
b. Cennik Lokat i Rachunków w zakresie oprocentowania środków na rachunku ROR, IKS, IKS Plus i A’vista
3. Regulamin Podstawowego Rachunku Płatniczego w Banku Millennium S.A.
4. Cennik usług – Konto PRP, który zastąpi Tabele Opłat i Prowizji dotyczące Podstawowego Rachunku Płatniczego
PRP.
Bank dokonuje wszystkich zmian w oparciu o następujące podstawy prawne i faktyczne:
Podstawa prawna:
§ 23 ust. 2 pkt. f) oraz § 28 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) i 4) Regulaminu Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST, a także § 26 ust. 2 pkt. f) oraz § 36 ust. 1 pkt. 3) i 4) Regulaminu
Indywidualnych Kont Spółdzielczych z funkcją rozliczeniową oraz Rachunków Oszczędnościowo – Rozliczeniowych
(rachunków płatniczych) prowadzonych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST, zgodnie
z którymi Bank ma prawo do zmian opłat i prowizji w przypadku wprowadzenia nowych lub zmiany zakresu
dotychczas świadczonych usług oraz do zmian regulaminu w przypadku zmiany zasad lub warunków świadczenia
usług, a w szczególności rozszerzenia funkcjonalności istniejących produktów i usług, rezygnacji lub zmiany
dotychczas oferowanych produktów lub usług mających wpływ na udzielanie lub obsługę rachunków, zmian
w systemie informatycznym wynikających z udoskonalenia systemów informatycznych spowodowanych
rozwojem technologicznym, lub zmian dostawców oprogramowania skutkujących zmianą funkcjonalności systemu
informatycznego, wpływających na świadczone usługi lub zasady korzystania z tych usług przez Posiadacza rachunku
w ramach zawartej z nim umowy.
Podstawa faktyczna: zmiana sposobu świadczenia usługi, dostosowanie do usług świadczonych przez
Bank Millennium S.A., rozszerzenia funkcjonalności istniejących produktów i usług, rezygnacja lub zmiana
dotychczas oferowanych produktów lub usług mających wpływ na udzielanie lub obsługę produktów,
zmiany w systemie informatycznym wynikające z udoskonalenia systemów informatycznych spowodowanych
rozwojem technologicznym, zmiany dostawców oprogramowania skutkujących zmianą funkcjonalności systemu
informatycznego, wpływających na świadczone usługi lub zasady korzystania z tych usług przez Posiadacza rachunku
w ramach zawartej z nim umowy.
Informacje o przysługujących prawach
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami oraz wykazem zmian.
Jednocześnie przypominamy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie
sprzeciwu wobec proponowanych zmian bądź wypowiedzenie umowy produktu lub usługi, z której korzystaliście
Państwo w SKOK PIAST, ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, o ile informacja o sprzeciwie lub
wypowiedzeniu zostanie zgłoszona do Banku Millennium S.A. przed dniem wejścia zmian w życie, tj. przed 23 marca
2019 r. Informujemy, że niezgłoszenie sprzeciwu w powyższym terminie uznaje się za zgodę na stosowanie postanowień
w nowym brzmieniu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, ale bez dokonania wypowiedzenia ww. umowy, wygasa ona
z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie opisanych zmian bez ponoszenia opłat.
W szczegółowym wykazie zmian znajdą Państwo również informacje o przetwarzaniu danych osobowych
dotyczących członkostwa w SKOK Piast.
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Jednocześnie informujemy, że połączenie działalności operacyjnej – i tym samym, wprowadzenie opisanych wyżej
zmian – może zostać przesunięte z 23 marca 2019 r. na późniejszy termin, jednak nie później niż 25 maja 2019 r.
W przypadku podjęcia takiej decyzji, Bank poinformuje Państwa o nowej dacie w osobnym komunikacie, nie później
niż na dwa tygodnie przed pierwotną datą planowanej fuzji operacyjnej.
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z najbliższą placówką, oznaczoną logo SKOK PIAST lub
z infolinią dostępną pod numerami:
Klienci indywidualni: 801 331 331 (z telefonów stacjonarnych) lub + 48 598 40 40 (z telefonów komórkowych
i z zagranicy).

