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CENNIK USŁUG – PROWIZJE I OPŁATY 
 

 

W cenniku opisaliśmy rodzaje kont dla osób fizycznych oraz ich warunki cenowe. Przygotowaliśmy różnorodne propozycje, tak by każdy znalazł 

rozwiązanie dostosowane do jego potrzeb i stylu życia. Nasi pracownicy w placówkach oraz pod numerem 801 331 331 chętnie pomogą wybrać najlepszy 

dla Ciebie rodzaj konta i odpowiedzą na pytania. Informacje zamieściliśmy także na naszej stronie www.bankmillennium.pl. Zapraszamy! 

 

 

 

PROWADZENIE KONTA 

 

 Millennium 

360° 

Konto 360° 

Junior 

Konto 

Walutowe 

Konto 
Prestige 
World 

Konto 
Osobiste 
Prestige 

Konto 
Osobiste 

Prestige w 
walucie obcej 

Konto 
Bankowości 
Prywatnej 

Konto 
Bankowości 
Prywatnej w 
walucie obcej 

prowadzenie rachunku płatniczego 1) 

(opłata miesięczna)  
0 PLN 0 PLN 

0 PLN 2) 

1 EUR / GBP 

2 USD / CHF 

0 PLN 3) 

29 PLN 

0 PLN 4) 

70 PLN 
0 PLN 0 PLN 0 PLN 

> prowadzimy konta walutowe w EUR, GBP, USD i CHF 

 

 

WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKI 

 

 Millennium 

360° 

Konto 360° 

Junior 

Konto 

Walutowe 

Konto 
Prestige 
World 

Konto 
Osobiste 
Prestige 

Konto 
Osobiste 

Prestige w 
walucie obcej 

Konto 
Bankowości 
Prywatnej 

Konto 
Bankowości 
Prywatnej w 
walucie obcej 

wpłata gotówki we wpłatomacie Millennium 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

wpłata gotówki w placówce 11 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

wypłata gotówki w placówce  11 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

> wypłata gotówki w placówce powyżej 30 000 PLN i w walucie obcej wymaga zamówienia zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie ogólnym świadczenia  

   usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. 

 

 

PRZELEWY 5) 

 

 Millennium 

360° 

Konto 360° 

Junior 

Konto 

Walutowe 

Konto 
Prestige 
World 

Konto 
Osobiste 
Prestige 

Konto 
Osobiste 

Prestige w 
walucie obcej 

Konto 
Bankowości 
Prywatnej 

Konto 
Bankowości 
Prywatnej w 
walucie obcej 

przelewy wewnętrzne: 

między rachunkami własnymi w 

bankowości detalicznej (nie dotyczy kont 

oszczędnościowych) 

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

pozostałe: 

- przez Millenet / aplikację mobilną 

- w placówce 

- przez telefon (COT) 

 

0 PLN 

11 PLN 

11 PLN 

 

0 PLN 

5 PLN 

0 PLN 

 

0 PLN 

5 PLN 

0 PLN 

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

przelewy krajowe (w PLN): 

- przez Millenet / aplikację mobilną 0 PLN 0 PLN  0,5 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

- przez telefon (COT) 11 PLN 2 PLN 2 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

- w placówce 11 PLN 7,99 PLN 7,99 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

- natychmiastowe przez Millenet /  

  aplikację mobilną 
9,9 PLN 5 PLN - 5 PLN 5 PLN - 0 PLN - 

- polecenie przelewu SORBNET  

  w placówce 
30 PLN 30 PLN - 30 PLN 30 PLN - 0 PLN - 

przelewy zagraniczne lub walutowe 6): 

opłata podstawowa (tryb standardowy) 0,5% min 20 PLN max 125 PLN 0 PLN 0,5% min 20 PLN max 125 PLN 0 PLN 0 PLN 

  - opłata dodatkowa za tryb pilny / ekspres 25 PLN / 50 PLN 0 PLN 0 PLN 

  - opłata dodatkowa, gdy koszty przelewu 

    wybrano w opcji OUR 
60 PLN 0 PLN 0 PLN 

przelewy SEPA: 

w Millenet i aplikacji mobilnej / placówce 0 PLN / 7,99 PLN 0 PLN 

przelew w EUR w trybie ekspres na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
30 PLN 0 PLN 0 PLN 
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 Millennium 

