
Konto w promocji "Zyskaj 360 zł z kontem Millennium 360°" można założyć do 31.07.2022, o ile wcześniej nie 

wyczerpie się limit 40 000 kont objętych promocją. Uczestnik promocji może uzyskać premię o wartości 180 zł, jeśli 

założy konto wraz z kartą debetową, wyrazi zgody wymagane regulaminem promocji, aktywuje aplikację mobilną 

oraz wykona min. 1 transakcję BLIKIEM lub kartą debetową do konta do końca okresu wskazanego w regulaminie. 

Dodatkowo uczestnik otrzyma drugą premię w wysokości 180 zł, jeśli w trzech kolejnych miesiącach po okresie, w 

którym otworzył konto w każdym, zasili otwarte w czasie promocji Konto 360° kwotą min. 500 zł i wykona min. 5 

transakcji kartą lub BLIKIEM. Dodatkowo w przypadku kont otwartych w procesie z wykorzystaniem usługi zdalnej 

weryfikacji (na selfie) należy w ciągu okresu spełniania warunków potwierdzić swoją tożsamość i złożyć wzór podpisu 

w dowolnej placówce Banku. Szczegółowy opis warunków promocji zawiera regulamin promocji "Zyskaj 360 zł z 

kontem Millennium 360°". 

Prowadzenie rachunku płatniczego Millennium 360° jest bezpłatne. Jeżeli min. 5 razy w miesiącu zapłacisz kartą do 

konta lub BLIKIEM (1 raz jeżeli masz 18- 26 lat) to nie płacisz także za wypłaty gotówki z bankomatów oraz za obsługę 

karty debetowej lub płatności zbliżeniowe BLIK. Za wypłaty gotówki z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą 

pobierać opłaty, które są niezależne od naszego banku. Transakcje walutowe kartą do 1 000 zł/miesiąc bez marży 

banku za przewalutowanie. Marża banku pow. 1000 zł to 2%. Opcjonalny „Pakiet Walutowy” to nielimitowane 

transakcje kartą w każdej walucie bez marży banku za przewalutowanie za 9,90 zł/tydzień. Opcjonalny „Pakiet 

Bardzo Pomocny” obejmuje 7 świadczeń assistance w roku. Przez pierwsze 3 miesiące prowadzenia rachunku jest 

bezpłatny, opłata w kolejnych miesiącach to 4,98 zł. Zwroty za zakupy w ramach współpracy z Millennium Goodie Sp. 

z .o.o. dokonywane są na warunkach Regulaminu korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników. 

Szczegółowe informacje opisane są w Cennikach usług - prowizje i opłaty, karty debetowe, stopy procentowe oraz 

płatności BLIK, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A., 

Regulaminie otwierania rachunków przez Internet w Banku Millennium S.A. z wykorzystaniem usługi zdalnej 

weryfikacji tożsamości klienta, Regulaminie otwierania rachunków przez Internet w Banku Millennium S.A. z 

wykorzystaniem usługi weryfikacji tożsamości, Regulaminie Oferty Pakiet Bardzo Pomocny, Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia i Karcie Produktu Pakiet Bardzo Pomocny oraz Dokumencie zawierającym informacje o produkcie 

ubezpieczeniowym. Dokumenty są dostępne na www.bankmillennium.pl oraz w naszych placówkach. 

 

Szczegóły dotyczące usługi Autopay w tym odcinków autostrad objętych usługą dostępne są w „Regulaminie Autopay” 

dostępnym na stronie dostawcy usługi, firmy Autopay Mobility sp. z o.o. 

Dostawcą usługi zakupu biletów na komunikację i parking w aplikacji mobilnej Banku Millennium jest Mobile Traffic 

DATA. W ramach usługi stale dodawane są kolejne miasta. Aktualne informacje o dostawcy i usłudze na 

stronie www.mobilet.pl. 

Ubezpieczenie turystyczne jest dostępne w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. W ramach ubezpieczenia 

ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez STU ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie. Umowę ubezpieczenia 

zawierasz z ubezpieczycielem za pośrednictwem Banku Millennium SA, który działa w roli agenta ubezpieczeniowego. 

Szczegółowe informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń turystycznych dla Klientów Banku 

Millennium, Karcie Produktu dotyczącej ubezpieczeń turystycznych oraz Dokumencie zawierającym informacje o 

produkcie ubezpieczeniowym dostępnych na stronie  www.bankmillennium.pl. 
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