Z poważaniem,

Tomasz Pol
Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej
Bank Millennium S.A.
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Wykaz zmian w obsłudze i warunkach świadczenia produktów i usług obowiązujących od 23 marca 2019 r.
I. Rachunki bieżące (osobiste) oraz karty debetowe
Nazwy rachunków
Zmienione zostaną dotychczasowe nazwy rachunków, zgodnie z załączoną poniżej tabelą. W związku z tym,
w każdym przypadku, w którym w umowach, regulaminach lub Tabelach Opłat i Prowizji byłej SKOK PIAST lub
cennikach Banku Millennium S.A. jest mowa o rachunkach o nazwie określonej w kolumnie „Przed zmianą”, należy
po fuzji operacyjnej rozumieć przez to rachunek o nazwie określonej w kolumnie „Po zmianie”. Zmiany te będą
widoczne również w systemie bankowości internetowej Banku Millennium S.A. oraz na wszystkich wyciągach
i harmonogramach spłat generowanych dla Państwa po 23 marca 2019 r.

Wprowadzana zmiana
Nazwa rachunku

Przed zmianą
IKS standard
A’vista
IKS Plus
ROR
Podstawowy Rachunek
Płatniczy

Po zmianie
Konto Osobiste Piast
Konto Osobiste Piast
Konto Osobiste Piast
Konto Osobiste Piast
Konto PRP

Komentarz
W nowych Cennikach,
które przesyłamy
w załączeniu, konta
widnieją pod nowymi
nazwami. Prosimy
o zapoznanie się z nową
nazwą swojego konta.

Karty debetowe
Po 23 marca 2019 r., nie będzie możliwe korzystanie z kart płatniczych wydanych dotychczas przez Krajową Kasę
Oszczędnościowo-Kredytową. Jeżeli chcecie Państwo korzystać z kart płatniczych, zapraszamy do placówki Banku
Millennium S.A. w celu zawarcia umowy o kartę.
Opłaty i prowizje
i) dla rachunków IKS standard, IKS+, A’vista, ROR oraz karty debetowej
Świadczenie przez Bank Millennium S.A. usług dotyczących rachunków IKS standard, IKS Plus, A’vista, ROR oraz
karty debetowej nie będzie wiązało się z podwyższeniem opłat. Opłaty zostaną na dotychczasowym poziomie bądź
niższym, stosowanym wobec Klientów Banku Millennium S.A.
Jeśli nie znajdą Państwo pozycji usługi, która występowała w dotychczas obowiązującej Państwa Tabeli Opłat
i Prowizji SKOK PIAST, a nie występuje w Cenniku Usług – opłaty i prowizje (dot. Konta Osobistego Piast)
obowiązującym od 23 marca 2019 r., to oznacza, iż usługa taka jest bez opłat.
ii) dla Podstawowego Rachunku Płatniczego
Zgodnie z art. 59ie ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175), Bank stosuje opłaty dla
Podstawowego Rachunku Płatniczego (Konto PRP) nie wyższe niż najczęściej stosowane przez ostatnie 12
miesięcy. Od dnia 23 marca 2019 r. Podstawowy Rachunek Płatniczy będzie świadczony na zasadach i cenach
określonych w Regulaminie Podstawowego Rachunku Płatniczego w Banku Millennium S.A. oraz Cenniku usług –
Konto PRP.
Usługi, które zmieniły nazwy (dotyczy wszystkich rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych)
Poniżej prezentujemy wykaz zmian dotyczących opłat związanych z korzystaniem z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. W lewej kolumnie prezentujemy dotychczasowe pozycje Tabeli Opłat i Prowizji SKOK PIAST, po
prawej natomiast odpowiadające im po dniu fuzji operacyjnej pozycje cenników usług Banku Millennium S.A. Za
czynności wskazane w kolumnie lewej będą pobierane opłaty określone w cennikach usług Banku Millennium S.A.,
jak za czynności określone w kolumnie prawej.
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Przed zmianą:
Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Opłata za generowanie/wysyłanie miesięcznego
zestawienia obrotów na rachunku płatniczym

