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Szanowni Państwo!
Serdecznie witamy w ekskluzywnym gronie posiadaczy karty
kredytowej Millennium Visa Platinum (RRSO 12,78%).
Karta kredytowa Millennium Visa Platinum z funkcją płatności
zbliżeniowych payWave to karta wyjątkowa. To nie tylko
niezwykle wygodny sposób dokonywania płatności w kraju
i za granicą, poczucie bezpieczeństwa czy większa swoboda
ﬁnansowa, ale także szereg innych przywilejów i korzyści
dostępnych wyłącznie dla jej posiadaczy.
Niniejsze vademecum przedstawia najważniejsze zasady
korzystania z karty, których znajomość pozwoli Państwu w pełni
wykorzystać jej możliwości. Dlatego zachęcamy do zapoznania
się z vademecum przed rozpoczęciem korzystania z karty.
Życząc Państwu zadowolenia z użytkowania karty, zachęcamy
do śledzenia na bieżąco nowości na naszej stronie internetowej
www.bankmillennium.pl, w specjalnej sekcji „Karty kredytowe”.
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JAK KORZYSTAĆ Z KARTY

Karta kredytowa Millennium Visa Platinum (RRSO 12,78%) to
praktyczny i wygodny środek płatniczy.
Karta posiada funkcjonalność payWave umożliwiającą
dokonywanie płatności zbliżeniowych, bez konieczności
potwierdzania kodem PIN lub podpisem do kwoty 50 PLN.
Płatności zbliżeniowe mogą być realizowane również powyżej
50 PLN. To najszybszy i najwygodniejszy sposób na płatności za
drobne zakupy.
Karta Millennium Visa Platinum to także łatwy dostęp do gotówki.
W razie potrzeby można ją wypłacać za pomocą karty na całym
świecie w miejscowej walucie, w każdym bankomacie oznaczonym
symbolem Visa oraz w bankach będących członkami stowarzyszenia Visa.
Osoby, które lubią robić zakupy w domowym zaciszu
za pośrednictwem Internetu, również mogą za nie zapłacić swoją kartą.
Uwaga!
Warto zachować potwierdzenie zawarcia transakcji
po dokonaniu każdej płatności.

Aktywacja karty
Aby móc korzystać z karty, należy ją aktywować i nadać kod PIN.
Można to zrobić w jeden z poniższych sposobów:
W kanałach usług bankowości elektronicznej
•	Millenet – po zalogowaniu na www.bankmillennium.pl
należy aktywować kartę i nadać PIN,
•	aplikacja mobilna – po zalogowaniu do aplikacji należy
aktywować kartę i nadać PIN,
W kanałach usług bankowości telefonicznej
•	TeleMillennium – dzwoniąc pod numer 801 331 331 lub
+48 22 598 40 40.

Jak korzystać z karty
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W przypadku, kiedy karta kredytowa jest wznawiana, wydawany
jest duplikat bądź nowa karta w miejsce zastrzeżonej, kod PIN na
karcie nie ulega zmianie i nie wymaga ponownego definiowania.
Aktywacji karty można dokonać w jeden z wyżej opisanych
sposobów bądź dodatkowo poprzez:
• płatność kartą – płacąc kartą w sklepie lub w punkcie
usługowym z użyciem dotychczasowego kodu PIN,
• bankomat – dokonując dowolnej operacji z użyciem
dotychczasowego kodu PIN.
Pamiętaj!
Zawsze możesz zmienić PIN na karcie poprzez Millenet,
aplikację mobilną lub TeleMillennium.
Aby móc aktywnie korzystać z kanałów usług bankowości
elektronicznej, niezbędne jest posiadanie MilleKodu i H@sła1 oraz
aktywnej usługi H@słaSMS.
Osoby nieposiadające jeszcze MilleKodu i H@sła1 zapraszamy
do najbliższego oddziału Banku Millennium w celu aktywowania
dostępu do kanałów usług bankowości elektronicznej.

