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Segment A Segment B Segment C 

Millennium Visa 
Impresja, Millennium 
Mastercard Impresja 

Millennium Visa Alfa 
27) 

Millennium Visa, 
 

Millennium Mastercard 

WWF Millennium 
Mastercard 

Millennium Visa Gold, 
Millennium 

Mastercard Gold 

Millennium Visa 
Platinum 

Niebieska Visa 
Millennium 27) 

Dostępny limit kredytowy 3 000 – 100 000 zł 1 000 – 100 000 zł 1 000 – 15 000 zł 1 000 – 50 000 zł 5 000 – 50 000 zł od 20 000 zł 500 – 3 000 zł 

Opłaty i prowizje        

Obsługa karty kredytowej - opłata miesięczna za 
Kartę główną lub dodatkową w przypadku 
spełnienia warunku znoszącego  naliczenie opłaty 1) 

0 zł 0 zł 0zł 0 zł  0 zł 0 zł nie dotyczy 

Warunek znoszący naliczenie opłaty miesięcznej za 
obsługę karty kredytowej 1) 

5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu nie dotyczy 

Obsługa karty kredytowej - opłata miesięczna za 
Kartę główną w przypadku niespełnienia warunku 
znoszącego naliczenie opłaty 1) 

7,99 zł 7,99 zł 4,99 zł 4,99 zł 12,99 zł 24,99 zł nie dotyczy 

Obsługa karty kredytowej - opłata miesięczna za 
Kartę dodatkową w przypadku niespełnienia 
warunku znoszącego naliczenie opłaty 1) 

2,99 zł 2,99 zł 2,99 zł 2,99 zł 6,99 zł 6,99 zł nie dotyczy 

Obsługa karty kredytowej - opłata roczna za Kartę 
główną 2)  

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 25 zł 

Obsługa karty kredytowej - opłata roczna za Kartę 
dodatkową 2) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Wydanie karty płatniczej - opłata za wydanie 
duplikatu Karty 3) 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

Opłata za Transakcje gotówkowe 4)  3,99% min 9,99 zł 3,99% min 9,99 zł 3,99% min 9,99 zł 3,99% min 9,99 zł 3,99% min 9,99 zł 3,99% min 9,99 zł nie dotyczy 

Opłata za Transakcje bezgotówkowe 5) Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

Opłata od transakcji dokonanych w punktach 
akceptujących kartę oznaczonych jako: kasyna, 
kasyna internetowe, gry losowe, zakłady 
bukmacherskie, loterie i totalizatory 

3% min 7 zł 3% min 7 zł 3% min 7 zł 3% min 7 zł 3% min 7 zł 3% min 7 zł 3% min 7 zł 

Opłata miesięczna za Pakiet Bezpieczeństwa 
(usługa Powiadamiania SMS w postaci Pakietu 25 
SMS w miesiącu na krajowe / zagraniczne numery 
telefonów oraz Pakietu ubezpieczeń Ochrona karty) 
15) 20) 

3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 3,99 zł 0 zł 3,99 zł 

Powiadamianie SMS (oplata za każdy MilleSMS 
wysyłany na krajowy/zagraniczny numer telefonu) 
20) 

0,25 zł/0,30 zł 0,25 zł/0,30 zł 0,25 zł/0,30 zł 0,25 zł/0,30 zł 0,25 zł/0,30 zł 0,25 zł/0,30 zł 0,25 zł/0,30 zł 

Dodatkowa marża Banku pobierana przy 
przeliczeniach walutowych w przypadku dokonania 
transakcji Kartami VISA / Mastercard w walutach 
obcych 

2 % 32) 2 % 32) 2 % 32) 2 % 32) 2 % 32) 2 % 32) 2 % 

Pakiet walutowy (na czas określony) – opłata za 
każde 7 dni działania Pakietu walutowego 33) 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł nie dotyczy 

Opłata za dokonanie rozbicia spłaty transakcji na 
raty w ramach Programu „Wygodne Raty” 6) 

1% 1% 1% 1% 1% 1% nie dotyczy 

Opłata za dokonanie rozbicia spłaty transakcji na 
raty w ramach Programu „Wygodne Raty 0%” 6) 1% 

