Cennik usług – prowizje i opłaty

Prowadzenie rachunku płatniczego – opłata miesięczna 1)

Konto 360°

Konto 360°
Student

Konto 360°
Junior

Konto
Walutowe

0 2) /8 PLN

bez opłat

bez opłat

0 3)/1 GBP/1 EUR
/2 CHF/2 USD

Kanały Bankowości Elektronicznej6)
Limit główny (Autoryzacja mobilna) 7)/
Limit główny (jednorazowe Hasło SMS) 7)
Limit Aplikacji Mobilnej 8)
Limit telefoniczny:
Powiadamianie SMS
Wysłanie jednego H@słaSMS do autoryzacji zleceń
Wysłanie MilleSMS’a (powiadomienia i zapytania) na
krajowy/zagraniczny numer telefonu (opłata za każdy sms) 11)
Pakiet MilleSMS (20 smsów w miesiącu na krajowe numery telefonów) 12)
Wysłanie jednego doładowania SMS na numer 8058
Wpłaty i wypłaty gotówki
Wpłata gotówki w placówce / wpłatomacie Millennium
Wypłata gotówki w placówce Banku Millennium 14)
Wypłata gotówki w walucie innej niż waluta konta 14)
Polecenie zapłaty (usługa dla strony dłużnika)
Uruchomienie usługi / Realizacja pojedynczej płatności
Modyfikacja, odwołanie zgody lub odwołanie pojedynczej płatności
polecenia zapłaty
Zlecenia stałe/Płatności na rachunki zdefiniowane 13)
Zdefiniowanie / modyfikacja
Realizacja na rachunek w Banku Millennium
Realizacja na rachunek w innym banku
Przelewy 15)
Przelewy krajowe
Polecenie przelewu wewnętrznego:
- pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza w ramach
bankowości detalicznej Banku Millennium (z wyłączeniem
przelewu z rachunku oszczędnościowego)
- z rachunku oszczędnościowego 16)
- pierwszy przelew w miesiącu
- drugi i każdy kolejny przelew w miesiącu
- pozostałe
- w placówce Banku Millennium
- przez Millenet/ Aplikację Mobilną/ telefon/ MilleSMS
Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.

Konto
Prestige
World

Konto
Osobiste
Prestige

Rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy w
walucie obcej
(Prestige)

Konto
Bankowości
Prywatnej

Konto
Bankowości
Prywatnej w
walucie obcej

0 4) /29 PLN

05) /70 PLN

bez opłat

bez opłat

bez opłat

100 000 PLN/
50 000 PLN
10 000 PLN

100 000 PLN/
50 000 PLN
10 000 PLN

TeleMillennium 9): 30 000 PLN

Linia Prestige 9): 200 000 PLN, numer dedykowany
do obsługi telefonicznej
w placówce 10): 200 000 PLN

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,25 PLN / 0,30 PLN

bez opłat

bez opłat

2,99 PLN
bez opłat

100 000 PLN/
50 000 PLN
10 000 PLN
Linia Bankowości Prywatnej 9):
200 000 PLN, numer dedykowany
do telefonicznej w placówce 10):
200 000 PLN

-

bez opłat
bez opłat
10 PLN

bez opłat

-

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat

-

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat

-

-

bez opłat

-

bez opłat

-

3 PLN

-

-

bez opłat

-

bez opłat

-

bez opłat
bez opłat
bez opłat

0,10 EUR

bez opłat

bez opłat
7,50 PLN
5 PLN
bez opłat

1EUR/1USD

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
7,50 PLN
bez opłat
bez opłat

1EUR/1USD

bez opłat
7,50 PLN
1EUR/1USD
bez opłat
bez opłat
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Konto 360°

