Cennik usług – Konto PRP
Tabela opłat
Konto PRP – Podstawowy rachunek płatniczy
Prowadzenie rachunku płatniczego – opłata miesięczna
Powiadamianie SMS
Wysłanie jednego H@słaSMS do autoryzacji zleceń
Wysłanie MilleSMS’a (powiadomienia i zapytania) na krajowy/ zagraniczny numer telefonu (opłata za
każdy sms) 1
Pakiet MilleSMS (20 smsów w miesiącu na krajowe numery telefonów) 2
Wysłanie jednego doładowania SMS na numer 8058
Wpłaty i wypłaty gotówki
Wpłata gotówki w placówce/ wpłatomacie Millennium
Wypłata gotówki w placówce Banku Millennium 3
Dodatkowa opłata za wypłatę gotówki w walucie innej niż waluta konta 3
Polecenie zapłaty (usługa dla strony dłużnika)
Uruchomienie usługi/ Realizacja pojedynczej płatności
Modyfikacja, odwołanie zgody lub odwołanie pojedynczej płatności polecenia zapłaty
Zlecenia stałe/Płatności na rachunki zdefiniowane 4
Zdefiniowanie/ modyfikacja
Realizacja na rachunek w Banku Millennium/ w innym banku
Przelewy 15
Przelewy krajowe
Polecenie przelewu wewnętrznego:
- pomiędzy rachunkami w Banku Millennium
- pozostałe
- w placówce Banku Millennium
- przez Millenet/ Aplikację mobilną/ telefon
Polecenie przelewu w PLN do innego banku krajowego:
- w placówce Banku Millennium
- przez Millenet/ Aplikację mobilną
- przez telefon (COT)
- natychmiastowe przez Millenet/ Aplikację mobilną 6
- polecenie przelewu SORBNET w placówce Banku Millennium 16
Przelewy zagraniczne/walutowe
- polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banku krajowego) oraz polecenie przelewu za granicę 17
- opłata podstawowa (tryb standardowy)
- opłata dodatkowa za tryb pilny/ ekspres
- opłata dodatkowa, gdy koszty przelewu wybrano w opcji OUR
- polecenie przelewu SEPA (w EUR) w placówce
- polecenie przelewu SEPA (w EUR) w Millenet i Aplikacji mobilnej
- polecenie przelewu w walucie EUR w trybie ekspres realizowane na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
Inne usługi
Doładowanie telefonu komórkowego przez Millenet/ Aplikację mobilną/ bankomat
Usługa dystrybucji faktur elektronicznych - za pojedynczą płatność
Wystawienie potwierdzenia dokonania przelewu
Wyciągi/ zestawienia transakcji
Wyciąg miesięczny w formie elektronicznej
Wyciąg miesięczny w formie papierowej
Sporządzenie zestawienia transakcji (w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych):
- opłata za wydanie duplikatu wyciągu miesięcznego: w placówce / przez telefon / poprzez Millenet
- opłata za wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy (wysyłany pocztą)
- pozostałe zestawienia transakcji: w placówce/ wysyłane pocztą (dotyczy danych z zakresu 1 miesiąca)
Pozostałe usługi
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 opatrzenie umowy zabezpieczenia datą pewną (za stronę)
Wymiana gotówki - wymiana nominałów w PLN na inne nominały w PLN
Wpłaty na rachunek w innym banku (pozostałe płatności)
Wydanie archiwalnej kopii dokumentu (za jeden dokument)
Przyjęcie/ zmiana/ odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci
Opłata za nieodebranie gotówki zamówionej do wypłaty 3
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0 PLN
bez opłat
0,25 PLN/ 0,30 PLN
2,99 PLN
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10 PLN
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
0 PLN 5/ 5 PLN
bez opłat
0 PLN 5 / 7,99 PLN
bez opłat
0 PLN 5 /2 PLN
0 PLN 5 / 5 PLN
30 PLN

