Konto w promocji „Płać i zyskaj 150 zł! Z Kontem 360º to proste” można założyć
do 2.08.2021. Uczestnik promocji może uzyskać 150 zł premii, jeśli do
2.08.2021 założy Konto 360° (lub Konto 360° Student) przez wskazaną w
regulaminie stronę promocji, wyrazi zgody wymagane regulaminem promocji,
aktywuje aplikację mobilną Banku oraz w sierpniu wykona min. 5 transakcji
kartą lub Blikiem, w tym co najmniej jedną zbliżeniowo telefonem. Promocja
ograniczona jest limitem 1000 kont. Szczegółowy opis warunków promocji
zawiera Regulamin promocji „Płać i zyskaj 150 zł! Z Kontem 360º to proste”.link
otwiera się w nowym oknie
Zwolnienie z opłat za prowadzenie 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 kartę oraz wypłaty 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 gotówki 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 S.A. Opłaty,
oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w cennikach usług dot.
prowizji i opłat, kart debetowych, stóp procentowych oraz Płatności Mobilnych
BLIK, a także w Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób
fizycznych w Banku Millennium S.A., Regulaminie otwierania rachunków w
Banku Millennium S.A. z wykorzystaniem foto weryfikacji tożsamości klienta
oraz w „Regulaminie otwierania rachunków przez internet w Banku Millennium
S.A. z wykorzystaniem usługi weryfikacji tożsamości”. Powyższe dokumenty
dostępne są w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl.
Szczegóły dotyczące usługi Autopay w tym odcinków autostrad objętych usługą
dostępne są w „Regulaminie Autopay” dostępnym na stronie dostawcy usługi,
firmy Autopay Mobility sp. z o.o.