Aktywacja płatności zbliżeniowych
telefonem
W aplikacji mobilnej istnieje możliwość aktywowania płatności
zbliżeniowych telefonem. Rozwiązanie to pozwala płacić zbliżeniowo
nową kartą przy użyciu telefonu zaraz po uruchomieniu karty
w systemie, bez oczekiwania na kartę plastikową.
Do czasu aktywacji plastiku karta będzie widoczna w usłudze
bankowości internetowej jako karta dostępna wyłącznie do
płatności zbliżeniowych telefonem. Można jednak swobodnie
zarządzać kartą – dostępne są wszystkie funkcje aplikacji takie jak
zastrzeganie karty, zmiana kodu PIN, spłata karty itp. Aktywacja
płatności zbliżeniowych telefonem nie jest jednak równoznaczna
z aktywacją karty plastikowej, dlatego po otrzymaniu karty
plastikowej należy ją standardowo aktywować. Usługa płatności
zbliżeniowych dostępna jest dla telefonów z systemem
operacyjnym Android 4.4 oraz wyższym.

Aktywacji usługi H@słaSMS można dokonać na dwa sposoby:
• zadzwonić do TeleMillennium pod numer 801 331 331 lub
+48 22 598 40 40 (z telefonów komórkowych i z zagranicy)
i wybrać kolejno opcje: język polski -> obsługa H@sełSMS,
• wydrukować w bankomacie Banku Millennium nowe H@sło2,
a następnie zalogować się w systemie Millenet na
www.bankmillennium.pl. Gdy na ekranie pojawi się
formularz zdefiniowania numeru telefonu komórkowego dla
H@sełSMS, postępować zgodnie z opisanymi w nim krokami.
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Kredyt (RRSO 12,78%)
Karta kredytowa Millennium Visa Platinum (RRSO 12,78%) to
większa swoboda ﬁnansowa. Posiadacz karty może w każdej
chwili skorzystać z wygodnej formy kredytu, przeznaczając go na
dowolny cel. Sam decyduje, jak długo będzie z niego korzystać.
Miesięcznie wymagana jest jedynie minimalna kwota spłaty,
składająca się z 5% wykorzystanego limitu kredytowego oraz
całości należnych prowizji, opłat i odsetek.
Kwota minimalnej spłaty oraz data dokonania płatności podane
są na comiesięcznym wyciągu z rachunku karty. Wyciąg zawiera
również zestawienie wszystkich transakcji dokonanych w danym
miesiącu.

