
Tradycy jna bankowość w nowoczesnym wydaniu

Bankowość mobilna i internetowa
Korzystaj szybko i prosto



BANKOWOŚĆ INTERNETOWA – WPROWADZENIE

Millenet to system bankowości internetowej Banku Millennium, który 
oferuje wygodny dostęp do Twoich kont, kart, oszczędności i innych 
produktów - przez Internet.

Oznacza to, że korzystając z Millenetu:

•  swobodnie obsługujesz finanse zawsze kiedy chcesz, gdziekolwiek jesteś,

•  zarządzasz finansami tak jak lubisz, na komputerze, telefonie lub 
tablecie – teraz system automatycznie dopasuje się do ekranu 
urządzenia, na którym jest wyświetlany,

• oszczędzasz czas i pieniądze.

Zaloguj się do Millenetu i zobacz jak wygodne może być wykonywanie 
przelewów i innych operacji przez Internet.

Na stronie głównej zobaczysz informacje dotyczące Twoich kont, 
kart lub innych posiadanych przez Ciebie produktów. Tutaj łatwo 
sprawdzisz stan konta, historię operacji, wykonasz przelew, spłacisz 
kartę lub złożysz wniosek.

PIERWSZE LOGOWANIE

Wejdź na www.bankmillennium.pl i ...

Wpisz swój 8-cyfrowy MilleKod (znajdziesz go 
w umowie). MilleKod możesz zmienić na dowolną 
nazwę. Po zalogowaniu, w menu rozwijanym pod 

imieniem i nazwiskiem wybierz Ustawienia – Ustawienia 
zabezpieczeń i stwórz swoją nazwę użytkownika. Pamiętaj, 
że zawsze będziesz mógł się zalogować także MilleKodem.

Wprowadź H@sło 1 otrzymane SMS-em 
(jeśli zdefiniowałeś numer telefonu) lub 

hasło z bezpiecznej koperty.

Stwórz i podaj własne  
H@sło 1 (8 cyfr).

Wskaźnik siły hasła pomoże 
w zdefiniowaniu nowego 

H@sła 1

Wybierz identyfikator 
i wprowadź wskazane cyfry.

Kliknij Zaloguj.
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BANKOWOŚĆ INTERNETOWA – JAK KORZYSTAĆ?

JAK ZROBIĆ PRZELEW?

Jeśli chcesz wykonać przelew...
 Kliknij na zakładkę Przelewy na stronie  

głównej i wybierz typ przelewu.

Wykonując przelew możesz zapisać 
dane odbiorcy, aby w przyszłości móc je 
wykorzystać do kolejnych przelewów.

•  Wypełnij krótki formularz przelewu.

•  Potwierdź przelew H@słem SMS, które 
otrzymasz na Twój numer telefonu.

•  Po wpisaniu H@sła SMS otrzymasz 
potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.



BANKOWOŚĆ INTERNETOWA – JAK KORZYSTAĆ?

JAK AKTYWOWAĆ USŁUGĘ H@SŁA SMS?

H@sła SMS to jednorazowe kody wysyłane na Twój telefon komórkowy, którymi zatwierdzisz transakcje w Millenecie.

Jeżeli nie aktywowałeś H@seł SMS w oddziale Banku, możesz wybrać jedną z poniższych możliwości:

• Zadzwoń pod numer 24HELP 801 244 357 lub +48 22 598 40 50

•  Za pomocą dowolnej karty Banku Millennium wydrukuj jednorazowe H@sło 2 z bankomatu, wybierając opcję [8] „Kanały Bankowości 
Elektronicznej”. Wejdź na stronę Banku i w trakcie logowania do Millenetu, zdefiniuj swój numer telefonu dla usługi H@seł SMS.

KOLEJNE LOGOWANIA

Przy następnym logowaniu możesz …

MOŻESZ TEŻ:

• Ustawić powiadomienia MilleSMS, np. o wpływie środków na rachunek.

• Zarządzać finansami z naszym wygodnym Managerem Finansów.

• Doładować telefon.

