
Konto Oszczędnościowe Profit jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych. Dla Klientów posiadających Konto Oszczędnościowe Profit obowiązuje oprocentowanie 
promocyjne w wysokości 2,5% w skali roku przez 3 miesiące dla nowych środków do kwoty 100 000 zł wpłaconych podczas Promocji, która trwa do 22.04.2017 r. Dla nowych środków powyżej kwoty 100 000 zł obowiązuje oprocentowanie promocyjne przez 3 miesiące 
określone w Cenniku usług – stopy procentowe. Do Promocji można przystąpić pod warunkiem niekorzystania w tym samym czasie z innej promocji na Koncie Oszczędnościowym Profit lub innym rodzaju rachunku oszczędnościowego posiadanym w Banku. Szczegóły 
Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit” i Cenniku usług – stopy procentowe w oddziałach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Po okresie Promocji obowiązuje oprocentowanie zmienne w wysokości 
określonej Cennikiem usług – stopy procentowe. Pierwsza wypłata/przelew z Konta Oszczędnościowego Profit – bezpłatna, druga i każda następna zgodnie z Cennikiem usług – stopy procentowe. Stan na dzień 29.01.2017 r.

Nowe Konto Oszczędnościowe Profit

Zacznij oszczędzać dziś, by jutro zrealizować swoje plany 
Z oszczędnościami jest podobnie jak 
z uczuciami – dobrze ulokowane nabie-
rają coraz większej wartości. A gdy staną 
się naprawdę znaczące, zaprocentują nie-
jednym powodem do uśmiechu. Otwórz 
nowe Konto Oszczędnościowe Profit 
w Banku Millennium, wpłacaj nowe środ-
ki, by już niedługo zacząć pisać własną hi-
storię ze szczęśliwym zakończeniem.

Oszczędzaj i spełniaj marzenia
Oszczędzający w Banku Millennium wiedzą, że 
każda chwila z Kontem Oszczędnościowym Profit 
przybliża ich do spełnienia marzeń i planów. Bo 
posiadacze Konta Oszczędnościowego Profit zy-
skują 2,5% w skali roku przez 3 miesiące – dla no-
wych środków do 100 000 zł. Wystarczy otworzyć 
nowe Konto Oszczędnościowe Profit i wpłacić 
nowe środki w okresie Promocji do 22.04.2017 r.

Swoboda i wygoda transakcji
Oszczędzaj tak długo, jak chcesz! Otwierasz Konto 
Oszczędnościowe Profit na czas nieokreślony 
i oszczędzasz na nim wedle uznania. Zasil konto 
jednorazowo albo rób to regularnie – w zależności 
od Twoich możliwości i potrzeb. Miej stały dostęp 
do swoich oszczędności! Wpłacaj pieniądze na 
konto i wypłacaj je, kiedy tylko zechcesz, nie tracąc 
dotychczas zarobionych odsetek.

Karta kredytowa Impresja

Weź kartę Impresja na Stylowe Zakupy! 
Przed nami kolejna edycja największej akcji 
rabatowej w Polsce – Stylowe Zakupy, której 
głównym Partnerem jest Bank Millennium. 

Weekend okazji zakupowych: 31.03–2.04 
i  10 dni rabatów na usługi: 31.03–9.04 
oraz 5 dni rabatów w sklepach on-line.

Kupony rabatowe dostępne w  kwietniowych 
wydaniach magazynów Twój Styl oraz Grazia 
w sprzedaży od 14 marca.

Zakupy lżejsze o 5% przez cały rok? Płacąc kartą 
Impresja w sklepach Parnerów, otrzymasz zwrot 
do 5% wydatków – nawet 760 zł rocznie. 

Czekają na Ciebie:
•  moda: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, 

Stradivarius, Oysho, Baldinini, Coccinelle, 

Francesco Biasia, Marella, Max Mara, Pennyblack, 
Pollini, Uterqϋe

• obuwie:  Venezia, Deichmann
• biżuteria i kosmetyki: Apart, Sephora
• wnętrza: Zara Home
• dom i żywność: Carrefour, Piotr i Paweł
• czas wolny: Travelplanet.pl
• rozrywka: Empik, Sony
• dla dzieci: Smyk.

Wygodne Raty
Wydatki związane z zakupami możesz rozłożyć na 
korzystne raty i spłacać je w dogodnym dla siebie 
czasie. Usługa dostępna bez dodatkowej umowy 
w Millenet, aplikacji mobilnej oraz w TeleMillennium.

Pakiet Assistance
Korzystaj z  pomocy i  udogodnień w  wielu 
sytuacjach życia codziennego.

Bank każdorazowo ocenia zdolność kredytową wnioskodawcy przed przyznaniem karty kredytowej; w przypadku niespełnienia wymogów w zakresie zdolności kredytowej Bank nie zawrze umowy karty kredytowej. Do karty dołączone jest 
ubezpieczenie „Pakiet Assistance Impresja”, bezpłatne do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. Opłata za kolejne miesiące wynosi 4,99 zł. Z ubezpieczenia można zrezygnować w każdym czasie trwania umowy o kartę. Opłaty, 
oprocentowanie oraz inne szczegóły zawarte są w Regulaminie kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium SA, Regulaminie sprzedaży premiowej karty kredytowej Millennium Visa Impresja wydawanej przez Bank Millennium SA 
„Moneyback”, Regulaminie sprzedaży premiowej karty kredytowej Millennium MasterCard Impresja wydawanej przez Bank Millennium SA „Moneyback”, Cenniku usług – karty kredytowe, warunkach ubezpieczenia „Pakiet Assistance Impresja”, 
Karcie  produktu – Pakiet Assistance Impresja – dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegóły oferty dostępne również w TeleMillennium pod numerem 801 331 331.
Bank Millennium jest głównym partnerem akcji Stylowe Zakupy. Regulamin oraz adresy sklepów/punktów biorących udział w akcji znajdziesz na stronie Organizatora promocji – Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o.: www.styl.pl/stylowezakupy
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Zacznij oszczędzać dziś,
by jutro zrealizować
swoje plany