Po zmianie:
Prowadzenie rachunku płatniczego – opłata miesięczna
Wyciąg miesięczny w formie elektronicznej
Wyciąg miesięczny w formie papierowej

Lub
Opłata za sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych/ wysyłanie miesięcznego zestawienia
transakcji płatniczych
Opłata za powiadomienie sms wysyłane w ramach
usługi bankowości elektronicznej - eSKOK- dostępne
z chwilą udostępnienia/aktywacji usługi
Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego w ramach
SKOK - placówka

Wysłanie MilleSMS’a (powiadomienia i zapytania) na
krajowy numer telefonu (opłata za każdy SMS)
Przelewy krajowe
Polecenie przelewu wewnętrznego
-pozostałe
W placówce Banku Millennium
Zlecenia stałe /Płatności na rachunki zdefiniowane
Zdefiniowanie / modyfikacja

Opłata za ustanowienie zlecenia stałego na rachunek
zewnętrzny /na rachunek innego członka w SKOK
PIAST
Opłata za wykonanie zlecenia stałego zewnętrznego /na Zlecenia stałe /Płatności na rachunki zdefiniowane
rachunek innego członka w SKOK PIAST
Realizacja na rachunek w Banku Millennium /
w innym Banku
Opłata za polecenie przelewu krajowego na rachunek
Przelewy krajowe
zewnętrzny
Polecenie przelewu w PLN do innego banku krajowego
- w placówce Banku Millennium
Opłata za polecenie przelewu krajowego na rachunek
Usunięcie pozycji z cennika
ZUS, KRUS, US (obowiązuje również w eSKOK)
Opłata za jak za: Polecenie przelewu w PLN do innego
banku krajowego
Opłata za zlecenie stałe/ jednorazowe polecenie
Rozbicie na:
przelewu krajowego na rachunki zewnętrzne/ polecenie Zlecenia stałe /Płatności na rachunki zdefiniowane:
przelewu wewnętrznego zlecone w usłudze bankowości Realizacja na rachunek w Banku Millennium/ w innym
elektronicznej eSKOK
Banku
oraz na:
Przelewy krajowe
Polecenie przelewu wewnętrznego:
- pomiędzy rachunkami w Banku Millennium
- pozostałe
- przez Millenet/Aplikację mobilną
Polecenie przelewu w PLN do innego banku krajowego
- przez Millenet / Aplikację Mobilną
Opłata za polecenie przelewu krajowego na rachunek
Polecenie przelewu w PLN do innego banku krajowego
zewnętrzny kwoty wypłaconej pożyczki (dotyczy
- w placówce Banku Millennium
również poleceń przelewów realizowanych na spłatę
- w tym od kwoty wypłaconej pożyczki / lokaty
pożyczek/ kredytów/ limitów kredytowych w innych
terminowej / na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
instytucjach finansowych w ramach pożyczki w SKOK
PIAST)
Opłata za polecenie przelewu krajowego na rachunek
Polecenie przelewu w PLN do innego banku krajowego
zewnętrzny kwoty wypłacanej lokaty terminowej lub
- w placówce Banku Millennium
specjalnej (dotyczy również sumy kilku zamykanych
- w tym od kwoty wypłaconej pożyczki / lokaty
lokat terminowych lub specjalnych przelewanych na
terminowej / na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
rachunek zewnętrzny)

6

Przed zmianą:
Opłata za polecenie przelewu krajowego na rzecz
Organizacji Pożytku Publicznego (aktualna lista
organizacji znajduje się na stronie www.ms.gov.pl)

Po zmianie:
Polecenie przelewu w PLN do innego banku krajowego
- w placówce Banku Millennium
- w tym od kwoty wypłaconej pożyczki / lokaty
terminowej / na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
Przypis 17) do pola Przelewy

Opłata za odwołanie lub zmianę polecenia przelewu
krajowego (wymaga pisemnego oświadczenia)