2% - dla 6 rat 
3% - dla 9 rat 
4% - dla 12 rat 
8% - dla 24 rat 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Wydanie karty płatniczej –opłata za wydanie karty 
zastępczej (za granicą)  

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 120 zł 0 zł 26) nie dotyczy 

Awaryjne dostarczenie gotówki (za granicą)  nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 120 zł 7) 120 zł 7) nie dotyczy 

Opłata za zmianę Limitu Karty 0 zł 0 zł 0zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Millennium Visa 
Impresja, Millennium 
Mastercard Impresja 

Millennium Visa Alfa 27) 
Millennium Visa, 

Millennium Mastercard 
WWF  

Millennium Mastercard 

Millennium Visa Gold, 
Millennium Mastercard 

Gold 
Millennium Visa Platinum 

Niebieska Visa 
Millennium 27) 

Potwierdzenie transakcji 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 0 zł 6 zł 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - 
opłata za wydanie duplikatu wyciągu z Karty 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

Opłata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji 
zrealizowanej w kraju 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

Opłata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji 
zrealizowanej za granicą 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

Sprawdzenie Limitu Karty w bankomatach 
Millennium 

- na ekranie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

- wydruk 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0 zł 0,50 zł 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
(10 ostatnich transakcji w bankomatach Millennium) 

- na ekranie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

- wydruk 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 0 zł 1,5 zł 

Sprawdzenie Limitu Karty w innych bankomatach 8) 2 zł 2 zł  2 zł  2 zł 2 zł  2 zł 2 zł 

Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku płatniczym - zaświadczenie o stanie 
zadłużenia i/lub zamknięciu Rachunku Karty 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

Informacja telefoniczna Visa (za granicą) 40 zł 40 zł  40 zł  40 zł 40 zł  40 zł 40 zł 

Opłata za zmianę Cyklu rozliczeniowego 9) 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

Oprocentowanie dla umów zawartych do 30.04.2013 r. 

Transakcje bezgotówkowe 20% 

Transakcje gotówkowe 20% 

Zadłużenie przeterminowane 24% 

Oprocentowanie dla umów zawartych od 1.05.2013 r. do 10.11.2019 r.  10) 

Transakcje bezgotówkowe 

4 x stopa lombardowa 
NBP, nie więcej niż 

wysokość ustawowych 
odsetek 

maksymalnych, 
zgodnie z treścią art. 

359 § 2¹ Kodeksu 
cywilnego 

(20%) 

4 x stopa lombardowa 
NBP, nie więcej niż 

wysokość ustawowych 
odsetek 

maksymalnych, 
zgodnie z treścią art. 

359 § 2¹ Kodeksu 
cywilnego 

(20%) 

4 x stopa lombardowa 
NBP, nie więcej niż 

wysokość ustawowych 
odsetek 

maksymalnych, 
zgodnie z treścią art. 

359 § 2¹ Kodeksu 
cywilnego 

(20%) 

4 x stopa lombardowa 
NBP, nie więcej niż 

wysokość ustawowych 
odsetek 

maksymalnych, 
zgodnie z treścią art. 

359 § 2¹ Kodeksu 
cywilnego 

(20%) 

4 x stopa lombardowa 
NBP, nie więcej niż 

wysokość ustawowych 
odsetek 

maksymalnych, zgodnie 
z treścią art. 359 § 2¹ 

Kodeksu cywilnego 
(20%) 

4 x stopa lombardowa 
NBP, nie więcej niż 

wysokość ustawowych 
odsetek 

maksymalnych, zgodnie 
z treścią art. 359 § 2¹ 
Kodeksu cywilnego / 
nie więcej niż 10% 

(10%) 

4 x stopa lombardowa 
NBP, nie więcej niż 

wysokość ustawowych 
odsetek 

maksymalnych, 
zgodnie z treścią art. 

