Cennik usług
Millennium
Visa Dobre Konto

Millennium Maestro
/ Maestro PayPass

Millennium
Visa Konto

Millennium
Visa Euro26

Millennium Maestro
Voyager 15)

Opłaty za kartę
Opłata za wydanie karty

0 zł

Opłata miesięczna za użytkowanie karty
Wymiana karty

0 zł / 4 zł

5)

0 zł
1)

20 zł

0 zł / 4 zł

0 zł
2)

20 zł

3 zł

0 zł

4) 17)

5 zł

0 EUR

17)

1 EUR

3)

20 zł

50 zł

5 EUR

bez prowizji
do wysokości
dostępnych
środków

bez prowizji
do wysokości
dostępnych
środków

nie dotyczy

nie dotyczy

bez prowizji
do wysokości
dostępnych
środków
jednorazowo 50 zł,
dziennie 200 zł
lub 10 transakcji

Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą
Transakcje bezgotówkowe:
- Prowizja od transakcji bezgotówkowych
- Limit dzienny transakcji bezgotówkowych 6)
- Limity transakcji zbliżeniowych (bezstykowych)
w kraju bez konieczności potwierdzania numerem
PIN 14)
Wypłata gotówki:

bez prowizji
do wysokości
dostępnych
środków

bez prowizji
do wysokości
dostępnych
środków
jednorazowo 50 zł,
jednorazowo 50 zł,
dziennie 200 zł
łącznie 150 zł 13)
lub 10 transakcji

- W Polsce w bankomatach Millennium

0 zł

0 zł

0 zł

0 EUR

- W Polsce w bankomatach BZ WBK i Cash4You 7)

0 zł / 1 zł

0 zł
1)

0 zł / 1 zł

0 zł / 1 zł

0 zł / 1 zł

0,2 EUR

- W Polsce w innych bankomatach 7)

0 zł / 5 zł

1)

0 zł / 5 zł

0 zł / 5 zł

0 zł / 5 zł

1,5 EUR

6 zł
2,5% nie mniej
niż 9 zł
2,5% nie mniej
niż 9 zł
0 zł / 0,5 zł 8)

6 zł
2,5% nie mniej
niż 9 zł
2,5% nie mniej
niż 9 zł
0 zł

6 zł
2,5% nie mniej
niż 9 zł
2,5% nie mniej
niż 9 zł
0 zł / 0,5 zł 8)

6 zł
2,5% nie mniej
niż 9 zł
2,5% nie mniej
niż 9 zł
0 zł / 0,5 zł 8)

1,5 EUR

2 000 zł

5 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

5 000 zł

0 zł / 0,5 zł

0 zł / 0,5 zł

0 zł / 0,5 zł

0 zł / 0,5 zł

0 EUR / 0,1 EUR

- Wyświetlenie na ekranie / Wydruk
Sprawdzenie salda w innych bankomatach w Polsce
i za granicą 9)
Miniwyciąg:

0,5 zł / 0,5 zł

0,5 zł / 0,5 zł

0,5 zł / 0,5 zł

0,5 zł / 0,5 zł

nie dotyczy

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

nie dotyczy

- Wyświetlenie na ekranie bankomatu / Wydruk
Zmiana wysokości limitów dziennych transakcji
bezgotówkowych / Wypłat z bankomatów
Zmiana PIN-u

0 zł / 1,5 zł

0 zł / 1,5 zł

0 zł / 1,5 zł

0 zł / 1,5 zł

0 EUR / 0,5 EUR

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 EUR

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 EUR

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 EUR

3%

3%

3%

3%

0%

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

1,5 EUR

- Zrealizowanej w kraju

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

4 EUR

- Zrealizowanej za granicą

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

8 EUR

- W Polsce w punktach akceptujących kartę
- W bankomatach akceptujących kartę za granicą
- W punktach akceptujących kartę za granicą
- W ramach usługi Cash Back
- Limit dzienny wypłat z bankomatów 6)

2 EUR
2 EUR
0 EUR

Sprawdzenie salda w bankomatach Millennium:
- Wyświetlenie na ekranie / Wydruk
Sprawdzenie salda w bankomatach BZ WBK i Cash4You:

Wydruk H@sła 2
Marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych
w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych
Inne opłaty
Potwierdzenie transakcji
Opłata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji:

Ubezpieczenia do karty
Bezpieczna Karta (pakiet obejmuje: Ubezpieczenie
nieuprawnionego użycia karty, Ubezpieczenie gotówki
od rabunku, Ubezpieczenie zakupu, Ubezpieczenie
gwarancji najniższej ceny, Ubezpieczenie opóźnienia
lotu, Ubezpieczenie opóźnienia bagażu, Ubezpieczenie
utraty bagażu)
Ubezpieczenie World (ubezpieczenie kosztów leczenia
za granicą wraz z assistance oraz ubezpieczenie NNW)
Inne