Opłata za wyjaśnienie/interwencję na wniosek
Posiadacza rachunku wynosi 30 PLN dla przelewów
zagranicznych, 5 PLN dla przelewów krajowych,
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.
Wpłaty i wypłaty gotówki
Wpłata gotówki w placówce / wpłatomacie Millennium
Wpłaty i wypłaty gotówki
Wypłata gotówki w placówce Banku Millennium
Sporządzenie zestawienia transakcji (w tym
sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych):
- opłata za wydanie duplikatu wyciągu miesięcznego:
w placówce
Wydanie archiwalnej kopii dokumentu (za jeden
dokument)

Wpłata gotówki w kasie
Wypłata gotówki w kasie
Opłata za każdorazowe wysyłanie wyciągu z kont
depozytowych / wysłanie i sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych na pisemne żądanie członka
Opłata za wydanie na żądanie członka/poręczyciela
kserokopii dokumentu z akt członkowskich lub
archiwum (za stronę)
Opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie, obrotach
na rachunkach (depozytowych, oszczędnościowych,
pożyczkowych), sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych oraz za wydanie opinii
Nie podjęcie awizowanej wypłaty gotówki
w wyznaczonym dniu (od kwoty niezrealizowanej)
Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej karty
Obsługa karty debetowej
Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty
z tym samym numerem, tym samym PIN na nowy okres
ważności

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 nieodebranie gotówki zamówionej do
wypłaty
Wydanie karty płatniczej
Obsługa karty debetowej – opłaty miesięczna
Wydanie karty płatniczej – opłata za wydanie duplikatu
karty („dotyczy przypadku, gdy na życzenie Klienta
karta jest wymieniana np. z powodu uszkodzenia” –
przypis 10) Cennika)
Wypłata gotówki: w Polsce w innych bankomatach

Wypłata gotówki - w pozostałych bankomatach na
terenie Polski
Zapytanie o saldo w pozostałych bankomatach na
terenie Polski lub za granicą
Zmiana PIN w pozostałych bankomatach na terenie
Polski lub za granicą
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych oraz wypłata
gotówki w bankomatach w pozostałych państwach
Wypłata gotówki - w ramach usługi cashback
Wypłata gotówki - w obcym terminalu POS inna niż
w ramach usługi cashback