Spłata zadłużenia
Najwygodniej jest spłacać zadłużenie poprzez konto osobiste
w Banku Millennium – spłata odbywa się automatycznie. Trzeba
tylko pamiętać, aby w dniu spłaty na koncie znajdowała się
odpowiednia ilość środków.
Jeśli karta kredytowa Millennium Visa Platinum powiązana jest z kontem
osobistym w Banku Millennium, spłata karty następuje automatycznie
ze środków dostępnych na koncie. Wysokość automatycznej spłaty
określana jest podczas wnioskowania o kartę, jednak zawsze można ją
zmienić, dzwoniąc do TeleMillennium, odwiedzając najbliższy oddział lub
korzystając z usług bankowości internetowej.
Zadłużenie na karcie można również spłacić, zlecając przelew
w innym banku lub wpłacając gotówkę na rachunek karty
w dowolnym oddziale Banku Millennium. Szczegółowe informacje
znajdują się w cenniku usług dostępnym w każdym oddziale Banku
lub na www.bankmillennium.pl.
W przypadku spłaty w terminie całego salda zadłużenia odsetki
od transakcji bezgotówkowych i gotówkowych w danym
miesiącu nie są pobierane. Oznacza to możliwość korzystania
z nieoprocentowanego kredytu nawet przez 51 dni.
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Program kredytowy „Wygodne raty”
(RRSO 12,58%)
To świetne rozwiązanie dla osób, które planują dokonać zakupów
kartą kredytową, ale ich spłatę chciałyby rozłożyć w czasie, np. na
kilka miesięcy (od 6 do 24 miesięcy).
Aby skorzystać z programu, wystarczy zadzwonić do
TeleMillennium lub zalogować się do systemu Millenet bądź
aplikacji mobilnej, a następnie złożyć dyspozycję rozłożenia
wskazanej transakcji lub określonego przez Klienta salda zadłużenia
na równe, miesięczne raty. Ważne jest, aby minimalna wartość
programu kredytowego nie była niższa niż 300 PLN oraz by
dyspozycja rozłożenia płatności na raty została złożona najpóźniej
dzień przed datą spłaty oznaczoną na wyciągu.
Potwierdzenie realizacji dyspozycji otwarcia programu oraz jego
warunki znajdą się na wyciągu. Kolejne wyciągi będą zawierać
informacje na temat liczby i kwoty rat pozostałych do spłaty.
Spłaty raty dokonywane będą wraz z comiesięczną spłatą karty
kredytowej. Każda transakcja w ramach programu pomniejsza limit
karty. Limit będzie wzrastał wraz ze spłatami kolejnych rat.
Nadal będzie możliwe korzystanie z nieoprocentowanego kredytu
na karcie do 51 dni.
Szczegóły można uzyskać, dzwoniąc do TeleMillennium pod
numer 801 331 331 lub +48 22 598 40 40 (z telefonów
komórkowych i z zagranicy), odwiedzając stronę
www.bankmillennium.pl lub dowolny oddział Banku Millennium.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla spłaty
zadłużenia w ramach programu kredytowego „Wygodne Raty”
wynosi 12,58 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych
kosztów): 3000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 3194,97 zł,
oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt kredytu: 194,97 zł
(w tym: opłata za dokonanie rozbicia spłaty transakcji na raty 1%
wartości zadłużenia – 30 zł, odsetki 164,97 zł), 12 miesięcznych rat
równych w wysokości 263,75 zł. Kalkulacja została dokonana na
dzień 18.12.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Jak korzystać z karty
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Zastrzeżenie karty
W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy ją natychmiast
zastrzec. Posiadacz karty może ją zastrzec w dowolnym momencie,
jeżeli obawia się , że ktoś może jej użyć bez jego wiedzy lub zgody.
Wystarczy zadzwonić pod specjalny numer telefonu przeznaczony
do zastrzegania kart kredytowych Banku Millennium
+48 22 598 41 14 (dostępny 24h/dobę) lub do TeleMillennium
pod numer 801 331 331 lub +48 22 598 40 40 (z telefonów
komórkowych i z zagranicy).
Można również zadzwonić pod jeden z bezpłatnych numerów
Biura Obsługi Klienta Visa. Najważniejsze numery podane zostały
w „Informatorze o sposobach zastrzegania kart” dołączonym do
niniejszego vademecum. Pełna ich lista znajduje się na
www.bankmillennium.pl. Można także kontaktować się
z Centrum Visa (Global Assistance Centre) w USA
+1 410 581 9994 (rozmowa w języku angielskim, połączenie
płatne). Kartę można również zastrzec w najbliższym banku
oznaczonym symbolem Visa.

Uwaga!
• 	Warto zanotować numer swojej karty w „Informatorze
o sposobach zastrzegania kart”. Znajomość numeru karty
znacznie przyspieszy jej zastrzeżenie.
• 	Kartę i informator należy przechowywać oddzielnie.
• 	Nie należy przechowywać karty razem z PIN-em ani
zapisywać PIN-u na karcie.
• 	PIN karty można zmienić w każdym bankomacie Banku
Millennium.

Wznowienie karty
Karta jest ważna przez 3 lata od momentu jej wydania. Przed
upływem terminu ważności karta zostanie automatycznie wznowiona
i przesłana pocztą na adres korespondencyjny jej posiadacza.
Wznowiona karta jest nieaktywna i wymaga aktywacji. Sposoby
aktywacji opisane są w rozdziale „Aktywacja karty” niniejszego
vademecum.

Uwaga!
•	Kradzież karty powinna zostać bezzwłocznie zgłoszona
miejscowej policji, a kopia zgłoszenia dostarczona do oddziału
Banku Millennium.
•	Szybkie zastrzeżenie karty zapobiegnie szkodom, jakie może
spowodować użycie jej przez osoby nieuprawnione.
Od chwili zastrzeżenia karty posiadacz karty nie ponosi
odpowiedzialności za transakcje, które zostaną nią dokonane.
Dodatkowo, dzięki ubezpieczeniu nieuprawnionego użycia karty,
nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane kartą
w ciągu 72 godzin przed jej zastrzeżeniem.
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KARTY DODATKOWE