Przelewy 15)
Polecenie przelewu w PLN do innego banku krajowego:
- w placówce Banku Millennium
- przez Millenet/ Aplikację Mobilną
- przez TeleMillennium u Konsultanta
- przez MilleSMS
- natychmiastowe przez Millenet/ Aplikację Mobilną 17)
- polecenie przelewu SORBNET w placówce Banku Millennium25)
Przelewy zagraniczne/walutowe 18)
- polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banku
krajowego) oraz polecenie przelewu za granicę26)
- opłata podstawowa (tryb standardowy)
- opłata dodatkowa za tryb pilny/ekspres
- opłata dodatkowa, gdy koszty przelewu wybrano w opcji OUR
- polecenie przelewu SEPA (w EUR) w Millenet i Aplikacji
mobilnej / placówce
- polecenie przelewu w walucie EUR w trybie ekspres realizowane
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Inne usługi
Doładowanie telefonu komórkowego przez Millenet/ Aplikację
Mobilną/ MilleSMS/ bankomat
Usługa dystrybucji faktur elektronicznych:
- za pojedynczą płatność
Wystawienie potwierdzenia dokonania przelewu

Konto 360°
Student

Konto 360°
Junior

7,99 PLN
bez opłat
2 PLN
bez opłat
5 PLN
30 PLN

Konto
Prestige
World

-

0 PLN / 7,99 PLN19)

bez opłat

bez opłat19)

30 PLN

30 PLN

30 PLN

bez opłat
5 PLN
bez opłat
bez opłat
15 PLN/ 10 PLN/ 10 PLN
3 PLN/ 4 PLN/ 6 PLN
5 PLN/ 8 PLN

Usługi (bez opłat dla Posiadaczy rachunków Bankowości Prywatnej)
1,99 PLN
30 PLN

Pozostałe
Opłata za nieodebranie gotówki zamówionej do wypłaty 14)
Pakiet Bardzo Pomocny do Konta 360° (opłata miesięczna płatna z ROR)

22)

0,15% min 50 PLN
4,99 PLN

Konto
Bankowości
Prywatnej

-

20)

0,5% min 20 PLN max 125 PLN
25 PLN / 50 PLN
60 PLN

0 PLN / 0,29 PLN + opłata za
przelew krajowy
bez opłat

Konto
Bankowości
Prywatnej w
walucie obcej

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

-

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat

/ 0,29 PLN + opłata za przelew krajowy
3 PLN

Ubezpieczenie MilleZdrowie 21) (opłata miesięczna płatna z ROR)
Opłata miesięczna za korzystanie ze skrytki sejfowej (usługa dostępna
w wybranych placówkach Banku)

-

bez opłat

20)

Wyciąg miesięczny w formie elektronicznej
Wyciąg miesięczny w formie papierowej:
- dla Klientów korzystających z Millenet (w przypadku rachunków Konto 360°,
Konto 360° Student, Konto 360° Junior)
- dla Klientów korzystających z Millenet (w przypadku pozostałych rachunków)
- dla Klientów nie korzystających z Millenet
Sporządzenie zestawienia transakcji (w tym zestawienia transakcji płatniczych):
- opłata za wydanie duplikatu wyciągu miesięcznego: w placówce / przez
telefon / poprzez Millenet
- opłata za wyciąg dzienny / tygodniowy / dwutygodniowy (wysyłany pocztą)
- pozostałe zestawienia transakcji: w placówce / wysyłane pocztą
(dotyczy danych z zakresu 1 miesiąca)

Rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy w
walucie obcej
(Prestige)

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5 PLN
30 PLN

0,50 PLN

bez opłat
0 PLN

Konto
Osobiste
Prestige

0,5% min 20 PLN max 125 PLN
25 PLN / 50 PLN
60 PLN

Wyciągi/ zestawienia transakcji (bez opłat dla Posiadaczy rachunków Prestige oraz Bankowości Prywatnej)
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Konto
Walutowe

bez opłat
-

bez opłat

Ubezpieczenie Dokumenty w Podróży i Concierge dla Konta Prestige World
z Pakietem Bardzo Pomocnym 23)
Opłata za zbiorczą informację o rachunkach prowadzonych w bankach lub
spółdzielczych kasach oszczędnościowo rozliczeniowych na terenie Polski