Sprawdzenie salda w innych bankomatach w Polsce i za
granicą
Zmiana PIN-u
Wypłata gotówki: w bankomatach akceptujących kartę
za granicą, w tym transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back
Wypłata gotówki
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Usługi wycofane z oferty
• Urzędowe potwierdzenie danych osobowych i adresowych
• Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego
Oprocentowanie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
Od 23 marca 2019 r. ulega zmianie oprocentowanie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (dotychczasowe:
IKS standard, IKS Student, IKS Plus, ROR, po fuzji operacyjnej: Konto Osobiste Piast) z poziomu 0,2% w skali roku
do poziomu 0,00% w skali roku.
Podstawa prawna: § 23 ust. 2 pkt. a) w zw. z ust. 5 Regulaminu Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST oraz § 24 ust. 2 Regulaminu Indywidualnych Kont Spółdzielczych z funkcją
rozliczeniową oraz Rachunków Oszczędnościowo – Rozliczeniowych (rachunków płatniczych) prowadzonych w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST, zgodnie z którym Bank ma prawo do zmiany oprocentowania
z wyprzedzeniem m.in. w przypadku zmiany inflacji.
Podstawa faktyczna: W relacji rok do roku inflacja spadała systematycznie od sierpnia 2018 r. do końca listopada
2018 r. z poziomu 2,2% do poziomu 1,2% (inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających
kontroli państwa), ogłaszana na stronie Narodowego Banku Polskiego).
Status rezydencji
Status rezydencji dla celów podatkowych jest ustalony w oparciu o podany przez Państwa w SKOK PIAST
adres zamieszkania. Jeżeli życzą sobie Państwo, by był on odmienny, należy udać się do placówki Banku
Millennium S.A.
Pełnomocnictwa
Bank Millennium S.A. będzie akceptował ustanowione w SKOK PIAST pełnomocnictwa, jednak w trakcie wizyty
w placówce będzie niezbędne ponowne ustanowienie pełnomocnictwa na zasadach obowiązujących w Banku
Millennium S.A.
Wyciągi
Dla Państwa wygody, informacje o wszystkich Państwa produktach zostaną połączone w jednym wyciągu
przekazanym pocztą tradycyjną po zakończonym miesiącu. Zachęcamy do zawarcia umowy dostępu do
Kanałów Bankowości Elektronicznej, gdzie poprzez Millenet będą mieli Państwo dostęp do elektronicznej wersji
dokumentów.
Zlecenie stałe
Zlecenia stałe złożone w byłej SKOK będą nadal aktywne po fuzji operacyjnej, z wyjątkiem:
- zleceń z tytułu składek ubezpieczeniowych,
- zleceń z tytułu płatności pożyczek - które zostaną zastąpione automatycznym zleceniem w kwocie równej
wysokości raty, która będzie pobierana w dniu wymagalności raty pożyczki,
- zleceń z tytułu zasilenia lokat terminowych oraz rachunków systematycznego oszczędzania.
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
Dyspozycje na wypadek śmierci wydane do dnia 31 października 2018 r. będą realizowane zgodnie z prawem
obowiązującym w dniu ich wydania, tj. zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2386). W przypadku dokonania zmiany zapisu wkładem
na wypadek śmierci po 23 marca 2019 r., dyspozycje będą realizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187).
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II. Depozyty (lokaty terminowe i Rachunki Systematycznego Oszczędzania)
Warunki dotychczasowych lokat (w tym Rachunków Systematycznego Oszczędzania, dalej: „RSO”), takie jak
data zakończenia czy oprocentowanie pozostają bez zmian. Od dnia fuzji operacyjnej wszystkie posiadane przez
Państwa lokaty staną się nieodnawialne, co oznacza, że w dacie zakończenia każdej lokaty, zarówno wpłacony
kapitał, jak i naliczone odsetki zostaną postawione do Państwa dyspozycji na Państwa rachunku oszczędnościoworozliczeniowym lub w przypadku braku jego posiadania na specjalnie udostępnionym rachunku.
Od momentu fuzji operacyjnej, lokaty i RSO dotychczas oferowane w ramach SKOK PIAST, zostaną wycofane
z oferty Banku Millennium S.A. Na bieżąco będą obsługiwane jedynie umowy lokat i RSO zawarte przed fuzją
operacyjną, do czasu ich zakończenia. Jednocześnie od dnia fuzji operacyjnej uzyskają Państwo dostęp do pełnej
oferty depozytowej Banku Millennium S.A.
Po fuzji operacyjnej dopłaty do dotychczasowych RSO będą możliwe wyłącznie w placówkach Banku Millennium