Posiadacz karty Millennium Visa Platinum (RRSO 12,78%) może
podzielić się swoimi przywilejami z bliskimi mu osobami, wnioskując
o wydanie kart dodatkowych do swojej karty g∏ównej.
Karta dodatkowa jest ważna tak długo, jak długo ważna jest karta
główna. Przed upływem terminu ważności karty dodatkowej Bank
automatycznie dokonuje jej wznowienia, a następnie przesyła ją
na adres korespondencyjny posiadacza. Wznowiona karta wymaga
aktywacji.
Posiadacz karty głównej w dowolnym momencie może złożyć
dyspozycję zamknięcia dodatkowej karty kredytowej.
Posiadacz karty dodatkowej ma możliwość korzystania z przywilejów
karty g∏ównej, np. Pakietu Bezpieczeństwa oraz pakietów
„Ubezpieczenie w Podróży Zagranicznej”, „Assistance Platinum”
oraz „Concierge Platinum” zapewniających wygodę i poczucie
bezpieczeństwa zarówno przy codziennym korzystaniu z karty
w kraju, jak i podczas podróży zagranicznych.
W ramach programu „Inspiracje” posiadacz karty dodatkowej może
korzystać ze zniżek w sklepach z odzieżą, restauracjach, hotelach
i u wielu innych usługodawców. Istnieje również możliwość
korzystania z atrakcyjnych ofert specjalnych. Szczegóły oferty
znajdują się na www.bankmillennium.pl

Karty dodatkowe
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SERWISY INFORMACYJNE

Usługa bankowości telefonicznej
Kontaktując się z czynnym 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu serwisem telefonicznym TeleMillennium pod
numerem 801 331 331 lub +48 22 598 40 40 (z telefonów
komórkowych i z zagranicy), posiadacz karty może otrzymać pełne
informacje na temat rachunku swojej karty oraz jej użytkowania.
Poprzez TeleMillennium może również sprawdzić saldo zadłużenia,
dostępny limit karty oraz ostatnio dokonane transakcje.

Usługa bankowości internetowej
Osoby posiadające dostęp do kanałów bankowości elektronicznej
mogą korzystać z internetowego systemu Banku Millennium.
Logując się na stronie www.bankmillennium.pl, można
uzyskać następujące informacje dotyczące swojej karty:
• 	wysokość przyznanego limitu kredytowego,
•	informacje na temat wszystkich transakcji dokonanych kartą
i wydanymi do niej kartami dodatkowymi,
• aktualne saldo zadłużenia – stopień wykorzystania limitu karty,
• kwotę minimalnej spłaty,
• nadchodzący termin spłaty.
Osoby, które jeszcze nie posiadają dostępu do kanałów
bankowości elektronicznej, zapraszamy do najbliższego oddziału
Banku Millennium w celu aktywowania tej usługi.

MilleSMS
Posiadacze konta osobistego w Banku Millennium mogą
korzystać z usługi MilleSMS. Dzięki niej są na bieżąco informowani
o wybranych przez siebie transakcjach dokonywanych kartą.
Informacje przesyłane są za pomocą SMS-ów na numer telefonu
komórkowego posiadacza karty.
Aktywacji usługi można dokonać poprzez usługę bankowości
internetowej Banku na www.bankmillennium.pl.

Serwisy informacyjne
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PROGRAM PLATINUM

Karta kredytowa Millennium Visa Platinum (RRSO 12,78%)
to możliwość uczestnictwa w ekskluzywnym programie
Platinum, zapewniającym regularny dostęp do informacji
o najatrakcyjniejszych i najciekawszych wydarzeniach świata kultury
oraz imprezach turystycznych w kraju i za granicą.
Informację z ofertą na nadchodzące miesiące przesyłamy pocztą
razem z wyciągiem oraz za pośrednictwem systemu bankowości
internetowej Millenet. Obejmuje ona:
• opis rekomendowanej imprezy,
• datę i miejsce imprezy,
• szczegóły dotyczące rodzaju biletów i ich rezerwacji.
Korzystając z usług concierge, posiadacz karty może zlecić
rezerwację i zakup biletów na wydarzenia, w których zdecydował
się uczestniczyć, jak również ich dostarczenie pod wskazany adres.
W tym celu należy się skontaktować z Millennium Assistance,
dzwoniąc pod numer +48 22 205 50 59.