-

bez opłat
0 PLN
25 PLN

Konto Techniczne (rachunek techniczny oferowany w bankowości detalicznej Banku Millennium)
Prowadzenie rachunku płatniczego – opłata miesięczna
Wpłaty gotówki / Wypłaty gotówki w placówce Banku Millennium 14)
Polecenie przelewu wewnętrznego między rachunkami tego samego Posiadacza rachunku,
prowadzonymi w ramach bankowości detalicznej Banku Millennium (w placówce)
Pozostałe polecenia przelewu wewnętrznego (w placówce, z wyłączeniem
przelewów z rachunku oszczędnościowego)
Polecenie przelewu wewnętrznego z rachunku oszczędnościowego 16): pierwszy/
drugi i każdy kolejny przelew w miesiącu
Polecenie przelewu w PLN do innego banku krajowego (w placówce)

bez opłat
bez opłat
bez opłat
5 PLN
bez opłat/ 7,50 PLN
7,99 PLN

Usługi (bez opłat dla Posiadaczy rachunków Prestige oraz Bankowości Prywatnej)
Wydanie zaświadczenia, w tym wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym (za każdy produkt, o ile opłata nie jest określona w szczegółowym
cenniku dotyczącym danego produktu)
Opłata za opatrzenie umowy zabezpieczenia datą pewną (za stronę)
Wymiana gotówki - wymiana nominałów w PLN na inne nominały w PLN
Wpłaty na rachunek w innym banku (pozostałe płatności)

6 PLN
4 PLN
2% min 20 PLN
1% min 30 PLN
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Wydanie archiwalnej kopii dokumentu (za jeden dokument)
Przyjęcie / zmiana / odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci

30 PLN
bez opłat
rozliczeniowego w PLN lub innego rachunku, jeżeli zostanie wskazany przez Posiadacza rachunku. Usługi
realizowane przy użyciu karty debetowej są dostępne dla rachunków w EUR.

Świadczenie usług powierniczych 24) (usługi dla Posiadaczy rachunków Prestige oraz Bankowości Prywatnej)
Otwarcie i prowadzenie rachunku papierów wartościowych, rachunku rejestrowego
bez opłat
i rachunku bankowego przez Departament Powierniczy
Opłata za przechowywanie dłużnych papierów wartościowych: bonów skarbowych/
0,01%/0,05% w skali roku
pozostałych (opłata kwartalna ustalana jako procent średniej wartości nominalnej
(min 50 PLN kwartalnie)
w kwartale)
Opłata za rozliczenie transakcji (opłata kwartalna ustalana jako iloczyn liczby
bez opłat
rozliczonych transakcji w kwartale i stawki opłaty)
Opłata za przeniesienie dłużnych papierów wartościowych z rachunku Klienta poza
0,0% / 0,5%
Bankiem na rachunek w Banku/z rachunku w Banku na inny rachunek Klienta poza
Bankiem (opłata ustalana jako procent wartości nominalnej)
50 PLN
Wystawienie świadectwa depozytowego lub innego zaświadczenia dot. rachunku

