
Warszawa, 2 stycznia 2023 r.

WPROWADZAMY USŁUGĘ WPŁAT GOTÓWKOWYCH WE 
WPŁATOMATACH EURONET PRZY UŻYCIU KART PŁATNICZYCH
PROSIMY,  ABY ZAPOZNALI SIĘ PAŃSTWO Z REGULAMINEM ZAŁĄCZONYM DO LISTU

Dzień dobry,

Od dnia 30 stycznia 2023 r. udostępniamy możliwość wpłat gotówkowych we wpłatomatach oznaczonych logo 
Euronet z wykorzystaniem naszych kart płatniczych na rachunki powiązane z tymi kartami. Wraz z tym pismem znajdą 
Państwo regulamin, gdzie opisujemy zasady korzystania z takiej usługi.

W JAKIM CZASIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z USŁUGI
Skorzystanie z tej usługi będzie możliwe w terminie od dnia 30 stycznia 2023 r. do 30 stycznia 2025 r.

CO ZMIENIAMY
Dokonywanie wpłat gotówkowych poza bankomatami Banku Millennium będzie teraz możliwe także we 
wpłatomatach oznaczonych logo Euronet znajdujących się na terenie Polski. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI
Z usługi może skorzystać każdy posiadacz karty debetowej, kredytowej lub przedpłaconej. Dokładną listę kart 
płatniczych, dla których posiadaczy udostępniamy tę usługę znajdą Państwo w załączniku do regulaminu. Regulamin 
dostępny jest także na naszej stronie internetowej oraz w naszych placówkach.

Jeżeli mają Państwo pytania zachęcamy do kontaktu z nami pod nr telefonu 801 331 331 lub (+48) 22 598 40 40

Z wyrazami szacunku

Tomasz Pol  
dyrektor departamentu marketingu bankowości detalicznej Bank Millennium S.A.



REGULAMIN KORZYSTANIA Z WPŁATOMATÓW EURONET 
PRZY UŻYCIU KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ 

BANK MILLENNIUM S.A.
obowiązuje od 30 stycznia 2023 r.

W regulaminie opisujemy zasady, na jakich możesz wpłacać gotówkę we wpłatomatach oznaczonych logo 
Euronet używając kart płatniczych wydanych przez Bank Millennium S.A.

JAK CZYTAĆ REGULAMIN

Gdy piszemy: 
Ty – mamy na myśli osobę fizyczną, której imię i nazwisko widnieje na karcie płatniczej wydanej przez 
nas, będącą posiadaczem karty lub osobą upoważnioną przez posiadacza karty,

my / bank – mamy na myśli Bank Millennium S.A. 

Niektórych pojęć używamy w określonym znaczeniu. Ich wyjaśnienie znajdziesz w słowniku na końcu 
regulaminu. W treści regulaminu oznaczamy je podkreśleniem, na przykład: usługa.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Dla jakich kart udostępniamy usługę
1) Usługa dostępna jest dla kart, których wykaz znajdziesz w załączniku do regulaminu. 
2) Możemy dokonać zmian w załączniku poprzez rozszerzenie wykazu kart. Poinformujemy Cię o tym 

za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz poprzez kanały bankowości elektronicznej banku.

2. Jak korzystać z usługi 
1) Korzystanie z usługi jest dobrowolne.
2) Aby skorzystać z usługi we wpłatomacie Euronet musisz podać kod PIN karty, a następnie potwierdzić 

zapoznanie się z regulaminem. W ten sposób zgadzasz się na korzystanie z usługi na warunkach 
określonych w regulaminie. 

3) Możesz wpłacać wyłącznie banknoty w PLN we wpłatomatach Euronet na terenie Polski. Jednorazowa 
maksymalna kwota lub liczba banknotów, ustalana jest przez Euronet. 

4) Listę wpłatomatów Euronet znajdziesz na naszej stronie www.bankmillennium.pl.
5) Na liście wyświetlanych na ekranie usług znajdziesz pozycję „Wpłata gotówki w PLN”, a w następnym 

kroku dla kart debetowych i przedpłaconych „Wpłata na konto w Banku Millennium”, natomiast dla 
kart kredytowych „Spłata karty w Banku Millennium”.

6) Po skorzystaniu z usługi pieniądze udostępnimy na rachunku powiązanym z kartą niezwłocznie, jednak 
nie później niż w tym samym dniu roboczym. Jeżeli jednak dokonujesz wpłaty w dzień ustawowo 
wolny od pracy, to udostępnimy pieniądze na rachunku powiązanym z kartą w najbliższym dniu 
roboczym po tym dniu, z datą waluty z dnia wpłaty.

3. Ile kosztuje korzystanie z usługi 
1) Nie pobieramy opłaty za korzystanie z usługi przy użyciu karty kredytowej.
2) W przypadku skorzystania z usługi przy użyciu innej karty niż karta kredytowa, nie pobierzemy opłaty, 

jeżeli łączna wartość wpłat gotówkowych we wpłatomatach Euronetu dokonanych przy użyciu danej 
karty nie przekroczy 10 000 zł w danym miesiącu kalendarzowym. W przeciwnym razie pobierzemy 
opłatę w wysokości 0,4% liczoną od wartości wpłat stanowiących nadwyżkę ponad 10 000 zł. 
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3) Zasady naliczania opłat opisane tutaj stosujemy oddzielnie dla każdej karty wydanej do danego 
rachunku. 