2,99 zł (miesięczna 2,99 zł (miesięczna 2,99 zł (miesięczna 2,99 zł (miesięczna 2,99 zł (miesięczna
opłata za pakiet
opłata za pakiet
opłata za pakiet
opłata za pakiet
opłata za pakiet
ubezpieczeń) 10)
ubezpieczeń) 10)
ubezpieczeń) 10)
ubezpieczeń) 10)
ubezpieczeń) 10) 16)

Okres ważności karty 11)

nie dotyczy

nie dotyczy

4 lata

3 lata

Wyjaśnienia:
1) Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. W kolejnych miesiącach
opłata nie jest naliczana, jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana i zaksięgowana na
koncie min. jedna płatność bezgotówkowa kartą oraz łączne wpływy zewnętrzne na konto
wynosiły min. 1 000 zł (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględnia się przelewów z innych
rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza w ramach bankowości detalicznej Banku
Millennium).
Dodatkowe szczegóły oferty karty Millennium Visa Dobre Konto w Regulaminie „Zwrotu 3%
wydatków na zakupy” dla posiadaczy Dobrego Konta.
2) Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 3 miesiące od wydania karty. W kolejnych miesiącach
opłata nie jest naliczana, jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego zostaną dokonane i
zaksięgowane na rachunku osobistym transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 250 zł lub 100 zł
(dotyczy karty Millennium Maestro PayPass wydanej do Konta Internetowego).
Dodatkowe szczegóły oferty karty Millennium Maestro PayPass w Regulaminie sprzedaży
premiowej karty Millennium Maestro PayPass wydawanej do Konta Internetowego –
„Moneyback”.
3) Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 3 miesiące od wydania karty.

nie dotyczy
2 lata / 4 lata

0 zł
12)

2 lata / 4 lata

nie dotyczy
12)

3 lata

4) Opłata nie jest pobierana w pierwszym roku użytkowania karty w przypadku złożenia wniosku
o konto osobiste i kartę Visa Konto poprzez stronę internetową Banku.
5) Dotyczy przypadku, gdy na życzenie Klienta karta jest wymieniana np. z powodu uszkodzenia.
6) Wartości standardowe. Dodatkowe opcje dostępne po złożeniu dyspozycji: limit dzienny
transakcji bezgotówkowych / wypłat: do wysokości dostępnych środków / 1 000 zł; do wysokości
dostępnych środków / 2 000 zł; do wysokości dostępnych środków / 5 000 zł; 0 zł / 500 zł; 500 zł
/ 500 zł; 1 000 zł / 500 zł; 700 zł / 700 zł; 2 000 zł / 1 000 zł. Dla kart: Millennium Maestro i Visa
Konto dostępna jest dodatkowo opcja: do wysokości dostępnych środków /10 000 zł.
7) Wypłata gotówki jest bezpłatna w przypadku kart wydanych do rachunku Konto Osobiste
Premium.
8) Opłata za usługę Cash Back nie jest pobierana do 31 grudnia 2013 r.
9) Dotyczy bankomatów realizujących tę usługę.
10) Opłata jest pobierana 27 dnia każdego miesiąca z góry za ochronę ubezpieczeniową w
następnym miesiącu kalendarzowym. Jeśli w tym dniu nie ma wystarczających środków na
rachunku na pobranie opłaty w pełnej wysokości, Bank pobierze opłatę innego dnia roboczego do
końca miesiąca. Jeżeli do końca miesiąca nie będzie na rachunku wystarczających środków na

pobranie opłaty w pełnej wysokości, wówczas nastąpi wyłączenie karty
ubezpieczeniowej przez okres miesiąca, za który opłata nie została pobrana.

z

ochrony

11) Karta może być użytkowana przez posiadacza karty od momentu wydania karty do ostatniego
dnia miesiąca widniejącego na karcie jako data ważności.

14) Limity ilościowe i kwotowe transakcji zbliżeniowych (bezstykowych) realizowanych za
granicą są ustalane przez organizacje płatnicze Visa i MasterCard i mogą być różne od limitów
krajowych.
15) Opłaty nie są pobierane do 31 marca 2013 r.

12) Okres ważności karty z paskiem magnetycznym wynosi 2 lata, okres ważności karty w
technologii EMV (z chipem) wynosi 4 lata.

16) Bank dokonuje przeliczenia na EUR z zastosowaniem kursu średniego zgodnie z „Tabelą
Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.” obowiązującą w Banku w dniu pobrania należności.

13) Warunkiem odnowienia limitu jest dokonanie transakcji bezgotówkowej (z użyciem kodu PIN)
lub operacji w bankomacie i posiadanie na rachunku dostępnych środków w wysokości co
najmniej 200 zł. W przypadku dostępnych środków w wysokości poniżej 200 zł limit może być
zmniejszony.

17) Opłaty miesięczne za użytkowanie karty naliczane są z dołu. Dla kart otwartych do 31
października 2012 r. opłata miesięczna za kartę zacznie być naliczana 13 miesięcy po dacie
otwarcia karty.

Obowiązuje od dnia 09.01.2013 r.