DODATKOWE INFORMACJE:
1) Warunki prowadzenia rachunków:
Konto 360°: Nie ma możliwości zamiany dotychczas posiadanego ROR na Konto 360°.
Konto 360° Student: ROR prowadzony wyłącznie dla osób w wieku od 18 do 26 lat. Po ukończeniu 26 roku
życia Posiadacz rachunku ma obowiązek w terminie 3 miesięcy dokonać zmiany ROR na inny z oferty
Banku. W przeciwnym razie Bank ma prawo zamienić ROR na Konto 360°, o czym Bank poinformuje
Posiadacza rachunku. Nie ma możliwości zamiany dotychczas posiadanego ROR na Konto 360° Student.
Konto 360° Junior to ROR dla osób małoletnich. Po osiągnięciu pełnoletności Posiadacz rachunku ma
obowiązek w terminie 3 miesięcy udostępnić dokument tożsamości oraz dokonać zmiany ROR na inny
z oferty Banku. W przeciwnym razie Bank ma prawo zamienić ROR na Konto 360° Student, o czym Bank
poinformuje Posiadacza rachunku. W ramach ROR dla osób małoletnich dostępne są produkty i usługi,
których udostępnienie jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi osób
małoletnich. Posiadacz rachunku może posiadać jeden rachunek Konto 360° Junior, przy czym nie ma
możliwości zamiany dotychczas posiadanego ROR na Konto 360° Junior.
Konto Prestige World: Posiadacz rachunku może posiadać tylko jeden rachunek Konto Prestige World,
przy czym nie ma możliwości zmiany dotychczas posiadanego rachunku na Konto Prestige World.
Warunkiem posiadania rachunku są łączne wpływy zewnętrzne na ROR min. 10 000 PLN w poprzednim
miesiącu lub jako średnia z trzech ostatnich miesięcy (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględnia się
wpływów z innych rachunków dla Klientów indywidualnych prowadzonych na rzecz Posiadacza w Banku
Millennium oraz z rachunków prowadzonych w Domu Maklerskim). W przypadku braku spełnienia warunku
przez trzy kolejne miesiące Bank ma prawo zmienić ROR na Konto Osobiste, o czym Bank poinformuje
Posiadacza rachunku.
Konto Osobiste Prestige: warunkiem posiadania rachunku są aktywa* w Banku Millennium w min.
wysokości 100 000 PLN lub łączne wpływy zewnętrzne na ROR min. 10 000 PLN miesięcznie (do kalkulacji
łącznych wpływów nie uwzględnia się wpływów z innych rachunków dla Klientów indywidualnych
prowadzonych na rzecz Posiadacza w Banku Millennium oraz z rachunków prowadzonych w Domu
Maklerskim). W przypadku braku spełnienia warunku przez trzy kolejne miesiące Bank ma prawo zmienić
ROR na Konto Osobiste, o czym Bank poinformuje Posiadacza rachunku.
Konto Bankowości Prywatnej: warunkiem posiadania rachunku są aktywa* w Banku Millennium w min.
wysokości 1 000 000 PLN. W przypadku braku spełnienia tego warunku przez trzy kolejne miesiące Bank
ma prawo zmienić typ konta na Konto Osobiste, o czym Bank poinformuje Posiadacza rachunku.
Konto Walutowe / Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w walucie obcej (Prestige) / Konto
Bankowości Prywatnej w walucie obcej - Opłaty i prowizje za wykonanie dyspozycji Posiadacza
rachunku dotyczących rachunków w walutach obcych są pobierane z rachunku oszczędnościowo-
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O ile opisane powyżej szczegółowe warunki prowadzenia rachunków nie stanowią inaczej, Posiadacz
rachunku może posiadać nie więcej niż osiem rachunków danego rodzaju.
W przypadku braku środków na rachunku, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku może zostać
pobrana przez Bank z innego rachunku prowadzonego na rzecz Posiadacza rachunku.

