Regulamin Podstawowego Rachunku Płatniczego w Banku Millennium S.A.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

2.

„Regulamin Podstawowego Rachunku Płatniczego oferowanego
w Banku Millennium S.A.” określa zasady otwierania i prowadzenia
podstawowego rachunku płatniczego, o którym mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2017.2003
j.t. z późn. zm.).
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) Bank – Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie,
2) Posiadacz rachunku – pełnoletnia osoba fizyczna, która
zawarła z Bankiem umowę Podstawowego Rachunku
Płatniczego,
3) Regulamin
–
„Regulamin
Podstawowego
Rachunku
Płatniczego w Banku Millennium S.A”,
4) Regulamin ogólny – „Regulamin ogólny świadczenia usług
bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.”.

2.

Postanowienia końcowe
§ 5.
1.

Zasady prowadzenia Podstawowego Rachunku Płatniczego
§ 2.
Podstawowy Rachunek Płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów,
dla których żaden dostawca usług płatniczych, z wyłączeniem Krajowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności
wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi
innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego
wykonywanie transakcji, o których mowa w § 4 ust. 1.
§ 3.
1.

2.
3.

4.

Bank otwiera Podstawowy Rachunek Płatniczy na podstawie
zawartej z konsumentem umowy Podstawowego Rachunku
Płatniczego.
Podstawowy Rachunek Płatniczy jest prowadzony jako rachunek
indywidualny.
W ramach umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego nie jest
możliwe:
1) otwieranie rachunków oszczędnościowych lokat terminowych,
2) otwieranie rachunków oszczędnościowych,
3) otwieranie
rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych
w walucie obcej.
Z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym nie może być powiązany
kredyt w rachunku płatniczym (Limit w koncie osobistym).
§ 4.

1.

Podstawowy Rachunek Płatniczy jest prowadzony w walucie
polskiej i umożliwia wyłącznie:
1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,
2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium
któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie
lub w placówce Banku, lub przy użyciu terminala płatniczego,
jeżeli Posiadacz rachunku wyrazi wolę zawarcia umowy
również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty,
3) wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji
płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych:
a) przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym
jednorazowych poleceń zapłaty,
b) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu
płatniczego,
c) przez wykonywanie usług polecenia przelewu, polecenia
przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA
i polecenia przelewu w walucie obcej, w tym stałych
zleceń,
w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty
płatnicze, w placówce Banku, lub za pośrednictwem środków
elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku
transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty

płatniczej Podstawowy Rachunek Płatniczy zapewnia także
możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego
wykorzystania karty.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ust. 1, Bank wykonuje
transakcje
płatnicze
zgodnie
z
zasadami
określonymi
w Regulaminie ogólnym.

2.

3.

4.

5.

Bank może wypowiedzieć umowę Podstawowego Rachunku
Płatniczego w przypadku gdy:
1) Posiadacz rachunku umyślnie albo w wyniku rażącego
niedbalstwa wykorzystał rachunek do celów niezgodnych
z prawem,
2) istnieje uzasadnione podejrzenie, że środki zgromadzone
na rachunku pochodzą z działalności przestępczej lub mają
związek z taką działalnością,
3) na rachunku nie dokonano żadnych operacji przez ponad 24
kolejne miesiące, z wyjątkiem operacji z tytułu pobierania opłat
lub naliczania odsetek od zgromadzonych na rachunku
środków pieniężnych,
4) Posiadacz rachunku podał nieprawdziwe informacje lub zataił
prawdziwe informacje we wniosku o zawarcie umowy
Podstawowego Rachunku Płatniczego, jeżeli podanie
prawdziwych informacji skutkowałoby odrzuceniem wniosku,
5) Posiadacz rachunku nie przebywa legalnie na terytorium
państwa członkowskiego,
6) Posiadacz rachunku zawarł inną umowę rachunku płatniczego,
który umożliwia mu wykonywanie transakcji, o których mowa
w § 4 ust. 1 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 lub 6, Bank
przekazuje Posiadaczowi rachunku nieodpłatną informację
o przyczynach wypowiedzenia umowy Podstawowego Rachunku
Płatniczego, w postaci papierowej albo elektronicznej, wraz
z wypowiedzeniem tej umowy, chyba że przekazanie tej informacji
zagrażałoby bezpieczeństwu narodowemu lub porządkowi
publicznemu lub byłoby sprzeczne z przepisami ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Wypowiedzenie przez Bank umowy Podstawowego Rachunku
Płatniczego wymaga zachowania co najmniej dwumiesięcznego
okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
Wypowiedzenie przez Bank umowy Podstawowego Rachunku
Płatniczego z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 następuje
ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku wypowiedzenia umowy Podstawowego Rachunku
Płatniczego, Posiadacz rachunku jest zobowiązany wskazać
Bankowi sposób, w jaki chce uzyskać zwrot środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunku.
§ 6.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, w tym
w zakresie trybu i warunków dokonywania zmian Regulaminu
i Cenników usług, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
ogólnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

