
<Legal note content> Konto w promocji "Nowy rok z nowym kontem i 
premią do 400 zł" można założyć do 31.03.2023, 
o ile wcześniej nie wyczerpie się limit 30 000 kont 
objętych promocją. Uczestnik promocji może 
uzyskać premię o wartości 200 zł, jeśli założy 
konto wraz z kartą debetową, wyrazi zgody 
wymagane regulaminem promocji, aktywuje 
aplikację mobilną i zaloguje się do niej min. raz 
oraz wykona min. 5 transakcji kartą debetową do 
konta lub BLIKIEM do końca okresu wskazanego 
w regulaminie, a w ciągu 14 pierwszych dni od 
otwarcia konta zasili konto kwotą min. 1000 zł. 
Dodatkowo uczestnik otrzyma drugą premię w 
wysokości 200 zł, jeśli w trzech kolejnych 
miesiącach po okresie, w którym spełniał 
warunki do pierwszej premii, zasili otwarte w 
czasie promocji konto Millennium 360° kwotą 
min. 1000 zł, zaloguje się min. raz do aplikacji 
mobilnej i wykona min. 5 transakcji kartą 
debetową do konta lub BLIKIEM. Dodatkowo w 
przypadku kont otwartych w procesie z 
wykorzystaniem usługi zdalnej weryfikacji (na 
selfie) należy w ciągu okresu spełniania 
warunków potwierdzić swoją tożsamość i złożyć 
wzór podpisu w dowolnej placówce Banku. 
Szczegółowy opis warunków promocji zawiera 
regulamin promocji "Nowy rok z nowym kontem 
i premią do 400 zł". 

Prowadzenie rachunku płatniczego Millennium 
360° jest bezpłatne. Jeżeli min. 5 razy w miesiącu 
zapłacisz kartą do konta lub BLIKIEM (1 raz jeżeli 
masz 18- 26 lat) to nie płacisz także za wypłaty 
gotówki z bankomatów oraz za obsługę karty 
debetowej lub płatności zbliżeniowe BLIK. Za 
wypłaty gotówki z bankomatów za granicą ich 
operatorzy mogą pobierać opłaty, które są 
niezależne od naszego banku. Transakcje 
walutowe kartą do 1 000 zł/miesiąc bez marży 
banku za przewalutowanie. Marża banku pow. 
1000 zł to 2%. Opcjonalny „Pakiet Walutowy” to 
nielimitowane transakcje kartą w każdej walucie 
bez marży banku za przewalutowanie za 9,90 
zł/tydzień. Zwroty za zakupy w ramach 
współpracy z Millennium Goodie Sp. z .o.o. 
dokonywane są na warunkach Regulaminu 
korzystania z Platformy goodie.pl przez 
użytkowników. 

 
Szczegółowe informacje opisane są w Cennikach 
usług - prowizje i opłaty, karty debetowe, stopy 
procentowe oraz płatności BLIK, Regulaminie 
ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób 
fizycznych w Banku Millennium S.A., 
Regulaminie otwierania rachunków w Banku 
Millennium S.A. z wykorzystaniem zdalnej 
weryfikacji tożsamości Klienta, Regulaminie 
otwierania rachunków przez Internet w Banku 
Millennium S.A. z wykorzystaniem usługi 
weryfikacji tożsamości. Dokumenty są dostępne 
na www.bankmillennium.pl oraz w naszych 
placówkach. 

You may open an account in the “Nowy rok z 
nowym kontem i premią do 400 zł” promotion 
until 31.03.2023, unless the limit of 30000 
accounts covered by the promotion is exhausted 
earlier. As a promotion participant you may 
receive a bonus of PLN 200, if you open an account 
with debit card, give the consents required in the 
Promotion Regulations, activate the mobile app 
and also make at least 5 debit card or BLIK 
transactions by the end of the period stated in the 
Regulations, and during the first 14 days from 
opening the account credit it with at least PLN 
1000. Additionally you shall receive a bonus of PLN 
200, if within the three consecutive months after 
the period in which you opened the account in 
each, you credit the Millennium 360° account 
opened during the Promotion with at least PLN 
1000, log on at least once to the mobile application 
and make at least 5 debit card or BLIK transactions. 
Additionally, in case of accounts opened in the 
process with use of remote verification service (a 
selfie), you must confirm your identity and leave a 
signature specimen in any Millennium branch 
during the period of meeting requirements. A 
detailed description of the Promotion terms is 
provided in “Nowy rok z nowym kontem i premią 
do 400 zł” Promotion Regulations. 
 

Maintenance of payment account Millennium 
360° is free of charge. If you pay minimum 5 times 
a month with an account card or BLIK (once if you 
are between 18 - 26 years of age) you do not have 
to pay for ATM withdrawals and for servicing of 
your debit card or BLIK contactless payments. 
Operators of ATMs abroad may charge fees for 
cash withdrawals independently of our Bank. FX 
transactions with a card up to PLN 1000/month 
without Bank’s margin for currency 
conversion.  Bank margin above PLN 1000 is 2%. 
Optional „FX Package” means unlimited card 
transactions in any currency without Bank’s 
margin for conversion for PLN 9.90/week. Cash 
back relative to shopping done under cooperation 
with Millennium Goodie Sp. z .o.o. is made under 
terms and conditions provided for in the Bylaws 
governing the use goodie.pl Platform by users. 

 
Detailed information is described in the Price Lists 
- commissions and fees, debit cards, interest rates 
and BLIK payments,  General Regulations on 
provision of banking services to individuals in Bank 
Millennium S.A., Regulations on opening accounts 
at Bank Millennium S.A. using  the remote 
customer identity verification service, Regulations 
on opening accounts via the Internet at Bank 
Millennium S.A. with the use of the identity 
verification service. The documents are available 
at www.bankmillennium.pl and in our branches. 
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