W przypadku pobierania opłaty lub prowizji w innej walucie niż określona w Cenniku usług, Bank
dokonuje przeliczenia z zastosowaniem kursu średniego zgodnie z „Tabelą Kursów Walut Obcych Banku
Millennium S.A.” obowiązującą w Banku, w dniu pobrania należności.
W przypadku Rachunków bankowych, w ramach których oferowane są możliwości zwolnienia z opłaty za
prowadzenie, opłata nie jest pobierana w danym miesiącu, jeżeli warunki znoszące opłatę zostały
spełnione w miesiącu poprzednim.
W przypadku braku środków na Rachunku bankowym, opłata za dany miesiąc może być pobrana przez
Bank w terminie późniejszym.
Posiadacz rachunku w terminie miesiąca od dnia poinformowania o zmianie rodzaju rachunku, może
złożyć pisemne wypowiedzenie Umowy zgodnie z trybem określonym w Regulaminie ogólnym.
2) Opłata nie zostanie pobrana w przypadku minimum jednej płatności kartą do konta lub BLIKIEM oraz
łącznych wpływów zewnętrznych na konto min. 1 000 zł w poprzednim miesiącu (do kalkulacji łącznych
wpływów nie uwzględnia się wpływów z innych rachunków dla Klientów indywidualnych prowadzonych na
rzecz Posiadacza w Banku Millennium oraz z rachunków prowadzonych w Millennium Domu Maklerskim,
a także zwrotów na rachunek z tytułu transakcji dokonanych kartami debetowymi).
3) Opłaty nie są pobierane, jeżeli Konto Walutowe zostało założone przez Millenet i/lub wskazane jest jako
rachunek do obsługi pożyczki / kredytu hipotecznego indeksowanego do danej waluty.
4) Opłata nie zostanie pobrana w przypadku minimum jednej płatności kartą do konta lub BLIKIEM oraz
łącznych wpływów zewnętrznych na konto min. 10 000 zł w poprzednim miesiącu lub jako średnia
z 3 ostatnich miesięcy (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględnia się wpływów z innych rachunków
dla Klientów indywidualnych prowadzonych na rzecz Posiadacza w Banku Millennium oraz z rachunków
prowadzonych w Millennium Domu Maklerskim, a także zwrotów na rachunek z tytułu transakcji
dokonanych kartami debetowymi).
5) Opłata nie zostanie pobrana, w przypadku spełnienia warunku prowadzenia rachunku. W przypadku
otwarcia lub zmiany na Konto Osobiste Prestige do 31.08.2011 r., opłata nie zostanie pobrana także,
jeżeli suma średnich miesięcznych kwot kredytów (z wyłączeniem kart kredytowych, kredytów na zakup
papierów wartościowych oraz kredytów nieterminowo spłacanych) wynosi min. 300 000 PLN. W przypadku
posiadania więcej niż jednego Konta Osobistego Prestige wymagane warunki zwalniające z opłaty odnoszą
się oddzielnie do każdego rachunku. Wartość kredytów w walutach obcych ustalana jest na podstawie
średniego kursu Banku z dnia naliczania opłaty. Struktura Posiadaczy Konta Osobistego Prestige musi być
tożsama ze strukturą Współwłaścicieli produktu kredytowego powiązanego z rachunkiem.
6) Limity w usługach bankowości elektronicznej (Millenet, Aplikacja Mobilna) nie dotyczą operacji
realizowanych pomiędzy rachunkami prowadzonymi na rzecz Posiadacza rachunku w Banku Millennium.
7) Limit główny dotyczy wszystkich rodzajów przelewów międzybankowych oraz wewnętrznych pomiędzy
rachunkami różnych Klientów zlecanych poprzez: Millenet, IVR, Aplikację Mobilną oraz realizowanych w
ramach usługi inicjowania transakcji płatniczych przez Dostawców. Limit główny (dzienny limit transakcji)
przyznawany jest w placówce Banku. Zmiana limitu do kwoty 50 000 PLN możliwa jest w placówce Banku
oraz w Millenet. Limit dla usługi inicjowania transakcji płatniczych jest ustalany przez Posiadacza rachunku
w ramach limitu głównego. Dzienne wykorzystanie limitu głównego dla transakcji SMS liczone jest
niezależnie od transakcji w Millenet i TeleMillennium, Linii Prestige i Linii Bankowości Prywatnej/IVR.
8) Limit dzienny transakcji w Aplikacji Mobilnej dotyczy wszystkich rodzajów przelewów międzybankowych oraz
wewnętrznych pomiędzy rachunkami różnych Klientów. Zmiana limitu jest możliwa do kwoty 10 000 PLN.
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9) Limit dzienny dotyczy wszystkich rodzajów przelewów międzybankowych oraz wewnętrznych pomiędzy
rachunkami różnych Klientów. Kwota dyspozycji przelewu z przyszłą datą realizacji obciąża Limit dzienny
z dnia złożenia dyspozycji. W przypadku przelewów z rachunków Prestige i Bankowości Prywatnej z Limitu
dziennego wyłączone są przelewy dotyczące Dyspozycji/Zlecenia nabycia funduszy inwestycyjnych na rzecz
Klienta, przelewy dotyczące Dyspozycji nabycia produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnoubezpieczeniowych na rzecz Klienta, które są aktualnie dostępne w ofercie Banku, przelewy do ZUS, US oraz