359 § 2¹ Kodeksu 
cywilnego 

(20%) 

Transakcje gotówkowe 
4 x stopa lombardowa NBP, nie więcej niż wysokość ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie z treścią art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego 

(20%) 

Zadłużenie przeterminowane 11) 
4 x stopa lombardowa NBP, nie więcej niż wysokość ustawowych odsetek maksymalnych za opóźnienie, zgodnie z treścią art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego 

(24%) 
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Millennium Visa 

Impresja, Millennium 
Mastercard Impresja 

Millennium Visa Alfa 
27) 

Millennium Visa, 
Millennium Mastercard 

WWF  
Millennium Mastercard 

Millennium Visa Gold, 
Millennium Mastercard 

Gold 

Millennium Visa 
Platinum 

Niebieska Visa 
Millennium 27) 

Oprocentowanie dla umów zawartych od 11.11.2019 r. 30) 

Transakcje bezgotówkowe  
Oprocentowanie odpowiada wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie z treścią art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego 

(20%) 

Transakcje gotówkowe 
Oprocentowanie odpowiada wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie z treścią art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego 

(20%) 

Zadłużenie przeterminowane 
Oprocentowanie odpowiada wysokości maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie, zgodnie z treścią art. 481 § 2¹ Kodeksu cywilnego 

(24%) 

Oprocentowanie zadłużenia spłacanego w ramach Programu „Wygodne Raty” 12) 

W okresie  6 lub 9 miesięcy 0%13)/20%28) 29) 0%14)/20%28) 29) 20%28) 29) 20%28) 29) 20%28) 29) 20%28) 29) nie dotyczy 

W okresie 12 miesięcy 0%13)/20%28) 29) 0%14)/20%28) 29) 20%28) 29) 20%28) 29) 20%28) 29) 20%28) 29) nie dotyczy 

W okresie 24 miesięcy 20%28) 29) 0%14)/20%28) 29) 20%28) 29) 20%28) 29) 20%28) 29) 20%28) 29) nie dotyczy 

Pakiety ubezpieczeń 

Bezpieczna Karta15) 21) 3,99zł 3,99zł 3,99zł 3,99zł 3,99zł 0 zł 3,99zł 

Ubezpieczenie w Podróży Zagranicznej15) 22) 4,99 zł 4,99 zł 4,99 zł 4,99 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 

Ubezpieczenie Pewna Spłata 21) 0,25% 0,25% 0,25%  0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 

Pakiet Assistance Impresja/Alfa 16) 4,99zł 4,99zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Pakiet Assistance Gold / Assistance Platinum nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0 zł 0 zł nie dotyczy 

Pakiet Concierge Gold / Concierge Platinum nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0 zł 0 zł nie dotyczy 

Termin spłaty (liczony od dnia zamknięcia Cyklu 
rozliczeniowego) 18) 

20 dni 20 dni 20 dni 20 dni 20 dni 20 dni 20 dni 

Opcje stałej spłaty 
5%, 10%, 20%, 30%, 
40%, 45%, 60%, 75%, 

100% 

5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 
45%, 60%, 75%, 100% 

5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 
45%, 60%, 75%, 100% 

5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 
45%, 60%, 75%, 100% 

5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 
45%, 60%, 75%, 100% 

5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 
45%, 60%, 75%, 100% 

4%, 10%, 20%, 30%, 40%, 
45%, 60%, 75%, 100% 

Okres ważności karty / Okres ważności karty w 
technologii EMV (z chipem) 19) 

4 lata 4  lata 4 lata 4 lata 3 lata 3 lata 4 lata 

 Limity transakcji 

Limit dzienny transakcji bezgotówkowych 31) 
do wysokości 

dostępnego limitu 
karty  

do wysokości 
dostępnego limitu 

karty  

do wysokości 
dostępnego limitu 

karty  

do wysokości 
dostępnego limitu 

karty  

do wysokości 
dostępnego limitu 

karty  

do wysokości 
dostępnego limitu 

karty  

do wysokości 
dostępnego limitu 

karty 

Limit dzienny transakcji gotówkowych 31) 1 000 zł 1 000 zł  1 000 zł  1 000 zł  3 000 zł  5 000 zł 0 zł 

Spłata karty 

Okres wolny od odsetek 17) do 51 dni do 51 dni do 51 dni do 51 dni do 51 dni  do 51 dni do 51 dni 

Minimalny procent spłaty  5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 

 

 



Cennik usług – karty kredytowe 

Cennik usług – karty kredytowe obowiązuje od 8 lipca 2022 r. 4 / 4 

Wyjaśnienia 

 

1) Pierwsze naliczenie opłaty miesięcznej następuje za drugi pełny miesiąc od wydania karty. Kolejne opłaty miesięczne naliczane są z dołu – za 

miesiąc poprzedni. Opłaty nie są naliczane w przypadku minimum  5 transakcji bezgotówkowych kartą w poprzednim miesiącu.  