Program Platinum
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PROGRAM KORZYŚCI
„INSPIRACJE”

Specjalnie dla posiadaczy kart Millennium uruchomiliśmy program
„Inspiracje”, dzięki któremu płacąc kartą Millennium Visa Platinum
(RRSO 12,78%), można korzystać ze zniżek w sklepach z odzieżą,
restauracjach, hotelach czy punktach oferujących usługi związane
ze zdrowiem i urodą. Istnieje również możliwość korzystania
z atrakcyjnych ofert specjalnych.
Aktualny wykaz partnerów handlowo-usługowych w całym kraju
oraz szczegóły ofert specjalnych można znaleźć na
www.bankmillennium.pl, w sekcji kart kredytowych,
w zakładce programu „Inspiracje”.

Program korzyści „Inspiracje”
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PAKIETY USŁUG I UBEZPIECZEŃ

Pakiet Bezpieczeństwa
Do karty oferowany jest bezpłatny Pakiet Bezpieczeństwa złożony
z 25 wiadomości SMS wysyłanych na Twój telefon komórkowy
o transakcjach dokonanych kartą oraz z ubezpieczenia „Ochrona
karty”, na które składają się:

Ubezpieczenie nieuprawnionego
użycia karty
Ubezpieczenie to chroni przed skutkami utraty karty i jej użycia
przez osobę nieuprawnioną zarówno w kraju, jak i za granicą.
Ubezpieczenie obejmuje również zwrot udokumentowanych
kosztów wydania nowych dokumentów osobistych, wydania
nowych kart oraz zakupu portfela, poniesionych w związku z ich
kradzieżą, rabunkiem lub zagubieniem.

Ubezpieczenie gotówki
od rabunku
Ubezpieczenie to chroni przed skutkami rabunku gotówki
wypłaconej z bankomatu przy użyciu karty zarówno w kraju, jak
i za granicą.

Ubezpieczenie zakupu
Produkty zakupione w Polsce, za które płatność w całości została
dokonana kartą, są objęte ubezpieczeniem na wypadek ich utraty
lub uszkodzenia.

Ubezpieczenie gwarancji
najniższej ceny
Produkt, którego zakup zosta∏ op∏acony kartą, objęty jest ochroną
gwarantującą jego najniższą cenę.

Pakiety ubezpieczeń
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Zgłoszenie szkody w ramach ubezpieczenia
„Ochrona karty”
Aby zgłosić szkodę, należy skontaktować się z Powszechnym
Zakładem Ubezpieczeń SA, tel. 801 102 102 w celu uzyskania
wszystkich informacji i formularza wniosku o wypłatę
odszkodowania.
Szkodę należy zgłosić w ciągu 30 dni od zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania ochrony
ubezpieczeniowej oraz limity sum ubezpieczenia znajdują się
w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia „Ochrona
karty” dla posiadaczy i użytkowników kart wydanych przez
Bank Millennium S. A. Warunki ubezpieczenia przekazane zostały
posiadaczowi karty przed przystąpieniem do ubezpieczenia.
Można się też z nimi zapoznać we wszystkich oddziałach Banku
i na stronie www.bankmillennium.pl.

Posiadacze karty kredytowej Millennium Visa Platinum (RRSO
12,78%) mogą również korzystać z pakietów ubezpieczeń:

Pakiet „Ubezpieczenie
w Podróży Zagranicznej”
Pakiet „Ubezpieczenie w Podroży Zagranicznej” zapewnia
posiadaczowi karty kredytowej ochronę podczas wyjazdów za
granicę. Ochrona rozpoczyna się:
•	od momentu przekroczenia granicy RP w przypadku opłacenia
ubezpieczoną kartą kosztów zorganizowanej imprezy
turystycznej (wycieczki, wczasów) lub zakupu biletu na podróż
u zawodowego przewoźnika
lub
•	od momentu dokonania transakcji ubezpieczoną kartą za
granicą RP,
w zależności od tego, która z powyższych czynności zostanie
dokonana jako pierwsza.
Jeżeli podczas pobytu za granicą posiadacz karty ulegnie
nieszczęśliwemu wypadkowi, nagle zachoruje lub, jeżeli wystąpi
inne zdarzenie objęte ubezpieczeniem, przed podjęciem działań we
własnym zakresie powinien skontaktować się z czynnym całą dobę
Centrum Pomocy Generali, dzwoniąc pod numer telefonu
+48 22 521 05 92.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania ochrony
ubezpieczeniowej oraz limity sum ubezpieczenia znajdują się
w „Warunkach ubezpieczenia dla Posiadaczy kart kredytowych
Segmentu Gold i Platinum wydawanych przez Bank Millennium S.A.”.
Warunki ubezpieczenia przekazane zostały posiadaczowi karty
przed przystąpieniem do ubezpieczenia. Można się też z nimi
zapoznać we wszystkich oddziałach Banku i na stronie
www.bankmillennium.pl.
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Pakiet „Assistance Platinum”