z tytułu opłaty skarbowej oraz przelewy na rachunki firmowe Klienta, z wyłączeniem rachunków spółek
kapitałowych. Klient Prestige i Klient Bankowości Prywatnej może składać dyspozycję przelewu w kwocie
przekraczającej limit telefoniczny pod warunkiem, że zdefiniował wcześniej odbiorcę takiego przelewu
u swojego Doradcy Prestige lub Doradcy Bankowości Prywatnej.
10) Limit dla transakcji zleconych z wykorzystaniem numerów telefonów dedykowanych do obsługi telefonicznej
w placówce Banku jest limitem dla pojedynczej transakcji. W przypadku przelewów z rachunków
Bankowości Prywatnej Limit nie dotyczy poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami Klienta,
przelewów dotyczących Dyspozycji/ Zlecenia nabycia funduszy inwestycyjnych na rzecz Klienta, przelewów
dotyczących Dyspozycji nabycia produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjno–ubezpieczeniowych na
rzecz Klienta, które są aktualnie dostępne w ofercie Banku, przelewów do ZUS, US oraz z tytułu opłaty
skarbowej, przelewów na rachunki firmowe Klienta, z wyłączeniem rachunków spółek kapitałowych. Klient
Bankowości Prywatnej może składać dyspozycję przelewu w kwocie przekraczającej limit telefoniczny pod
warunkiem, że zdefiniował wcześniej odbiorcę takiego przelewu u swojego Doradcy Bankowości Prywatnej.
W przypadku przelewów z rachunków Prestige, za pośrednictwem numerów telefonów dedykowanych do
obsługi telefonicznej w placówce Banku mogą być realizowane wyłącznie następujące transakcje nie objęte
limitem: polecenia przelewu wewnętrznego pomiędzy różnymi rachunkami tego samego Klienta, przelewy
dotyczące Dyspozycji/ Zlecenia nabycia funduszy inwestycyjnych na rzecz Klienta, przelewy dotyczące
Dyspozycji nabycia produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjno-ubezpieczeniowych na rzecz Klienta,
które są aktualnie dostępne w ofercie Banku.
11) Przez pierwszy miesiąc od aktywacji usługi sms'y wysyłane są bez opłat. Opłaty pobierane są z ROR z dołu
w pierwszych dniach następnego miesiąca.
12) Opłata za Pakiet SMS jest pobierana za miesiąc kalendarzowy. Opłata nie jest pobierana za miesiąc
kalendarzowy, w którym Pakiet został aktywowany przez Posiadacza rachunku po raz pierwszy.
W przypadku kolejnej aktywacji Pakietu opłata jest pobierana także za miesiąc, w którym Pakiet został
aktywowany. Po wyczerpaniu smsów w ramach pakietu, kolejne smsy są płatne według ceny
jednostkowej. Usługa Pakiet MilleSMS nie dotyczy Posiadaczy rachunków Prestige i Bankowości Prywatnej.
13) Płatności na rachunki zdefiniowane mogą być zdefiniowane w placówce Banku, przez telefon oraz przez
Millenet, natomiast mogą być realizowane tylko przez TeleMillennium (IVR / Konsultant)/Linię Prestige
/Linię Bankowości Prywatnej. Usługa płatności za rachunki jest dostępna tylko dla ROR oraz Kont
Walutowych w EUR. W przypadku Kont Walutowych w EUR usługa może być realizowana wyłącznie
w bankomatach Banku Millennium przy wykorzystaniu karty Millennium Maestro Voyager.
Zlecenia stałe na rachunki w innym Banku są dostępne w przypadku ROR prowadzonych w PLN.
Zlecenia stałe na rachunki w Banku Millennium są dostępne między rachunkami prowadzonymi w tej
samej walucie.
14) Wypłaty gotówki wymagają zamówienia według następujących zasad:
- w kwocie powyżej 30 000 PLN - co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem wypłaty, do godz. 15.30,
- dowolnej kwoty w walucie obcej państw członkowskich Unii Europejskiej lub kwoty do 10 000 USD co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem wypłaty, do godz. 15.30,
- kwoty powyżej 10 000 USD lub dowolnej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych zgodnie
z „Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.” - co najmniej 2 dni robocze przed dniem
wypłaty, do godz. 15.30.
Odwołania zamówienia gotówki do wypłaty można dokonać z takim samym wyprzedzeniem jak określone
powyżej. Odbiór zamówionej kwoty w dniu wypłaty po godz. 12.30.
Wypłaty w walucie obcej są dostępne tylko dla Klientów Banku. Powyższe limity są limitami łącznymi
wypłat realizowanych dla Posiadacza rachunku w ramach jednego dnia.
15) Opłata za wyjaśnienie/interwencję na wniosek Posiadacza rachunku wynosi 30 PLN, do której będą
doliczane koszty innych banków w rzeczywistej wysokości poniesione przez Bank. Opłaty nie pobiera się,
gdy wyjaśnienie/ interwencja nie wymaga nawiązania kontaktu (na przykład korespondencyjnego)
z innym bankiem.