2) Opłaty roczne za obsługę karty pobierane są z góry.  
3) Dotyczy przypadku, gdy po złożeniu dyspozycji karta jest wymieniana. 
4) Opłaty i prowizje dotyczą również przelewu z karty. 
5) Dotyczy transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę innych niż: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, 
loterie i totalizatory. 
6) W ramach Programu Wygodne Raty jest możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach usługowo-handlowych. 

7) Usługa dostępna wyłącznie dla Kart głównych. 

8) Dotyczy bankomatów realizujących tę usługę. 

9) Istnieje możliwość zmiany Cyklu rozliczeniowego Karty na jeden z następujących cykli: 

a) od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, 

b) od 6 do 5 dnia miesiąca, 

c) od 11 do 10 dnia miesiąca, 

d) od 16 do 15 dnia miesiąca, 

e) od 21 do 20 dnia miesiąca, 

f) od 26 do 25 dnia miesiąca, 

g) od 27 do 26 dnia miesiąca, 

z zachowaniem terminu spłaty ustalonego na 20 dni od zamknięcia cyklu. Posiadacz Karty głównej może dokonać zmiany Cyklu rozliczeniowego 
Karty składając dyspozycje w placówce Banku lub za pośrednictwem TeleMillennium. Zmiana Cyklu rozliczeniowego może zostać dokonana 
jeden raz w ciągu 12 miesięcy od ostatniej zmiany cyklu. 
10) Wartość oprocentowania jest określana jako iloczyn wartości stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego i mnożnika oprocentowania, 
jednak nie więcej niż wartości nominalne określone w tabeli dla poszczególnych rodzajów zadłużenia. Mnożnik oprocentowania wynosi 4. 
Maksymalna wysokość oprocentowania nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki 
maksymalne). Stopa lombardowa publikowana jest na stronie internetowej www.nbp.pl.  

11) Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego jest zmienna i wynosi 4-krotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku 
Polskiego. Maksymalna wysokość stopy procentowej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za 
opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). 
12) Minimalna wartość Programu wynosi 300 zł. Na raty można rozłożyć wszystkie transakcje bezgotówkowe dokonane na kwotę powyżej 50 zł 
lub określoną kwotę wykorzystanego Limitu. 
13) Posiadacze kart Millennium Visa / Mastercard Impresja mają możliwość skorzystania z dwóch programów z oprocentowaniem 0% w ciągu 
roku kalendarzowego. Maksymalna łączna kwota transakcji lub kwota wykorzystanego limitu objętego jednym programem wynosi 3000 zł.  

14) Posiadacze kart Millennium Visa Alfa mają możliwość skorzystania z oprocentowania 0% dla programu Wygodne raty jeden raz w roku 
kalendarzowym. Maksymalna łączna kwota transakcji lub kwota wykorzystanego Limitu objętego jednym programem wynosi 3000 zł.   
15) Opłata jest pobierana oddzielnie dla Karty głównej i każdej Karty dodatkowej. 

16) W zależności od rodzaju Karty obowiązuje Pakiet Assistance Impresja lub Assistance Alfa. Ubezpieczenie oferowane do 31 marca 2021 r.  

17) Okres wolny od odsetek ma zastosowanie do transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych. 

18) Jeśli jest to dzień świąteczny lub sobota, termin spłaty przypada na kolejny dzień roboczy po dniu świątecznym lub sobocie. Termin spłaty 