S.A. za pośrednictwem Państwa rachunku co oznacza, że zmianie ulegnie treść § 8 pkt. 1 Regulaminu rachunków
systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST.
Przed zmianą:
Po zmianie:
1. Zadeklarowane w Umowie wpłaty na Rachunek
1. Zadeklarowane w Umowie wpłaty na Rachunek
dokonywane są przynajmniej raz w miesiącu
dokonywane są przynajmniej raz w miesiącu
w formie:
w formie:
1) gotówkowej,
1) gotówkowej, za pośrednictwem posiadanego
2) bezgotówkowej (przelew zewnętrzny lub przelew
w Banku Millennium S.A. rachunku
z rachunków posiadanych w Kasie).
oszczędnościowo-rozliczeniowego,
2) bezgotówkowej (z rachunku oszczędnościoworozliczeniowego posiadanego w Banku
Millennium S.A.).
Podstawa prawna: § 28 pkt. 2 ust. 4) b. Regulaminu rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST, zgodnie z którym Bank ma prawo do zmiany regulaminu w związku ze zmianą
dostawcy oprogramowania skutkującą zmianą funkcjonalności systemu informatycznego.
Podstawa faktyczna: Przeniesienie obsługi produktów z systemu informatycznego SKOK PIAST do systemu Banku
Millennium S.A.
III. Limit w koncie
Informujemy, że w przypadku produktów i usług, z których dotychczas korzystaliście Państwo w byłej SKOK PIAST, a które
są kredytem w rachunku płatniczym, zgodnie z art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
(Dz.U.2017.2003 t.j.), tj. pożyczka odnawialna w koncie, preferencyjna linia pożyczkowa, kredyt odnawialny, będą obowiązywać
postanowienia dotychczasowych regulaminów tych produktów i usług, wydane przez byłą SKOK PIAST. W przypadku tych
produktów i usług nie będą mieć zastosowania postanowienia Regulaminu, dotyczące Kredytu w rachunku płatniczym (Limitu
w koncie osobistym). Postanowienia Regulaminu będą natomiast miały zastosowanie do nowych umów Kredytu w rachunku
płatniczym (Limitu w koncie osobistym) zawartych w przyszłości z Bankiem Millennium S.A.
Informujemy również, że Bank Millennium S.A. nie będzie egzekwował poniższego warunku umownego:
„Minimalna liczba transakcji bezgotówkowych, których dokonanie przez Pożyczkobiorcę warunkuje niepobieranie opłaty
dodatkowej wynosi ….../Minimalna kwota transakcji bezgotówkowych, których dokonanie przez Pożyczkobiorcę warunkuje
niepobieranie opłaty dodatkowej wynosi ….. zł.”
Informujemy również, że od dnia fuzji operacyjnej zmienia się cykl rozliczeniowy Państwa transakcji dokonanych
w ramach kredytu w rachunku płatniczym. Dotychczasowy mechanizm polegający na naliczaniu odsetek przy każdym
zasileniu rachunku przestanie obowiązywać. Rozliczenie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku płatniczym,
odbywać będzie się w cyklach miesięcznych. Naliczone odsetki będą pobierane ostatniego dnia roboczego miesiąca.
Z przyjemnością informujemy również, że otrzymają Państwo dodatkowo aż 7 dni bezodsetkowych w każdym
miesiącu, co oznacza, że nie zapłaci Pan/Pani odsetek jeśli będzie Pan/Pani korzystał/ła z kredytu w rachunku
płatniczym nie więcej niż przez 7 dowolnych dni w miesiącu rozliczeniowym.
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IV. Pożyczki gotówkowe i pożyczki hipoteczne
W zakresie pożyczek gotówkowych i hipotecznych, po fuzji operacyjnej, w mocy nadal pozostaną postanowienia
Państwa dotychczasowych umów i regulaminów zawartych przez Państwa i byłą SKOK PIAST. Jednakże w celu
dostosowania procesu obsługi produktów SKOK PIAST do standardów Banku Millennium S.A. poczyniliśmy kilka
zmian w sposobie ich funkcjonowania.
Po fuzji operacyjnej Bank będzie stosował względem Państwa następujące rozwiązania:
1. Z uwagi na konieczność dostosowania produktów i usług byłej SKOK PIAST do rozwiązań informatycznych (IT)
Banku Millennium S.A., Państwa pożyczki niezabezpieczone hipoteką w systemach informatycznych Banku, w tym
bankowości elektronicznej, będą widniały pod nazwą „Pożyczka gotówkowa”, a pożyczki zabezpieczone hipoteką
będą widniały pod nazwą „Pożyczka hipoteczna”.
2. Dostosowanie do rozwiązań systemowych Banku Millennium S.A. sposobu ustalania oprocentowania dla
zadłużenia przeterminowanego. Nowa wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego będzie niższa od
dotychczasowej i wynosić będzie 4-krotność stopy lombardowej NBP, przy czym nie może ona przekraczać
w stosunku rocznym odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego.