17) Limit dzienny na łączną kwotę poleceń przelewów natychmiastowych zleconych w danym dniu wynosi 10
000 PLN dla klientów segmentu Detal/Prestige oraz 50 000 PLN dla klientów segmentu Bankowości
Prywatnej. Polecenie przelewu natychmiastowego na rzecz Posiadacza rachunku mogą być dokonywane
wyłącznie na jego rachunki prowadzone w walucie PLN.
18) Niezależnie od waluty przelewu.
19) W tym Polecenia przelewu SEPA realizowane przez Linię Prestige.
20) W okresie do dnia 31.12.2018 r. przy płatnościach realizowanych w ramach usługi dystrybucji faktur
elektronicznych:
- w przypadku zlecenia płatności w trybie standardowym opłata za przelew krajowy nie jest pobierana,
- w przypadku zlecenia płatności w trybie natychmiastowym, Bank pobiera wyłącznie opłatę za przelew
natychmiastowy, zgodnie z częścią „Przelewy krajowe”.
21) Suma ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa dla ubezpieczonego - 15 000 PLN. Suma
ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji dla
ubezpieczonego - 15 000 PLN. Ubezpieczenie niedostępne w ofercie od dnia 28.03.2015.
22) Zasady pobierania opłat za Pakiet Bardzo Pomocny otwarty do 27.03.2015r.Opłata pobierana jest w stałej
wysokości. Próba poboru opłaty następuje w okresie pełnego miesiąca kalendarzowego z góry za następny
kalendarzowy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, niezależnie od liczby Posiadaczy rachunku. Jeśli w
powyżej wskazanym okresie Posiadacz rachunku nie zapewni wystarczających środków na pobranie opłaty w
pełnej wysokości, wówczas nastąpi wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej na okres miesiąca, za który opłata
była należna. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji z Pakietu Bardzo Pomocnego w dowolnym
momencie. W przypadku rezygnacji ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie z końcem miesiąca, za który
pobrana została ostatnia opłata ubezpieczeniowa. Rezygnacja przed poborem opłaty skutkuje zaprzestaniem
naliczania kolejnych opłat. Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczeniowej określają Warunki
Ubezpieczenia „Pakiet Bardzo Pomocny”. Ubezpieczenie niedostępne w ofercie od dnia 28.03.2015 r.
23) Ubezpieczenie „Dokumenty w Podróży i Concierge” jest dostępne tylko dla posiadaczy Konta Prestige World
z Pakietem Bardzo Pomocnym. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym została pobrana składka za
ubezpieczenie Pakiet Bardzo Pomocny Bank zapewni ochronę ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia
„Dokumenty w Podróży i Concierge”.W przypadku niepobrania w danym miesiącu składki za ubezpieczenie
Pakiet Bardzo Pomocny w następnym miesiącu Bank nie zapewni ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku
rozwiązania Umowy ubezpieczenia Pakiet Bardzo Pomocny ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia
„Dokumenty w Podróży i Concierge” wygasa z końcem miesiąca, za który została pobrana ostatnia składka
ubezpieczeniowa za ubezpieczenie Pakiet Bardzo pomocny.
24) Opłaty pobierane są kwartalnie z dołu (do 10 dnia kolejnego miesiąca). W przypadku innych usług/
czynności, nie wymienionych w tabeli, opłata będzie negocjowana z Klientem każdorazowo przed
wykonaniem operacji przez Bank. Ponadto, Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów zewnętrznych
poniesionych przez Bank w wyniku realizacji dyspozycji zleconych przez Klienta, nie uwzględnionych w
tabeli.
25) Systemem SORBNET nie są realizowane przelewy na rzecz ZUS-u i Urzędów Skarbowych.
26) Nie dotyczy polecenia przelewu w walucie EUR w trybie ekspres realizowanego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
* Aktywa liczone są jako suma średnich sald miesięcznych**, w przeliczeniu na PLN, na wszystkich produktach
oszczędnościowych i inwestycyjnych Posiadacza rachunku, w szczególności: tytułów uczestnictwa, produktów
ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, dłużnych papierów wartościowych, zdeponowanych na rachunkach
prowadzonych w ramach Grupy Banku Millennium oraz środków zdeponowanych w Millennium Dom Maklerski.
**Średnie saldo miesięczne jest liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych, liczonych na koniec
każdego dnia (włączając dni wolne od pracy/święta oraz ewentualne zadłużenie w rachunku) dzielona przez
liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu.
W przypadku zajęcia Rachunku bankowego przez organ egzekucyjny, dysponowanie przez Posiadacza rachunku
środkami wyłączonymi spod egzekucji jest możliwe jedynie poprzez składanie zleceń płatniczych bezpośrednio
w Placówkach Banku do godz. 17.00.
W przypadku innych przelewów realizowanych przez Bank Millennium, a nie wymienionych w Cenniku usług,
pobierana jest opłata jak za polecenie przelewu krajowego w PLN zlecanego w placówce Banku Millennium.