360° 

Konto 360° 

Junior 

Konto 

Walutowe 

Konto 
Prestige 
World 

Konto 
Osobiste 
Prestige 

Konto 
Osobiste 

Prestige w 
walucie obcej 

Konto 
Bankowości 
Prywatnej 

Konto 
Bankowości 
Prywatnej w 
walucie obcej 

inne usługi: 

zlecenia stałe 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

płatności na rachunki zdefiniowane 7) 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

polecenie zapłaty 0 PLN - - 0 PLN 0 PLN - 0 PLN - 

doładowanie telefonu komórkowego przez 

Millenet / aplikację mobilną / bankomat 
0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

usługa dystrybucji faktur elektronicznych:  

- za pojedynczą płatność 

0,29 PLN + opłata za 

przelew krajowy 
- 

0,29 PLN + opłata za 

przelew krajowy 
- 0 PLN - 

potwierdzenie dokonania przelewu 3 PLN 0 PLN 

wysłanie Hasła SMS do autoryzacji zleceń 0,15 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

 

WYCIĄGI 

 

wyciąg miesięczny w formie elektronicznej  0 PLN 

wyciąg miesięczny w formie papierowej, jeżeli: 

- nie korzystasz z Millenet lub aplikacji mobilnej 

- korzystasz z Millenet lub aplikacji mobilnej  

      do Millennium 360° / Konta 360° Junior 

      do pozostałych rachunków 

 

0 PLN 

 

9,9 PLN / 5 PLN 

0 PLN 

> bez opłat dla posiadaczy kont Prestige oraz Bankowości Prywatnej 

 

 

ZESTAWIENIA TRANSAKCJI 

 

sporządzenie zestawienia transakcji (w tym transakcji płatniczych): 

- duplikat wyciągu miesięcznego –  w placówce/ przez 

  telefon i Millenet 
15 PLN / 10 PLN 

- opłata za wyciąg w formie papierowej (wysyłany  

  pocztą) – dzienny / tygodniowy/ dwutygodniowy 

 

3 PLN / 4 PLN  

/ 6 PLN 

- pozostałe zestawienia transakcji – w placówce /  

  wysyłane pocztą (dotyczy danych z zakresu 1 miesiąca) 
5 PLN / 8 PLN 

> bez opłat dla posiadaczy kont Prestige oraz Bankowości Prywatnej 

 

 

KANAŁY BANKOWOŚCI 

ELEKTRONICZNEJ – LIMITY 
 

Limit główny (dla autoryzacji mobilnej) 200 000 PLN 

Limit główny (dla autoryzacji Hasłem SMS) 50 000 PLN 

Limit Aplikacji mobilnej 
20 000 PLN 

50 PLN 8) 

Limit telefoniczny (COT) 

- dla posiadaczy kont Prestige i Bankowości Prywatnej 

30 000 PLN 

200 000 PLN 

Limit dla numerów do obsługi telefonicznej w placówce 

– dla posiadaczy kont Prestige i Bankowości Prywatnej 

 

200 000 PLN 

> wartości limitów dotyczą podanej kwoty lub równowartości w walucie obcej 

> zasady działania limitów opisaliśmy w Regulaminie ogólnym świadczenia usług  

   bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. 
 

 

POWIADAMIANIE SMS 

 

wysłanie MilleSMS-a (powiadomienia i zapytania) na 

krajowy / zagraniczny numer telefonu (za każdy sms) 9, 11) 

0,25 PLN / 

0,30 PLN 

pakiet MilleSMS (20 smsów w miesiącu na krajowe 

numery telefonów) 10) 
2,99 PLN 

wysłanie doładowania SMS na numer 8058 0 PLN 

 

 

 

POZOSTAŁE USŁUGI 

 

nieodebranie gotówki zamówionej do wypłaty 0,15% min 50 PLN 

zbiorcza informacja o rachunkach w bankach lub 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczenio-

wych na terenie Polski (opłatę pobieramy przy 

składaniu wniosku) 

25 PLN 

ustanowienie pełnomocnictwa 20 PLN 

wydanie zaświadczenia, w tym zaświadczenia o 

posiadanym rachunku płatniczym (za każdy produkt, o 

ile opłata nie jest określona w szczegółowym cenniku 

dotyczącym danego produktu) 11) 

6 PLN 

wydanie archiwalnej kopii dokumentu (za jeden 

dokument) 11) 
30 PLN 

 

 