podawany jest na Wyciągu, wystawianym po zamknięciu Cyklu rozliczeniowego. Jeśli spłata następuje automatycznie z rachunku bankowego, 
środki na tym rachunku należy zapewnić przed godziną 17 w dniu spłaty. 
19) Karta może być użytkowana od momentu wydania Karty do ostatniego dnia miesiąca widniejącego na Karcie jako data ważności.  
20) W przypadku pobrania opłaty za Pakiet Bezpieczeństwa w danym miesiącu kalendarzowym Bank zapewnia ochronę ubezpieczeniową w 
kolejnym miesiącu kalendarzowym, a także nie naliczy opłaty za komunikaty SMS wysłane w danym miesiącu w ramach Pakietu. Za 
komunikaty SMS wysłane poza Pakietem, Bank naliczy opłatę zgodne z niniejszym cennikiem. W przypadku niepobrania opłaty za Pakiet 
Bezpieczeństwa, Bank nie zapewni ochrony ubezpieczeniowej w kolejnym miesiącu kalendarzowym, a także naliczy opłaty za wszystkie 
komunikaty SMS wysłane w danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z niniejszym cennikiem. Fakt niepobrania opłaty w danym miesiącu nie 
powoduje wyłączenia Pakietu Bezpieczeństwa w kolejnych miesiącach. W podanej wysokości opłaty koszt ochrony ubezpieczeniowej oraz 
koszt z tytułu czynności związanych z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia przez Bank wynosi 0 zł. Opłaty za wysłane powiadomienia 
SMS nie są pobierane od klientów segmentu Prestige oraz segmentu Bankowości Prywatnej. 
21) Przystąpienie do ubezpieczenia możliwe wyłącznie do dnia 27.03.2015 r. Od dnia 28.03.2015 r. ubezpieczenie nie jest oferowane. 
22) Przystąpienie do ubezpieczenia po dniu 27.03.2015 r. możliwe jedynie dla kart z segmentu B i C. 
23) Dotyczy kart wydanych od 07.01.2016 r. 
24) Dotyczy umów o kartę kredytową zawartych od dnia 1.04.2016 r. Dla umów o kartę kredytową zawartych do 31.03.2016r. w przypadku 
wznowień, duplikatów, wydania karty w miejsce zastrzeżonej usługa dostępna od 1 lipca 2016 r. 

25) Dotyczy kart kredytowych wydanych od dnia 1 lipca 2017 r. 
26) Jeżeli odbiór karty następuje w punktach TSO (Travel Service Offices) lub w placówkach Banku Millennium S.A. prowadzących obsługę 
klientów detalicznych. W przypadku dostawy karty zastępczej przez kuriera pobierana jest opłata 400 zł. 
27) Karty wycofane z oferty. 
28) Dotyczy umów o kartę kredytową zawartych od dnia 1.05.2013 r. do dnia 10.11.2019 r.  
29) Dotyczy umów o kartę kredytową zawartych do dnia 30.04.2013 r. oraz umów o kartę kredytową zawartych od dnia 11.11.2019 r. Dotyczy 
także umów o kartę kredytową zawartych od 01.05.2013 do 10.11.2019, do których po 28.11.2020 zawarto aneks zmieniający postanowienia 
dotyczące zasad oprocentowanie rachunku karty kredytowej, tj. poprzez zastosowanie do transakcji  (transakcji bezgotówkowych, transakcji 
gotówkowych i spłaty zadłużenia w innym banku) i do zadłużenia przeterminowanego, odpowiednio, oprocentowania równego ustawowym 
odsetkom maksymalnym oraz ustawowym odsetkom maksymalnym za opóźnienie. 
30) Oprocentowanie dotyczy także umów zawartych od 01.05.2013 do 10.11.2019, do których po 28.11.2020 zawarto aneks zmieniający 
postanowienia dotyczące zasad oprocentowanie rachunku karty kredytowej, tj. poprzez zastosowanie do transakcji  (transakcji 
bezgotówkowych, transakcji gotówkowych i spłaty zadłużenia w innym banku) i do zadłużenia przeterminowanego, odpowiednio, 
oprocentowania równego ustawowym odsetkom maksymalnym oraz ustawowym odsetkom maksymalnym za opóźnienie. 

 
 

31) Wartości domyślne. Informacja dotycząca  możliwości ustalenia własnych limitów prezentowana jest na stronie internetowej Banku oraz w 
placówkach Banku.  

32) Dodatkowa marża Banku za przewalutowanie transakcji w walutach obcych nie jest pobierana do łącznej kwoty tych transakcji, 

stanowiącej równowartość 1 000 zł (według kursu organizacji płatniczej) w danym miesiącu kalendarzowym. Po przekroczeniu powyższej 
wartości Bank nalicza 2% dodatkowej marży za przewalutowanie.  