Zmiana następować będzie w przypadku każdorazowej zmiany stopy lombardowej NBP i będzie obowiązywać
z dniem wejścia w życie nowej wysokości stopy lombardowej NBP.
3. Dla Klientów korzystających z tzw. „transferu”, czyli spłaty pożyczki poprzez potrącenie raty pożyczki z Państwa
wynagrodzenia, od dnia 21 marca 2019 r. nie będzie stosowany ten sposób spłaty. Oznacza to, iż będą Państwo
zobowiązani dokonywać spłat pożyczki we własnym zakresie, na rachunek wskazany w umowie dotyczącej
pożyczki. W celu udogodnienia spłaty rekomendujemy, aby ustanowili Państwo spłatę w automatyczny sposób
z rachunku w Banku Millennium S.A. Można to zrobić w każdej placówce Banku Millennium S.A.
4. Jak wspomniano powyżej, z dniem fuzji operacyjnej zostaną nadane nowe numery rachunkom służącym do
spłaty rat pożyczek, przy czym do dnia 30 września 2019 r. będą równolegle funkcjonowały zarówno nowe,
jak i wcześniejsze numery rachunków spłat. Oznacza to, że w przypadku dokonywania spłaty na wcześniejszy
(posiadany w SKOK PIAST) rachunek, środki zostaną przekierowane na rachunek do spłaty o nowym numerze
(wyjątek stanowią przelewy dokonywane z rachunków w innych SKOK, które nie będą przyjmowane, lecz będą
zwracane na rachunek zlecającego). Po dniu 30 września 2019 r. spłaty muszą być dokonywane na rachunki do
spłat o nowych numerach, gdyż wspomniane wcześniej przekierowanie nie będzie funkcjonowało. Dla tego typu
spłaty również rekomendujemy, aby ustanowili Państwo spłatę w automatyczny sposób z rachunku w Banku
Millennium S.A.
Jednocześnie Bank Millennium S.A. informuje, że w związku z fuzją operacyjną, Klientom posiadającym pożyczki
gotówkowe lub hipoteczne, nie zostaną podwyższone opłaty i prowizje z tytułu obsługi tych pożyczek, jak również,
że w odniesieniu do tych Klientów Bank podjął decyzję o zniesieniu opłaty za prowadzenie Konta Osobistego Piast
(wcześniejsza nazwa: „IKS Plus”) do czasu całkowitej spłaty pożyczki gotówkowej lub pożyczki hipotecznej.
V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących członkostwa w SKOK Piast
Informujemy również, że mimo ustania Państwa członkostwa w SKOK Piast z chwilą przejęcia SKOK Piast przez Bank
Millennium S.A., Bank Millennium S.A. uprawniony jest do przetwarzania Państwa danych zawartych w deklaracjach
członkowskich oraz rejestrze członków SKOK Piast. Dane o których mowa powyżej to: dane identyfikacyjne, dane
adresowe, wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, daty przyjęcia
w poczet członków SKOK Piast. Dane będą przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez Bank Millennium S.A., którym może być ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami
ze stosunku członkostwa. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu, o którym mowa
powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego także: „RODO”). Państwa
dane osobowe będą przetwarzane w celu, o którym mowa powyżej do czasu upływu terminów przedawnienia
potencjalnych roszczeń wynikających ze stosunku członkostwa. Jednocześnie wskazujemy, że informacje zawarte
w Szczegółowych informacjach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Bank Millennium S.A.,
przesłanych Państwu w grudniu 2018 r., pozostają w dalszym ciągu aktualne oraz mają odpowiednie zastosowanie
do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Bank w ww. celu. Ponadto wskazujemy że wszelkie
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wnioski o usunięcie danych osobowych zawartych w deklaracjach członkowskich oraz rejestrze członków SKOK
Piast złożone przed upływem terminów przedawnienia zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. e) RODO nie będą mogły być
pozytywnie rozpatrzone z uwagi na konieczność przetwarzania ww. danych do celów ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami ze stosunku członkostwa.

Załączniki:
• Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.
• Cennik Usług – prowizje i opłaty wraz Dokumentem dotyczącym opłat
• Regulamin Podstawowego Rachunku Płatniczego w Banku Millennium S.A. (przekazywany posiadaczom
Podstawowego Rachunku Płatniczego)
• Cennik Usług – Konto PRP wraz z Dokumentem dotyczącym opłat (przekazywany posiadaczom Podstawowego
Rachunku Płatniczego)
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