KONTO TECHNICZNE 

 

prowadzenie rachunku płatniczego 0 PLN 

wpłaty gotówki / wypłaty gotówki w placówce 0 PLN 

przelew wewnętrzny między kontami własnymi w 

bankowości detalicznej – w placówce  
0 PLN 

pozostałe przelewy wewnętrzne – w placówce 5 PLN 

przelew krajowy – w placówce  7,99 PLN 

> konto techniczne oferowane w bankowości detalicznej 

 
 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 

1) Dodatkowe warunki prowadzenia rachunków: 

Konto 360° Junior: Konto osobiste dla osób małoletnich. Jeżeli po osiągnięciu pełnoletności posiadacz rachunku w terminie 3 miesięcy nie zamieni 

konta na inne z naszej oferty, mamy prawo zamienić je na konto Millennium 360°. Można posiadać jedno Konto 360° Junior. Nie ma możliwości zamiany 

dotychczas posiadanego konta na Konto 360° Junior. 

Konto Prestige World: Można posiadać tylko jedno Konto Prestige World. Nie ma możliwości zmiany dotychczas posiadanego konta na Konto 

Prestige World. Warunkiem posiadania konta są łączne wpływy zewnętrzne na konto min. 10 000 PLN w poprzednim miesiącu lub jako średnia  

z trzech ostatnich miesięcy (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględniamy wpływów z innych rachunków własnych posiadacza w naszym banku 

oraz z rachunków w Millennium Domu Maklerskim). Jeżeli warunek nie jest spełniony przez trzy kolejne miesiące, mamy prawo zmienić konto na 

Millennium 360º. Jeżeli tak się stanie, poinformujemy posiadacza rachunku. 
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Konto Osobiste Prestige: Warunkiem posiadania konta są aktywa* w Banku Millennium w min. wysokości 100 000 PLN lub łączne wpływy 

zewnętrzne na konto min. 10 000 PLN miesięcznie (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględniamy wpływów z innych rachunków własnych 

posiadacza w naszym banku oraz z rachunków w Millennium Domu Maklerskim). Jeżeli warunek nie jest spełniony przez trzy kolejne miesiące, mamy 

prawo zmienić konto na Millennium 360º. Jeżeli tak się stanie, poinformujemy posiadacza rachunku. 

Konto Bankowości Prywatnej: Warunkiem posiadania konta są aktywa* w Banku Millennium w min. wysokości 1 000 000 PLN. Jeżeli warunek nie 

jest spełniony przez trzy kolejne miesiące, mamy prawo zmienić konto na Millennium 360º. Jeżeli tak się stanie, poinformujemy posiadacza rachunku. 

 
 

Aktywa liczymy jako sumę 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 oraz środków 

zdeponowanych na rachunkach prowadzonych w ramach Grupy Banku Millennium. 

Średnie saldo miesięczne liczymy jako sumę sald ze wszystkich dni kalendarzowych na koniec każdego dnia (włączając dni wolne od pracy/święta oraz 

ewentualne zadłużenie w rachunku) dzieloną przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu. 
 

 

Konto Walutowe/ Konto Osobiste Prestige w walucie obcej/ Konto Bankowości Prywatnej w walucie obcej: Opłaty i prowizje za 

wykonanie dyspozycji dotyczących kont walutowych pobieramy z konta osobistego (w PLN) lub innego wskazanego rachunku. 

Można posiadać nie więcej niż osiem kont danego rodzaju, o ile opisane powyżej warunki prowadzenia rachunków nie wskazują inaczej. 

W przypadku kont, dla których oferujemy możliwości zwolnienia z opłaty za prowadzenie, opłaty nie pobieramy w danym miesiącu, jeżeli warunki 

znoszące opłatę zostały spełnione w miesiącu poprzednim. 

2) Opłaty nie pobieramy, jeżeli Konto Walutowe zostało założone przez Millenet lub jest wskazane do obsługi produktu hipotecznego indeksowanego do 

danej waluty.  

3) Opłaty nie pobieramy w przypadku min. jednej płatności kartą do konta lub BLIKIEM oraz łącznych wpływów zewnętrznych na konto min. 10 000 PLN 

w poprzednim miesiącu lub jako średnia z 3 ostatnich miesięcy (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględniamy wpływów z innych rachunków 

własnych posiadacza w naszym banku oraz z rachunków prowadzonych w Millennium Domu Maklerskim, a także zwrotów na rachunek z tytułu 

transakcji dokonanych kartami debetowymi lub BLIKIEM).  