4. Kiedy możesz skorzystać z usługi 
 Z usługi możesz korzystać w okresie od dnia 30 stycznia 2023 r. do dnia 30 stycznia 2025 r. 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

5. Zmiana regulaminu
1) Możemy zmienić regulamin w zakresie innym niż zmiana opłaty za korzystanie z usługi, jeżeli wystąpi 

przynajmniej jedna z następujących ważnych przyczyn:
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydanie zaleceń przez uprawnione 

organy nadzorujące działalność banku bądź Euronetu - z którymi wiąże się nasz obowiązek lub 
uprawnienie do wprowadzenia zmian,

b) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usługi przez Euronet, wpływająca na wzajemne prawa 
i obowiązki banku i użytkownika karty,

 przy czym każda zmiana regulaminu nastąpi w zakresie wynikającym z zaistniałej przyczyny. 
2) Możemy zmienić opłatę za korzystanie z usługi, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z następujących 

ważnych przyczyn:
a) zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd 

Statystyczny za dany miesiąc, o co najmniej 2,5 pp. w stosunku do analogicznego miesiąca 
poprzedniego roku,

b) zmiana wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za dany miesiąc, o co 
najmniej 2,5 pp. w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku,

 przy czym zmiana jest dokonywana zgodnie z kierunkiem zmiany danego wskaźnika.
3) Zmianę opłaty za korzystanie z usługi możemy wprowadzić w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia 

przyczyny. Zmiana nie może być wyższa niż 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości opłaty 
i nie może być wprowadzona częściej niż raz na 12 miesięcy.

4) Zmiana regulaminu wymaga zachowania trybu opisanego w poszczególnych regulaminach 
wymienionych poniżej.

6. Inne
1) W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, w tym w zakresie zasad składania reklamacji 

zastosowanie mają odpowiednio postanowienia:
a) „Regulaminu ogólnego świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium 

S.A.” (karty debetowe – Klient indywidualny),
b) „Regulaminu kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A.” (karty kredytowe – 

Klient indywidualny),
c) „Regulaminu kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych w Banku Millennium S.A.” (karty 

przedpłacone – Klient indywidualny),
d) „Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Biznes 

w Banku Millennium S.A.” (karty debetowe – Klient Biznes),
e) „Regulaminu kart kredytowych wydawanych Klientom Biznes przez Bank Millennium S.A.” (karty 

kredytowe – Klient Biznes).
2) W przypadku różnic w zapisach tego regulaminu z regulaminami wymienionymi powyżej, decyduje 

treść tego regulaminu.
3) Administratorem Twoich danych osobowych:

a) jesteśmy my w odniesieniu do danych związanych z korzystaniem z karty,
b) jest dostawca usługi w odniesieniu do danych związanych z korzystaniem z wpłatomatów 

Euronet. 
4) My oraz dostawca usług jesteśmy niezależnymi od siebie administratorami Twoich danych 

osobowych jako użytkownika karty. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez nas 
znajdziesz na stronie https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych. Informacje dotyczące 
zasad przetwarzania danych osobowych przez dostawcę usługi znajdują się na stronie  
https://www.euronetworldwide.com/data-privacy-notice
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SŁOWNIK 

Euronet Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ulicy Inflanckiej 4c. Obsługuje wpłatomaty 
Euronet.

karta karta debetowa, karta kredytowa lub karta 
przedpłacona, wydana przez nas

posiadacz karty klient, który zawarł z nami umowę o kartę

usługa usługa, która polega na umożliwieniu użytkownikom 
karty wpłacanie pieniędzy we wpłatomatach 
Euronet przy użyciu kart na rachunki powiązane 
z tymi kartami, świadczona przez nas na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy nami a Euronetem,

użytkownik karty osoba fizyczna, której imię i nazwisko widnieje 
na karcie, która jest posiadaczem karty lub osobą 
upoważnioną przez posiadacza karty,

wpłatomat Euronet zlokalizowane na terenie Polski automatyczne 
urządzenie należące do sieci Euronet, w którym 
użytkownicy karty mogą robić wpłaty gotówkowe 
przy użyciu kart na rachunki powiązane z tymi 
kartami. 
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Załącznik do „Regulaminu korzystania z wpłatomatów Euronet przy użyciu kart 
płatniczych wydanych przez Bank Millennium S.A.” 

Lista kart płatniczych, dla których udostępniamy usługę:
Karty debetowe dla Klientów indywidualnych Visa Millennium 360°

Mastercard Millennium 360°
Millennium Visa Konto 360°
Millennium Mastercard Konto 360°
Millennium Visa Konto 360°dla Małoletnich  
od 7 do 13 roku życia
Millennium Visa Dobre Konto
Millennium Visa Konto
Millennium Maestro PayPass
Millennium Mastercard Debit 
Millennium Visa Prestige
Millennium Visa Prestige World
Millennium World Debit Mastercard

Karty debetowe dla Klientów indywidualnych 
z oferty eurobanku

Visa Electron
Mastercard Debit
Mastercard Debit Prestige

Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych Millennium Visa Impresja
Millennium Mastercard Impresja
Millennium Visa
Millennium Mastercard
WWF Millennium MastercardMillennium Visa Gold
Millennium Mastercard Gold
Millennium Visa Platinum
Millennium Visa Alfa
Niebieska Visa Millennium
Millennium Mastercard World Signia/Elite
Millennium Mastercard World Signia/Elite VIP

Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych 
z oferty eurobanku

Visa Classic Standard
Visa Classic Standard Bis
Visa Gold Perfect
Visa Gold Standard
Visa Gold Home
Visa Gold Select

Karty przedpłacone dla Klientów indywidualnych Millennium Mastercard Prepaid

Karty debetowe dla Klientów Biznes Millennium Visa Executive Electron 
Millennium Visa Mój Biznes

Karty kredytowe dla Klientów Biznes Millennium Visa Biznes
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