33) Uruchomienie Pakietu Walutowego dla transakcji w walutach obcych powoduje, że Bank nie nalicza dodatkowej marży za 
przewalutowanie wskazanej w cenniku. Opłata za Pakiet Walutowy jest naliczana z góry za każde kolejne 7 dni i obciąża Rachunek Karty 
Kredytowej . Pakiet walutowy trwa 7 dni i ulega automatycznemu odnowieniu, chyba że Klient zrezygnuje z tej usługi ze skutkiem od 
kolejnego 7 dniowego okresu. Włączenie albo wyłączenie tej usługi jest możliwe za pośrednictwem Millenet, Aplikacji Mobilnej, COT i 
placówkach Banku. Dyspozycja wyłączenia tej usługi powinna być złożona najpóźniej do godziny 14 ostatniego dnia obowiązywania pakietu  

 

 

 

 

ZMIANY W CENNIKU USŁUG - KARTY KREDYTOWE 

(zaczną obowiązywać od 15 września 2022 r.) 

 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

W sekcji: Oprocentowanie zadłużenia spłacanego w ramach 

Programu „Wygodne Raty” 

W okresie 6 lub 9 miesięcy 

W okresie 12 miesięcy 

W okresie 24 miesięcy 

W sekcji: Oprocentowanie zadłużenia spłacanego w 

ramach Programu „Wygodne Raty” 

W okresie do 12 miesięcy 

W okresie powyżej 12 miesięcy 

 

Przypis 6): 

6) W ramach Programu Wygodne Raty jest możliwość 

rozłożenia transakcji bezgotówkowych dokonanych w 

punktach usługowo-handlowych. 

Przypis 6): 

6) W ramach Programu Wygodne Raty jest możliwość 

rozłożenia transakcji bezgotówkowych dokonanych w 

punktach usługowo-handlowych oraz wykorzystane limitu 

z tytułu transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych. 

Przypis 12): 

12) Minimalna wartość Programu wynosi 300 zł. Na raty 

można rozłożyć wszystkie transakcje bezgotówkowe dokonane 

na kwotę powyżej 50 zł lub określoną kwotę wykorzystanego 

Limitu 

Przypis 12): 

12) Minimalna wartość Programu wynosi 300 zł. Na raty 

można rozłożyć wszystkie transakcje bezgotówkowe lub 

gotówkowe dokonane na kwotę powyżej 50 zł lub 

określoną kwotę wykorzystanego Limitu  

Przypis 13): 

13) Posiadacze kart Millennium Visa / Mastercard Impresja 

mają możliwość skorzystania z dwóch programów z 

oprocentowaniem 0% w ciągu roku  

kalendarzowego. Maksymalna łączna kwota transakcji lub 

kwota wykorzystanego limitu objętego jednym programem 

wynosi 3000 zł. 

Przypis 13): 

13) Posiadacze kart Millennium Visa / Mastercard 

Impresja mają możliwość skorzystania z dwóch 

programów z oprocentowaniem 0% w ciągu roku  

kalendarzowego. Maksymalna łączna kwota transakcji lub 

kwota wykorzystanego limitu objętego jednym programem 

wynosi 3000 zł. Maksymalna liczba rat dla programu z 

oprocentowaniem 0% nie może przekroczyć 12. 

Przypis 14): 

14) Posiadacze kart Millennium Visa Alfa mają możliwość 

skorzystania z oprocentowania 0% dla programu Wygodne raty 

jeden raz w roku kalendarzowym.  

Maksymalna łączna kwota transakcji lub kwota 

wykorzystanego Limitu objętego jednym programem wynosi 

3000 zł.  

Przypis 14): 

14) Posiadacze kart Millennium Visa Alfa mają możliwość 

skorzystania z oprocentowania 0% dla programu Wygodne 

raty jeden raz w roku kalendarzowym.  

Maksymalna łączna kwota transakcji lub kwota 

wykorzystanego Limitu objętego jednym programem 

wynosi 3000 zł. Maksymalna liczba rat dla programu z 

oprocentowaniem 0% nie może przekroczyć 24. 
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