0 PLN 5 / 0,5% min 20 PLN max 125 PLN
25 PLN/ 50 PLN
60 PLN
0 PLN 5 // 7,99 PLN
0 PLN
30 PLN
bez opłat
0 PLN 5 / 0,29 PLN + opłata za przelew
krajowy
3 PLN
bez opłat
bez opłat
15 PLN/ 10 PLN/ 10 PLN
3 PLN/ 4 PLN/ 6 PLN
5 PLN/ 8 PLN
6 PLN
4 PLN
2% min 20 PLN
1% min 30 PLN
30 PLN
bez opłat
0,15% min 50 PLN

Opłata za zbiorczą informację o rachunkach prowadzonych w bankach lub spółdzielczych kasach
oszczędnościowo rozliczeniowych na terenie Polski (opłata pobierana przy składaniu wniosku)

25 PLN

Opłaty za kartę – Visa Konto PRP
Wydanie karty płatniczej
Obsługa karty debetowej - opłata miesięczna
Wydanie karty płatniczej – opłata za wydanie duplikatu karty 7
Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą
Transakcje bezgotówkowe:
Prowizja od transakcji bezgotówkowych
Wypłata gotówki:
W Polsce w bankomatach Millennium
W Polsce w bankomatach Santander Bank Polska i Planet Cash
W Polsce w innych bankomatach
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 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
Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back
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 9
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
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) 10
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
Potwierdzenie transakcji
Opłata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji:
- Zrealizowanej w kraju / zrealizowanej za granicą

0 PLN
0 PLN
0 PLN

bez prowizji
0 PLN
0 PLN/ 1 PLN
0 PLN/ 5 PLN

8
8

0 PLN/ 2,5% nie mniej niż 9 PLN
0 PLN/ 5 PLN

8

8

0 PLN
0 PLN/ 0,5 PLN
0,5 PLN/ 0,5 PLN
2 PLN
0 PLN/ 1,5 PLN
0 PLN
0 PLN
0 PLN
3,99 PLN
0,25 PLN/ 0,30 PLN
2%
6 PLN
15 PLN/ 30 PLN

Limity i dodatkowe informacje
Karta wyposażona w technologię zbliżeniową Visa payWave, okres ważności karty
Limity dla Kanałów Bankowości Elektronicznej
Limit główny (Autoryzacja mobilna) 11
Limit główny (jednorazowe Hasło SMS) 11
Limit Aplikacji mobilnej 12
Limit telefoniczny TeleMillennium 13
Limity transakcji kartą
Limit dzienny transakcji bezgotówkowych 14
Limit dzienny wypłat gotówki z bankomatów 14
1

4 lata
200 000 PLN
50 000 PLN
20 000 PLN
30 000 PLN
2 000 PLN
1 000 PLN

Przez pierwszy miesiąc od aktywacji usługi sms'y wysyłane są bez opłat. Opłaty pobierane są z PRP z dołu w pierwszych dniach następnego miesiąca.

2

Opłata za Pakiet SMS jest pobierana za miesiąc kalendarzowy. Opłata nie jest pobierana za miesiąc kalendarzowy, w którym Pakiet został aktywowany
przez Posiadacza rachunku po raz pierwszy. 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.
3

Wypłaty gotówki wymagają zamówienia według następujących zasad:
- w kwocie powyżej 30 000 PLN - co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem wypłaty, do godz. 15.30,
- dowolnej kwoty w walucie obcej państw członkowskich Unii Europejskiej lub kwoty do 10 000 USD - co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem wypłaty,
do godz. 15.30,
- kwoty powyżej 10 000 USD lub dowolnej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych zgodnie z „Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.” co najmniej 2 dni robocze przed dniem wypłaty, do godz. 15.30.
Odwołania zamówienia gotówki do wypłaty można dokonać z takim samym wyprzedzeniem jak określone powyżej. Odbiór zamówionej kwoty w dniu
wypłaty po godz. 12.30. Wypłaty w walucie obcej są dostępne tylko dla Klientów Banku. Powyższe limity są limitami łącznymi wypłat realizowanych dla
Posiadacza rachunku w ramach jednego dnia.
4

