
NOTA PRAWNA:   

  

  

Promocja trwa od 24.06.2019 r. do 30.11.2019 r., przy czym wniosek o Konto 360° można 

złożyć do 26.07.2019 r., o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit 5 000 kont. W 

promocji przewidziane są następujące nagrody: premia 75 zł po otwarciu Konta, wypłacana 

do 31.08.2019 oraz premia w wys. 200 złotych i premia dodatkowa w kwocie 100 zł, 

wypłacane do 30.11.2019. Warunki do zdobycia każdej z nagród opisuje szczegółowo 

regulamin promocji „300 zł z plusem na goodie”.  

  

Zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku płatniczego Konta 360° obsługę karty debetowej 

oraz wypłaty gotówki z bankomatów w przypadku min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 

1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. Konto 360° Student jest prowadzone 

bezpłatnie dla osób w wieku 18–26 lat; zwolnienie z opłat za obsługę karty oraz wypłaty 

gotówki z bankomatów przy min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. 

Bezpłatne są przelewy krajowe w złotych (polecenie przelewu wewnętrznego i polecenie 

przelewu do innego banku krajowego) przez Millenet i Aplikację Mobilną.  

  

Wypłata gotówki z bankomatu w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z 

dodatkową marżą określoną w cenniku usług dot. kart debetowych. Za wypłaty z bankomatów 

za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem 

poinformowania posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem 

Banku Millennium SA.  

  

Konto 360° Junior jest prowadzone dla osób w wieku poniżej 18 lat. Dysponowanie przez 

posiadacza rachunku środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie, w tym za pomocą karty 

do konta oraz kanałów bankowości elektronicznej, jest możliwe po ukończeniu 13 lat. 

Przedstawiciel ustawowy oraz posiadacz rachunku po ukończeniu 13 lat mogą dysponować 

środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie w ramach miesięcznego limitu wskazanego w 

Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium 

SA. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu powinien wyrazić 

zgodę sąd opiekuńczy. Brak opłat za obsługę karty debetowej oraz wypłaty gotówki z 

bankomatów przez pierwsze dwa miesiące od wydania karty. W kolejnych miesiącach opłaty 

nie są naliczane przy min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w poprzednim miesiącu. 

Konto 360° Junior można otworzyć w systemie bankowości elektronicznej Millenet wyłącznie 

wraz z Kontem Oszczędnościowym Profit. Samo Konto 360° Junior można otworzyć w 

najbliższej placówce Banku Millennium S.A. Pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w 

miesiącu kalendarzowym z Konta Oszczędnościowego Profit  jest  bezpłatne, a drugie i każde 

następne jest płatne 7,50 PLN.  

  

Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty wyżej wymienionych kont zawarte są w 

cennikach usług dot. prowizji i opłat, kart debetowych, stóp procentowych i Płatności 

Mobilnych BLIK oraz w Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych 

w Banku Millennium SA, dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie Cenniki i regulaminy.  

 