4) Opłaty nie pobieramy w przypadku spełnienia warunku prowadzenia konta. W przypadku otwarcia lub zmiany na Konto Osobiste Prestige do 

31.08.2011 r., opłaty nie pobieramy 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 konta. Wartość kredytów w walutach obcych ustalamy 

na podstawie średniego kursu Banku z dnia, w którym naliczamy opłatę. Struktura Posiadaczy Konta Osobistego Prestige musi być tożsama ze strukturą 

Współwłaścicieli produktu kredytowego powiązanego z kontem. 

5) Opłata za wyjaśnienie lub interwencję na wniosek posiadacza rachunku wynosi 30 PLN. Doliczamy do niej koszty innych banków w rzeczywistej 

wysokości. Opłaty nie pobieramy, gdy wyjaśnienie lub interwencja nie wymaga nawiązania kontaktu (na przykład korespondencyjnego) z innym bankiem. 

6) Nie dotyczy polecenia przelewu w EUR w trybie ekspres realizowanego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7) Płatności na rachunki zdefiniowane można zdefiniować w placówce Banku, przez telefon oraz przez Millenet i aplikację mobilną. Płatność można 

zrealizować u Konsultanta COT (TeleMillennium/ Linii Prestige /Linii Bankowości Prywatnej).  

8) W przypadku Kont 360º Junior prowadzonych dla osób, które ukończyły 7 lat i nie ukończyły 13 lat, dzienny limit aplikacji mobilnej jest obniżony do 50 PLN. 

9) Przez pierwszy miesiąc od aktywacji usługi SMS-y wysyłamy bez opłat. Opłaty za SMS-y wysłane w danym miesiącu pobieramy z konta w pierwszych 

dniach następnego miesiąca. 

10) Opłatę za Pakiet SMS pobieramy za miesiąc kalendarzowy. Przy pierwszej aktywacji nie pobieramy opłaty za miesiąc kalendarzowy, w którym Pakiet 

został aktywowany. Po wyczerpaniu smsów w ramach pakietu, kolejne smsy są płatne według ceny jednostkowej. Usługa nie dotyczy posiadaczy kont 

Prestige i Bankowości Prywatnej. 

11) Bez opłat dla posiadaczy kont Prestige oraz Bankowości Prywatnej. 
 

W przypadku zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny, dysponowanie środkami wyłączonymi spod egzekucji jest możliwe po złożeniu dyspozycji  

w placówce lub COT od poniedziałku do piątku do godz. 16.30. W przypadku innych przelewów realizowanych przez nasz bank, a nie wymienionych w 

cenniku, pobieramy opłatę jak za przelew krajowy w PLN zlecany w placówce.  

Zgodnie z art.111 Ustawy Prawo bankowe, informacje dotyczące stosowanych kursów walutowych są dostępne u pracownika placówki.  

 

 

 

UBEZPIECZENIA 

 

Ubezpieczenie „Dokumenty w Podróży i Concierge”  

Ubezpieczenie „Dokumenty w Podróży i Concierge” jest bezpłatne i dostępne tylko dla posiadaczy Konta Prestige World z Pakietem Bardzo Pomocnym 

(ubezpieczenie indywidualne). Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym pobraliśmy składkę za Pakiet Bardzo Pomocny, posiadacze rachunku będą objęci 

ochroną ubezpieczeniową „Dokumenty w Podróży i Concierge”. W przypadku niepobrania w danym miesiącu składki za Pakiet Bardzo Pomocny,  

w następnym miesiącu ochrona ubezpieczeniowa nie będzie zapewniona. W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia Pakiet Bardzo Pomocny, ochrona 

ubezpieczeniowa „Dokumenty w Podróży i Concierge” wygasa z końcem miesiąca, za który została pobrana ostatnia składka za Pakiet Bardzo Pomocny. 

Ubezpieczenie Pakiet Bardzo Pomocny  

Składkę ubezpieczeniową pobierzemy w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia, a następnie pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca pod 

warunkiem zapewnienia przez Ubezpieczającego środków na poczet składki. W przypadku braku środków kolejne próby pobrania składki podejmiemy 

każdego kolejnego dnia roboczego tego miesiąca po godzinie 15:00 z zastrzeżeniem, że pobranie pierwszej składki jest niezbędne dla zawarcia Umowy 

ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia, dokonamy zwrotu pobranej składki w imieniu TU Europa S.A., 

z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Oferty Pakiet Bardzo Pomocny. 
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