Pożyczka Gotówkowa
Oprocentowanie, opłaty i prowizje
Typ produktu
Pożyczka Gotówkowa lub Konsolidacyjna
Typ produktu
Pożyczka Gotówkowa
Pożyczka Konsolidacyjna
Typ opłaty lub prowizji
Prowizja za wcześniejszą spłatę
Prowizja za zawarcie aneksu w ciągu 14 dni od zawarcia
umowy lub aneksu dotyczącego zawarcia umowy
ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka w trakcie trwania
umowy
Opłata za zawarcie aneksu dotyczącego innych zmian lub
zawieranego po okresie 14 dni od zawarcia umowy
Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego
Przeterminowane zadłużenie z tytułu umów zawartych
przed 20 lutego 2006r. (w złotych)4)
Przeterminowane zadłużenie z tytułu umów zawartych od
20 lutego 2006r. (w złotych)4)5)

Oprocentowanie stałe
7,99% 1)
Prowizja (liczona od całkowitej kwoty pożyczki jednorazowo)
9,99%-11,99% 2)
0% 3)
Wysokość opłaty lub prowizji
0 zł

0 zł

1,00% aktualnego salda zadłużenia min. 50 zł
Wysokość oprocentowania
30,00%

10,00%

Wyjaśnienia:
1. Wysokość oprocentowania uwzględnia obniżkę łącznie o 2 punkty procentowe, tj. o 1 punkt procentowy pod warunkiem zawarcia
przez Klienta umowy ubezpieczenia o zakresie i na zasadach ochrony wynikających z Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna
Pożyczka i wskazania Banku jako uprawnionego z tej umowy oraz o 1 punkt procentowy pod warunkiem comiesięcznego wpływu na
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Klienta w Banku Millennium środków pochodzących z jego wynagrodzenia lub dochodu
netto zgodnie z deklaracją złożoną w umowie pożyczki. W pozostałych przypadkach wysokość oprocentowania jest wyższa o 1 lub 2
punkty procentowe w zależności od tego, czy jeden, czy dwa z powyższych warunków obniżki oprocentowania nie będą miały
zastosowania w danym przypadku.
2. Wysokość prowizji zależy od ustalonego przez Bank Millennium profilu kredytowego Pożyczkobiorcy i jest każdorazowo wyższa o 3
punkty procentowe, gdy Klient nie zawrze umowy ubezpieczenia o zakresie i na zasadach ochrony wynikających z Warunków
Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka lub nie wskaże Banku jako uprawnionego z tej umowy.
3. Prowizja w wysokości 0% jest naliczana w następujący sposób:
a) jeżeli kwota przeznaczona na konsolidację produktów kredytowych spoza Banku Millennium jest większa lub równa 20 000 zł - od
całości kwoty Pożyczki Konsolidacyjnej
b) jeżeli kwota przeznaczona na konsolidację produktów kredytowych spoza Banku Millennium jest niższa od 20 000 zł - tylko od tej
kwoty, od pozostałej kwoty pożyczki nie przeznaczonej na konsolidację produktów kredytowych spoza Banku Millennium pobierana
jest prowizja jak dla Pożyczki Gotówkowej
Pożyczka Konsolidacyjna jest pożyczką, której część albo całość udzielonej kwoty przeznaczona jest na konsolidację produktów
kredytowych spoza Banku Millennium.
4. Nalicza się od niespłacanych w terminie kwot pożyczki (kapitału).
5. Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego jest zmienna i wynosi 4-krotność stopy kredytu lombardowego Narodowego
Banku Polskiego; stopa oprocentowania podana w tabeli wynika z przemnożenia przez 4 stopy kredytu lombardowego NBP, która na
dzień 9 maja 2016 r. wynosi 2,5 %.

Obowiązuje od dnia 01.07.2016 r. Stosuje się w placówkach Banku Millennium S.A. prowadzących obsługę Klientów Detalicznych, Klientów Millennium Prestige oraz
Klientów Millennium Bankowość Prywatna.
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Taryfa składek
Załącznik do WU Bezpieczna Pożyczka
1. Zgodnie z postanowieniami WU Bezpieczna Pożyczka składkę ubezpieczeniową dla Umów Ubezpieczenia zawartych począwszy od dnia
16.09.2017 roku oblicza się w złotych polskich za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczycieli.
2. Wysokość obliczanych składek ubezpieczeniowych zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wysokość składki w ramach jednej Umowy Ubezpieczenia obliczana jest według wzoru:
składka = S x M x PNS
gdzie:
S - współczynnik składki, wynoszący 0,3%
M - liczba miesięcy trwania Umowy Ubezpieczenia
PNS - podstawa naliczenia składki ubezpieczeniowej, którą jest:
a. dla Pożyczkobiorców zawierających Umowy Ubezpieczenia przy zawieraniu Umowy Pożyczki – całkowita kwota Pożyczki, powiększona o kwotę
prowizji (o ile jest kredytowana),
b. dla Pożyczkobiorców zawierających Umowy Ubezpieczenia po zawarciu Umowy Pożyczki – kwota salda zadłużenia pozostałego do spłaty na
dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia,
c. w przypadku przedłużenia okresu spłaty Pożyczki – kwota bieżącego salda zadłużenia na dzień zawarcia aneksu do Umowy Pożyczki
przedłużającego okres spłaty.

