Warszawa, 5 lipca 2013 r.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 1.10.2013 r. w Cenniku usług zostaną wprowadzone zmiany:
- Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku „Konto Osobiste” wyniesie 0 zł lub 7,99 zł. Aby prowadzenie konta
było bezpłatne, tak jak dotychczas wystarczy, że średnie saldo miesięczne rachunku będzie nie mniejsze niż 5 000 zł.
Opłaty za prowadzenie innych rodzajów rachunków pozostają bez zmian.
- Opłata za zlecany w placówce Banku przelew krajowy międzybankowy w złotych wyniesie 7,99 zł, a w przypadku
rachunku „Konto Internetowe” 9,99 zł.
Przelewy te można realizować bezpłatnie przez serwis internetowy Millenet oraz Bankowość Mobilną dla „Dobrego
Konta”, „Konta Osobistego Premium” oraz „Konta Internetowego”, a dla pozostałych rachunków opłata nadal będzie
wynosić tylko 0,50 zł. Nie zmienione zostaną opłaty za przelewy realizowane jako zlecenie stałe. Bezpłatne będą przelewy
w formie polecenia zapłaty. Zachęcamy Państwa do korzystania z tych form dokonywania codziennych płatności;
- Wycofane zostaną opłaty oraz pozycja „Przesyłki pocztowe polecone o wadze od 21 do 100 g wysyłane do: krajów
europejskich / pozaeuropejskich - 10 zł / 14 zł”;
- W celu ujednolicenia postanowień Cennika usług i Regulaminu, pozycja „Przelew międzybankowy w PLN” otrzyma
brzmienie „Przelew krajowy w PLN”, a pozycja „Przelewy w walutach obcych (także do innych banków krajowych
oraz przelewy w PLN do banków zagranicznych)” otrzyma brzmienie „Przelewy zagraniczne (w walutach obcych
i w złotych wysyłanych do banków zagranicznych oraz w walutach obcych wysyłanych do banków krajowych)”.
Dodatkowo w punkcie 16 wyjaśnień słowo „przekazu” zostanie zastąpione przez słowo „przelewu”.
W cenniku kart debetowych zostaną wprowadzone następujące zmiany, które będą dotyczyć umów kart debetowych
zawartych od 01.10.2013 r.:
- Zmieniona zostanie promocja zwalniająca z opłaty miesięcznej dla nowych kart. Karty debetowe wydane na
podstawie umów zawartych od 01.10.2013 r. będą zwolnione z opłaty w pierwszym miesiącu od wydania karty
zamiast dotychczasowych 3 miesięcy. Zmiana dotyczy kart: Millennium Maestro/Maestro PayPass, Millennium Maestro
Voyager, Makro Millennium Maestro;
- Wycofana zostanie promocja polegająca na zwolnieniu z opłaty miesięcznej za kartę Visa Konto w pierwszym roku
użytkowania karty, jeżeli wniosek o kartę został złożony przez stronę internetową Banku.
Informujemy również, że z dniem 01.10.2013 r. z „Cennika usług – karty kredytowe” wycofane zostaje promocyjne
oprocentowanie 9,90% za „Transakcje bezgotówkowe w pierwszych 3 miesiącach od wydania karty”, a „Opłata za
transakcje gotówkowe” wynosić będzie 3,99% min. 9,99 zł, zamiast dotychczasowych 3 % min. 7 zł.
Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo do nieprzyjęcia zmian w Cenniku usług na zasadach i w trybie określonym
w “Regulaminie ogólnym otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA”.
Informujemy także, że od 8.07.2013 r. zmienia się oprocentowanie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Nowe
oprocentowanie będzie wynosiło 4,25% w skali roku. Pozostałe warunki Konta pozostają bez zmian.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować Państwa o rozszerzeniu dostępności Aplikacji Mobilnej. Już dziś można
zlecać przelewy, opłacać rachunki skanując QR kody umieszczone na fakturze oraz wyszukiwać najbliższe bankomaty
i oddziały. Wystarczy telefon typu smartfon działający w systemie Android, iOS, Windows Phone 8 lub BlackBerry 10.
Dodatkowo, dzięki Managerowi Finansów można łatwo kontrolować swoje domowe wydatki oraz zarządzać
oszczędnościami. Przelewem natychmiastowym przesyła się środki do innych banków w ciągu kilku sekund, a w formie
płatności internetowych szybko i wygodnie opłaca zakupy przez Internet. Już wkrótce kolejne nowości, o których
będziemy Państwa informować.
Szczegółowe informacje na temat wprowadzanych modyfikacji są dostępne u pracowników w oddziałach Banku oraz
pod numerem TeleMillennium 801 331 331.
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