• Skorzystać z produktów oszczędnościowych, takich jak Konta Oszczędnościowe czy Aukcje Lokat.

• Mieć dostęp do dodatkowych środków: otworzyć Limit w Koncie, otrzymać Pożyczkę Gotówkową lub Kartę Kredytową.

• Założyć rachunek w innej walucie.

dowolnie nazwać swój MilleKod 
Nazwa musi zawierać od 8 do 16 

znaków (liter lub cyfr) i powinna być 
łatwa do zapamiętania tylko dla 

Ciebie.

wybrać obrazek bezpieczeństwa 
Obrazek definiujesz po zalogowaniu 

i wybraniu zakładki Ustawienia > Ustawienia 
zabezpieczeń. Po zdefiniowaniu, obrazek pokaże 

się zawsze po wpisaniu MilleKodu.

użyć wirtualnej klawiatury 
Wybierasz cyfry klikając w odpowiedni 

przycisk.



BANKOWOŚĆ MOBILNA - WPROWADZENIE

Bankowość mobilna to łatwy i swobodny dostęp do Banku bez ograniczeń czasu i miejsca. Dzięki niej masz swój Bank zawsze pod ręką. 

TERAZ:

• SZYBKO, logując się tylko 4-cyfrowym PIN-em lub odciskiem palca  

• WYGODNIE, wykonując operacje bankowe gdziekolwiek jesteś

• BEZPIECZNIE, mając pewność, że tylko Ty masz dostęp do konta

MOŻESZ…

•  sprawdzić saldo, 

•  wykonać przelew, 

•  doładować telefon, 

•  założyć lokatę, 

•  spłacić kartę kredytową, 

•  znaleźć najbliższy bankomat, 

• dodać karty lojalnościowe,

•  skorzystać z ofert specjalnych przygotowywanych przez Bank,  
np.: pożyczka gotówkowa czy limit w koncie,

• płacić za rachunki i zlecać przelewy skanując kody QR, 

• połączyć aplikację ze smartwatchem.   

BANKOWOŚĆ MOBILNA - JAK ZACZĄĆ?

1. ZAINSTALUJ APLIKACJĘ „BANK MILLENNIUM” 

Znajdziesz ją 

w sklepie z aplikacjami 

na swoim urządzeniu mobilnym

Aby otworzyć odpowiedni sklep 

możesz też zeskanować 

podany tutaj kod QR

 lub w przeglądarce urządzenia wpisz: 

www.bankmillennium.pl/mb

 
2. AKTYWUJ I URUCHOM APLIKACJĘ

•  Wpisz swój MilleKod 

•  Wpisz otrzymane H@sło SMS

•  Wprowadź wskazane znaki z wybranego identyfikatora, np. numeru PESEL* 

•  Zdefiniuj PIN do aplikacji

•  Zdefiniuj Hasło Mobilne*

*  Jeśli aplikację aktywujesz po raz kolejny, na przykład na innym urządzeniu, wprowadź znaki z Hasła Mobilnego, które już masz.  
Procedura aktywacji jest teraz skrócona - ponowna definicja Hasła Mobilnego nie jest potrzebna.



BANKOWOŚĆ MOBILNA – JAK KORZYSTAĆ?

PROSTE LOGOWANIE SPRAWDŹ SALDO

Do aplikacji zalogujesz się odciskiem 
palca lub 4-cyfrowym kodem PIN.

Możesz zdefiniować widgety, dzięki 
którym będziesz mieć dostęp do 
stanu konta i karty kredytowej bez 
potrzeby logowania.

CHCESZ SZYBKO WYKONAĆ PRZELEW? BLIK

Na ekranie głównym kliknij przycisk 
„Przelew krajowy”, następnie 

uzupełnij dane 
odbiorcy lub wybierz 
go z listy wcześniej 
zdefiniowanych.

Płać i wypłacaj BLIKIEM, bez karty, 
bez portfela. Wprowadź kod BLIK 
w bankomacie, na terminalu lub 
na stronie sklepu internetowego, 
zatwierdź transakcję w aplikacji 
i gotowe. 

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331