Pakiet „Concierge Platinum”

Jeżeli w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego lub kradzieży
z włamaniem w miejscu zamieszkania ubezpieczonego powstanie
szkoda, Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska:

W ramach Pakietu „Concierge Platinum“ na prośbę posiadacza
karty Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska zorganizuje
m.in.:
•	dostarczenie pod wskazany adres kwiatów, zakupów, biletów na
imprezy sportowe i kulturalne,
• usługi drobnej pomocy domowej,
•	wypoczynek w wybranym miejscu na świecie (rezerwacja
hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych)
wraz z infolinią podróżną,
•	informacje o firmach zajmujących się doradztwem
inwestycyjnym w sztukę, kulturę, biżuterię,
•	pomoc informacyjną w zakupie eksponatów kolekcjonerskich
(np. ekskluzywnych aut),
•	informacje o salonach SPA, pokazach mody itp.

•	zorganizuje i pokryje koszty dojazdu oraz robocizny specjalisty
odpowiedniego ze względu na rodzaj szkody (ślusarza, hydraulika,
elektryka, dekarza, szklarza itp.),
•	zorganizuje i pokryje koszty dozoru mienia.
W razie awarii sprzętu RTV/AGD w miejscu zamieszkania
ubezpieczonego Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty
dojazdu oraz robocizny specjalisty w celu naprawy sprzętu.
Osobom chcącym skorzystać z usług ślusarskich, hydraulicznych,
elektrycznych, dekarskich, szklarskich, stolarskich, murarskich,
malarskich, glazurniczych czy parkieciarskich Centrum Alarmowe
udostępni informacje o firmach świadczących takie usługi.
W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia posiadacza
karty powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Alarmowe zorganizuje pomoc
medyczną (wizyta lekarza, transport do i ze szpitala).
W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie należy
skontaktować się z czynnym całą dobę Centrum Alarmowym,
dzwoniąc pod numer +48 22 205 50 59.
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Posiadacz karty zostanie obciążony kosztami usług (bez kosztów
ich zorganizowania). Koszty te są mu każdorazowo przedstawiane
do autoryzacji telefonicznie przed wykonaniem usługi.
Chcąc skorzystać z tych usług, wystarczy zadzwonić pod numer
Centrum Alarmowego +48 22 205 50 59.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania ochrony
ubezpieczeniowej oraz limity sum ubezpieczenia znajdują się
w Warunkach ubezpieczenia „Pakiet Assistance Platinum” oraz
„Pakiet Concierge Platinum”. Warunki ubezpieczenia przekazane
zostały posiadaczowi karty przed przystąpieniem do ubezpieczenia.
Można się też z nimi zapoznać we wszystkich oddziałach Banku
i na stronie www.bankmillennium.pl.
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Koszt kredytu i nota prawna
Przykład reprezentatywny dla karty kredytowej Millennium Visa
Platinum: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
wynosi 12,78%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych
kosztów): 25 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 26 877,91 zł,
oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu: 1877,91 zł
(w tym: suma opłat miesięcznych za obsługę karty kredytowej
274,89 zł, odsetki 1603,02 zł), przy założeniu, że przyznany limit
kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości w trybie
transakcji bezgotówkowej i jest spłacany w 12 miesięcznych
równych ratach w wysokości 2239,83 zł. Kalkulacja została
dokonana na dzień 18.12.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową
wnioskodawcy przed przyznaniem karty kredytowej;
w uzasadnionych przypadkach może odmówić przyznania
karty. Opłaty, oprocentowanie oraz inne szczegóły zawarte są
w „Regulaminie kart kredytowych wydawanych przez Bank
Millennium S.A.”, „Cenniku usług – karty kredytowe” dostępnych
w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl.
Szczegóły oferty dostępne są również w TeleMillennium pod
numerem 801 331 331.
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