Cennik usług
Millennium Visa Konto 360° Millennium Visa Dobre Konto Millennium MaestroPayPass Millennium Visa Konto

Millennium Visa
Euro2620)

Millennium Maestro Voyager22)
Millennium MasterCard Voyager

Opłaty za kartę
Wydanie karty płatniczej

0 zł

0 zł

0 zł / 7 zł
0 zł / 4 zł

)

Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna

Wydanie karty płatniczej – opłata za wydanie duplikatu karty 5)

16)
17)

0 zł / 4 zł

1)

0 zł

0 zł

0 zł

0 EUR

0 zł / 4 zł 2)
4,99 zł 13)

3 zł

5 zł

1 EUR 3)

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

50 zł

5 EUR

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

1,5 EUR

Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą
Transakcje bezgotówkowe:
- Prowizja od transakcji bezgotówkowych12)
- 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

0 zł

0 zł

- W Polsce w bankomatach BZ WBK i Planet Cash 7)

0 zł / 1 zł

0 zł
16) 17)

0 zł / 1 zł

1)

0 zł / 1 zł

0 zł / 1 zł

0 zł / 1 zł

17)

- W Polsce w innych bankomatach 7)

0 zł / 5 zł

16) 17)

0 zł / 5 zł

1)

0 zł / 5 zł

0 zł / 5 zł

0 zł / 5 zł

17)

- W Polsce w ramach Pakietu „Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce”
- W Polsce w punktach akceptujących kartę
- W bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczna
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych
- W punktach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczna
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych

0 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

0 zł

nie dotyczy

6 zł

6 zł

6 zł

0 zł

0 EUR
0,2 EUR
1,5 EUR

nie dotyczy

nie dotyczy

6 zł

6 zł

1,5 EUR

0 zł / 2,5% nie mniej
niż 9 zł 17)

2 EUR

0 zł / 2,5% nie mniej
niż 9 zł 16) 17)

2,5% nie mniej niż 9 zł

2,5% nie mniej niż 9 zł

2,5% nie mniej niż 9 zł

2,5% nie mniej niż 9 zł

2,5% nie mniej niż 9 zł

2,5% nie mniej niż 9 zł

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

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 EUR

0 zł / 0,5 zł

0 zł / 0,5 zł

0 zł / 0,5 zł

0 zł / 0,5 zł

0 zł / 0,5 zł

0 EUR / 0,1 EUR

0,5 zł / 0,5 zł

0,5 zł / 0,5 zł

0,5 zł / 0,5 zł

0,5 zł / 0,5 zł

0,5 zł / 0,5 zł

nie dotyczy

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

nie dotyczy

0 zł / 1,5 zł

0 zł / 1,5 zł

0 zł / 1,5 zł

0 zł / 1,5 zł

0 zł / 1,5 zł

0 EUR / 0,5 EUR

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 EUR

- Zmiana PIN-u

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 EUR

- Wydruk H@sła 2

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 EUR

3,99 zł

3,99 zł

3,99 zł

3,99 zł

3,99 zł

0,8 EUR

0,25 zł/0,30 zł

0,25 zł/0,30 zł

0,25 zł/0,30 zł

0,25 zł/0,30 zł

0,25 zł/0,30 zł

0,25 zł/0,30 zł

2%

2%

2%

2%

2%

2%

nie dotyczy

nie dotyczy

4,99 zł 14)

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

1,5 EUR

15 zł / 30 zł

15 zł / 30 zł

15 zł / 30 zł

15 zł / 30 zł

15 zł / 30 zł

4 EUR / 8 EUR

- Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back

2 EUR

Inne dyspozycje:
- Sprawdzenie salda w bankomatach Millennium: wyświetlenie na ekranie /
wydruk
- Sprawdzenie salda w bankomatach BZ WBK i Planet Cash: wyświetlenie na
ekranie / wydruk
- Sprawdzenie salda w innych bankomatach w Polsce i za granicą

8)

- Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (10 ostatnich transakcji w
bankomatach Millennium) (wyświetlenie na ekranie bankomatu / wydruk
- Zmiana wysokości limitów dziennych transakcji bezgotówkowych / wypłat z
bankomatów

Inne opłaty
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)18)
Powiadamianie SMS (opłata za każdy SMS wysyłany na krajowy/zagraniczny
numer telefonu)
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 „Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce”
Potwierdzenie transakcji
Opłata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji:
- Zrealizowanej w kraju / Zrealizowanej za granicą
Limity transakcji
Cennik usług – karty debetowe obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r.

