Komunikat do Posiadaczy kart w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu
do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty
W dniu 19.04.2021 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia
19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty w zakresie artykułu 3a ust. 5-6. Dotyczy on powiadamiania Posiadaczy kart
o łącznych opłatach za przeliczenie waluty transakcji realizowanych kartami płatniczymi w walutach państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Dostosowując się do ww. regulacji, Bank Millennium S.A. od dnia 17.04.2021 r. będzie przesyłał do Posiadaczy kart bezpłatne powiadomienia zawierające informacje o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty, jako wartość procentową marży
w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny.
Powiadomienia będą dotyczyły transakcji:
- dokonanych każdą kartą kredytową, debetową i przedpłaconą wydaną przez Bank w ramach oferty dla konsumentów,
- dokonanych w walucie EUR lub innej walucie będącej walutą państwa członkowskiego EOG i obciążających rachunek
prowadzony w innej walucie niż waluta transakcji,
- niebędących transakcjami powtarzalnymi (np. subskrypcje, opłaty abonamentowe).
Bank przesyła takie powiadomienia niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia płatniczego dla każdej pierwszej takiej transakcji
w danej walucie w danym miesiącu kalendarzowym za pośrednictwem:
- Millenet w przypadku Posiadaczy karty z dostępem do Kanałów Bankowości Elektronicznej albo
- SMS w pozostałych przypadkach.
Posiadacz karty może w dowolnym momencie zrezygnować z tych powiadomień lub ponownie o nie zawnioskować
w Placówce, lub poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerami: (+48) 801 331 331 lub (+48) 22 598 40 40 (opłata
zgodna z taryfą operatora).
Tabele z aktualnymi informacjami o wartościach procentowych marż dla walut strefy EOG są dostępne na stronie internetowej Banku Millennium w sekcji „O banku” / „Marże walutowe dla kart”.
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