16) Opłata pobierana z ROR powiązanego z rachunkiem oszczędnościowym.
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Minimalna kwota pojedynczych transakcji wymiany walutowej podlegających negocjacji to 10 000 USD (lub
równowartość). Dla przelewów zagranicznych/walutowych w kwocie przekraczającej 5 000 EUR (lub
równowartości) możliwe jest zastosowanie indywidualnego kursu waluty. Negocjacji w powyższych zakresach
Bank dokonuje na wniosek Posiadacza rachunku.
Stosownie do wymogów art.111 Ustawy Prawo bankowe, informacje dotyczące stosowanych kursów walutowych
są dostępne u Pracownika placówki.
W przypadku Umowy ubezpieczenia Pakiet Bardzo Pomocny zawartej od 28.03.2015 r. Składka, o której
mowa w Umowie ubezpieczenia zostanie pobrana przez Bank w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia,
a następnie pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca pod warunkiem zapewnienia przez
Ubezpieczającego środków na poczet składki. W przypadku braku dostępności środków kolejne próby poboru
składki będą miały miejsce każdego kolejnego dnia roboczego tego miesiąca po godzinie 15:00
z zastrzeżeniem, że pobór pierwszej składki jest niezbędny dla zawarcia Umowy ubezpieczenia. W przypadku
odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia Bank w imieniu TU Europa S.A. dokona zwrotu
pobranej składki z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Oferty Pakiet Bardzo Pomocny.
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