Limit dzienny transakcji bezgotówkowych 6)
Limit dzienny wypłat gotówki z bankomatów 6)
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) 19)
Ubezpieczenie World (ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą wraz z
assistance oraz ubezpieczenie NNW)
Płatności zbliżeniowe
Karta wyposażona w technologię zbliżeniową

do wysokości dostępnych
środków
5 000 zł

do wysokości
dostępnych środków
2 000 zł

do wysokości
dostępnych środków
2 000 zł

do wysokości dostępnych
środków

5 000 zł

do wysokości dostępnych
środków
5 000 zł

300 zł

300 zł

300 zł

300 zł

300 zł

300 zł

2,99 zł (miesięczna opłata
za pakiet ubezpieczeń) 9)

2,99 zł (miesięczna opłata
za pakiet ubezpieczeń) 9)

2,99 zł (miesięczna opłata
za pakiet ubezpieczeń) 9)

2,99 zł (miesięczna
opłata za pakiet
ubezpieczeń) 9)

2,99 zł (miesięczna
opłata za pakiet
ubezpieczeń) 9)

2,99 zł (miesięczna opłata za
pakiet ubezpieczeń) 9) 11)

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0 zł

nie dotyczy

Tak (Visa payWave)

Tak (Visa payWave)

Tak (Maestro PayPass)

Tak (Visa payWave)21)

Nie

Tak (Maestro/MasterCard PayPass)

nie dotyczy

- nie dotyczy (0 zł)
- do 200 zł lub 10
transakcji dziennie- nie
dotyczy (0 zł)
- do wysokości
dziennego limitu
transakcji

nie dotyczy

nie dotyczy

do wysokości dostępnych
środków

5 000 zł

15)

Limity transakcji zbliżeniowych :
Visa payWave:
Bez potwierdzania kodem PIN (transakcje do 50 zł)
Transakcje w trybie offline
Transakcje w trybie online
Z potwierdzeniem kodem PIN (transakcje powyżej 50 zł)
Transakcje w trybie offline
Transakcje w trybie online
Maestro PayPass:
Bez potwierdzenia kodem PIN (transakcje do 50 zł)
Transakcje w trybie offline
Transakcje w trybie online

- nie dotyczy (0 zł)
- do 150 zł
- do 200 zł lub 10 transakcji - do 200 zł lub 10 transakcji
dziennie
dziennie
- nie dotyczy (0 zł)
- do wysokości dziennego
limitu transakcji

nie dotyczy

- nie dotyczy (0 zł)
- do wysokości dziennego
limitu transakcji

nie dotyczy

- nie dotyczy (0 zł)
- do 200 zł lub 10 transakcji
dziennie

- nie dotyczy (0 zł)
- do 200 zł lub 10 transakcji
dziennie
nie dotyczy

nie dotyczy

- nie dotyczy (0 zł)
- do wysokości dziennego
limitu transakcji

Z potwierdzeniem kodem PIN (transakcje powyżej 50 zł)
Transakcje w trybie offline
Transakcje w trybie online

- nie dotyczy (0 zł)
- do wysokości dziennego limitu
transakcji

Inne
Okres ważności karty 10)

4 lata

4 lata

Wyjaśnienia:
1) Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. W kolejnych miesiącach opłata nie jest naliczana w przypadku
minimum jednej płatności kartą do konta lub BLIKIEM oraz łącznych wpływów zewnętrznych na konto min. 1 000 zł w poprzednim miesiącu (do
kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględnia się wpływów z innych rachunków dla Klientów indywidualnych prowadzonych na rzecz Posiadacza
w Banku Millennium; z rachunków prowadzonych w Millennium Domu Maklerskim oraz zwrotów na rachunek z tytułu transakcji dokonanych
kartami debetowymi).
2) Opłata nie jest pobierana za miesiąc kalendarzowy, w którym karta została wydana. W kolejnych miesiącach opłata nie jest naliczana,
jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego zostaną dokonane i zaksięgowane na rachunku osobistym transakcje bezgotówkowe dokonane kartą
na kwotę min. 250 zł. Opłata dotyczy również kart Maestro wydanych do Konta Internetowego, jeśli karta została wydana przed
01.10.2013r.
3) Opłata nie jest pobierana za miesiąc kalendarzowy, w którym karta została wydana.
4) Opłaty miesięczne za obsługę karty debetowej pobierane są z dołu. Opłaty te są naliczane i pobierane za każdą ważną i niezastrzeżoną
kartę, niezależnie od aktywacji karty. W przypadku braku środków na Rachunku bankowym, opłata miesięczna za obsługę karty debetowej
za dany miesiąc może być pobrana przez Bank w terminie późniejszym.
5) Dotyczy przypadku, gdy na życzenie Klienta karta jest wymieniana np. z powodu uszkodzenia.
6) Wartości standardowe. Dodatkowe opcje dostępne po złożeniu dyspozycji: limit dzienny transakcji bezgotówkowych/wypłat: do
wysokości dostępnych środków / 1 000 zł; do wysokości dostępnych środków/2 000 zł; do wysokości dostępnych środków/5 000 zł; 0 zł/500
zł; 500 zł/500 zł; 1 000 zł/500 zł; 700 zł/700 zł; 2 000 zł/1 000 zł; 500 zł/100 zł; 100 zł/50 zł. Dla kart: Millennium Maestro i Visa (z
wyjątkiem Visa Euro26) dostępna jest dodatkowo opcja: do wysokości dostępnych środków/10 000 zł.
7) Wypłata gotówki jest bezpłatna w przypadku kart wydanych do rachunku Konto Osobiste Premium.
8) Dotyczy bankomatów realizujących tę usługę.
9) 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 wysokości,
wówczas nastąpi wyłączenie karty z ochrony ubezpieczeniowej przez okres miesiąca, za który opłata nie została pobrana.
10) Karta może być użytkowana przez posiadacza karty od momentu wydania karty do ostatniego dnia miesiąca widniejącego na karcie jako
data ważności.
11) Bank dokonuje przeliczenia na EUR z zastosowaniem kursu średniego zgodnie z „Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.”
obowiązującą w Banku w dniu pobrania należności.
12) Nie dotyczy transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe,
zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory.
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3 lata