Płatności na rachunki zdefiniowane mogą być zdefiniowane w placówce Banku, przez telefon oraz przez Millenet i Aplikację mobilną, natomiast mogą być
realizowane u Konsultanta TeleMillennium. Zlecenia stałe na rachunki w Banku Millennium są dostępne między rachunkami prowadzonymi w tej samej
walucie.
5

Opłata 0 PLN dotyczy wykonanych w danym miesiącu pierwszych pięciu transakcji składających się na ustawowy limit pięciu bezpłatnych transakcji.
Do tego limitu wlicza się następujące transakcje (również gdy są one bezwarunkowo bezpłatne):
-polecenie przelewu wewnętrznego
-polecenie przelewu w PLN do innego banku krajowego
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-przelew walutowy (polecenie przelewu w walucie obcej wysłane do banku krajowego)
-polecenie przelewu SEPA do banku krajowego
-zlecenie stałe
6

Limit dzienny na łączną kwotę poleceń przelewów natychmiastowych zleconych w danym dniu wynosi 10 000 PLN.

7

Dotyczy przypadku, gdy na życzenie Klienta karta jest wymieniana np. z powodu uszkodzenia.

8

5 pierwszych wypłat w miesiącu z bankomatów lub wpłatomatów nienależących do Banku Millennium znajdujących się w Polsce bez opłat. Za każdą
kolejną taką wypłatę w tym samym miesiącu na terenie kraju oraz za wszystkie wypłaty z bankomatów za granicą 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
oraz z rachunków prowadzonych w Millennium Domu Maklerskim, a także zwrotów na rachunek z tytułu transakcji dokonanych kartami debetowymi).
9

Dotyczy bankomatów realizujących tę usługę.

10

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.
11

Limit główny dotyczy wszystkich rodzajów przelewów międzybankowych oraz wewnętrznych pomiędzy rachunkami różnych Klientów zlecanych poprzez:
Millenet, IVR, Aplikację mobilną oraz realizowanych w ramach usługi inicjowania transakcji płatniczych przez Dostawców. Zmiana limitu do kwoty 50 000
PLN możliwa jest w placówce Banku oraz w Millenet. Limit dla usługi inicjowania transakcji płatniczych jest ustalany przez Posiadacza rachunku w ramach
limitu głównego. Limit główny może zostać podniesiony przez Klienta do 200 000 PLN w przypadku korzystania z Autoryzacji mobilnej do autoryzacji
transakcji. Limity dla poszczególnych Płatności Mobilnych BLIK, z wyjątkiem Płatności zbliżeniowych BLIK są ustalane przez Posiadacza rachunku w ramach limitu
głównego.
12

Limit dzienny transakcji w Aplikacji mobilnej dotyczy wszystkich rodzajów przelewów międzybankowych oraz wewnętrznych pomiędzy rachunkami różnych
Klientów z wyłączeniem Płatności Mobilnych BLIK w zakresie innym niż Przelew na telefon BLIK. Zmiana limitu jest możliwa do kwoty 20 000 PLN.
13

Limit dzienny dotyczy wszystkich rodzajów przelewów międzybankowych oraz wewnętrznych pomiędzy rachunkami różnych Klientów. Kwota dyspozycji
przelewu z przyszłą datą realizacji obciąża Limit dzienny z dnia złożenia dyspozycji.
14

Wartości domyślne. Informacja dotycząca możliwości ustalenia własnych limitów prezentowana jest na stronie internetowej Banku oraz w placówkach
Banku
15

Opłata za wyjaśnienie/interwencję na wniosek Posiadacza rachunku wynosi 30 PLN, 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.
16

Systemem SORBNET nie są realizowane przelewy na rzecz ZUS-u i Urzędów Skarbowych.

17

Nie dotyczy polecenia przelewu w walucie EUR w trybie ekspres realizowanego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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