4 lata

4 lata

3 lata/4 lata23)

13) Opłata dotyczy karty wydanej do Konta Internetowego. Opłata nie jest pobierana za miesiąc kalendarzowy, w którym karta została
wydana.
14) Opłata dotyczy wyłącznie karty Maestro PayPass wydanej do Konta Internetowego. 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.
15) Transakcje zbliżeniowe są realizowane w trybie offline (bez zakładania blokady limitu do czasu rozliczenia transakcji) kartami w
systemie płatniczym Visa (payWave) w przypadku transakcji bez potwierdzania kodem PIN (do kwoty 50 zł) i do łącznej kwoty 150 zł,
natomiast w przypadku transakcji zbliżeniowych z potwierdzeniem kodem PIN (powyżej kwoty 50 zł) będą one realizowane w trybie online
(z założeniem blokady limitu na czas rozliczenia transakcji). Transakcje zbliżeniowe kartami w systemie Maestro (PayPass) są realizowane
wyłącznie w trybie online.
16) Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty dla kart wydanych do Konta 360°. W kolejnych miesiącach opłata
nie jest naliczana w przypadku minimum jednej płatności kartą do konta lub BLIKIEM oraz łącznych wpływów zewnętrznych na konto min. 1
000 zł w poprzednim miesiącu (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględnia się wpływów z innych rachunków dla Klientów
indywidualnych prowadzonych na rzecz Posiadacza w Banku Millennium; z rachunków prowadzonych w Millennium Domu Maklerskim oraz
zwrotów na rachunek z tytułu transakcji dokonanych kartami debetowymi).
17) Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty dla kart wydanych do Konta 360° Student oraz Konta 360° Junior.
W kolejnych miesiącach opłata nie jest naliczana w przypadku minimum jednej płatności kartą do konta lub BLIKIEM w poprzednim
miesiącu.
18) W przypadku pobrania opłaty za Pakiet Bezpieczeństwa 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 wysłanym poza pakietem Bank naliczy opłatę zgodne z niniejszym cennikiem. W przypadku niepobrania opłaty za Pakiet Bezpieczeństwa,
Bank nie zapewni ochrony ubezpieczeniowej w kolejnym miesiącu kalendarzowym, a także naliczy opłaty za wszystkie komunikaty SMS
wysłane danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z niniejszym cennikiem. Fakt niepobrania opłaty w danym miesiącu nie powoduje wyłączenia
Pakietu Bezpieczeństwa w kolejnych miesiącach, W podanej wysokości opłaty koszt ochrony ubezpieczeniowej oraz koszt z tytułu czynności
związanych z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia przez Bank wynosi 0 zł. Opłaty za wysłane powiadomienia SMS nie są pobierane od
klientów segmentu Prestige oraz segmentu Bankowości Prywatnej.
19) Przystąpienie do ubezpieczenia możliwe wyłącznie do dnia 27.03.2015 r. Od dnia 28.03.2015 r. ubezpieczenie nie jest oferowane.
20) Od dnia 07.10.2015 r. karta Millennium Visa Euro 26 nie jest oferowana. Od dnia 01.07.2016 r. karta nie jest wznawiana.
21) Dotyczy kart wydanych od 1.07.2016 r.
22) 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.
23) Dotyczy karty Millennium MasterCard Voyager

ZMIANY W CENNIKU USŁUG – KARTY DEBETOWE od dnia 14 września 2019 r.
Zapis przed zmianą

W Cenniku, słowo: MasterCard

Zapis po zmianie
Wydruk H@sła 2 w bankomatach Millennium
Zastąpiona zostanie rubryką:
Limit kwotowy dla jednorazowej bezgotówkowej transakcji zbliżeniowej na terenie Polski bez konieczności
wprowadzania kodu PIN lub podpisu 50 zł
Zastąpione zostanie słowem: Mastercard

W Cenniku, nazwę: BZ WBK

Zastąpiono nazwą: Santander Bank Polska

Wydruk H@sła 2
Usunięta zostanie sekcja: Limity transakcji zbliżeniowych
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