2,5%
w skali roku

na nowym Koncie 
Oszczędnościowym
Profit przez 3 miesiące  
dla nowych środków  
do 100 000 zł.



www.bankmillennium.pl TeleMillennium® 801 331 331

Nowa aplikacja smartshoppingowa dla amatorów okazji i zakupów

Weź goodie na zakupy

Produkty Hipoteczne

0% prowizji – sprawdź, jakie to proste! (RRSO 4,40%)
Marzysz o własnym domu? Nie cze-
kaj! Teraz z Kredytem Hipotecznym 
w Banku Millennium Twój własny dom 
jest bliżej, niż myślisz.

Kredyt Hipoteczny Banku Millennium 
to:
•  0% prowizji za udzielenie kredytu*,
•  marże niższe o 0,5% dla aktywnych 

Klientów. Wystarczy, że przez cały okres 
kredytowania posiadasz w Banku Millennium 
konto osobiste, na które co miesiąc wpływa 
wynagrodzenie lub dochód (netto) oraz 
aktywnie korzystasz z karty debetowej do 
tego konta (wykonując transakcje 
bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł 
miesięcznie),

•  finansowanie do 90% wartości 
nieruchomości,

•  przejrzyste procedury. 

Ponadto Bank Millennium oferuje:
•  możliwość uzyskania Wstępnej Oceny 

Kredytowej bez ponoszenia opłaty za 
wycenę nieruchomości,

•  akceptację wielu różnych źródeł dochodu,
•  szybki proces decyzyjny.

Gwarantujemy:
•  elastyczność – akceptujemy wiele różnych 

źródeł dochodów, zapewniamy możliwość 

łączenia celów mieszkaniowych i niemiesz-
kaniowych,

•  wygodę – w postaci dostępu do infor-
macji o kredycie za pośrednictwem ser-
wisu internetowego Millenet i aplikacji 
mobilnej oraz dzięki możliwości realiza-
cji wielu zleceń związanych z obsługą 
kredytu za pośrednictwem serwisu inter-
netowego,

•  przyjazną i profesjonalną obsługę – 
zapewniamy łatwy kontakt z Bankiem 
poprzez oddziały, infolinię i serwis 
internetowy Millenet. Do obsługi Klientów 
posiadających produkty hipoteczne 
dedykowana jest odrębna infolinia.

Specjaliści produktów hipotecznych obsługują 
zapytania Klientów od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00–20.00. Kontakt pod 
numerem (+48) 22 598 40 60. 

*  Promocja ważna dla wniosków Kredytu 
Hipotecznego, Kredytu w programie 
„Mieszkanie dla Młodych”, Kredytu 
Konsolidacyjnego  i Pożyczki Hipotecznej 
złożonych do 30.04.2017 roku.

Kredyt Hipoteczny w Banku Millennium został 
uznany najtańszym kredytem na rynku w luto-
wym rankingu kredytów wg Rzeczpospolitej 
i Parkietu**.

Odwiedź najbliższy oddział Banku 
Millennium i zrealizuj swoje marzenia 
o własnym domu.

Zakupy już nigdy nie będą takie same. 
Bank Millennium uruchomił goodie – 
nowoczesną, dostępną dla wszystkich 
platformę smartshopingową, zbierającą 
informacje na temat zniżek, promocji, 
nowości zakupowych w centrach 
handlowych, sklepach internetowych 
i stacjonarnych oraz w restauracjach. 
Dzięki goodie twoje zakupy staną się 
wygodniejsze i przyjemniejsze. 

W goodie znajdziesz:
•  codziennie aktualizowane informacje 

o zniżkach, kuponach, promocjach 
i wyprzedażach w centrach handlowych, 
sklepach internetowych i stacjonarnych oraz  
barach i restauracjach w Twojej okolicy;

•  okazje, które mogą Cię zainteresować na 
podstawie Twoich wcześniejszych wyborów;

•  gazetki promocyjne popularnych sklepów oraz 
możliwość łatwego wyszukiwania w nich 
produktów;

•  zebrane w jednym miejscu okazje dostępne 
w danym centrum handlowym;

•  najciekawsze wydarzenia w galeriach 
handlowych;

•  informacje, czy w danej galerii skorzystasz 
z dodatkowych usług (np. fitness, pokój dla 
dzieci, WiFi czy parking dla rowerów);

•  możliwość śledzenia Twoich ulubionych marek 
i informacje o nowych okazjach;

•  lokalizację najbliższych sklepów oraz galerii 
i najbardziej korzystną trasę dojazdu do nich;

•  możliwość oceniania, komentowania 
i udostępniania okazji.

Wejdź na goodie.pl lub pobierz aplikację 
na smartfona.

Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów/pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach 
usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium SA. Regulamin oraz Cennik dostępne są w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed 
udzieleniem kredytu/pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,40% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (według stanu 
na dzień 30.11.2016 r.). Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 200 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 325 229,38 zł, oprocentowanie zmienne 3,82% (z zastrzeżeniem, że nie może być niższe niż oprocentowanie 
minimalne w wysokości 3%), całkowity koszt kredytu 125 229,38 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 110 768,95 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy w wysokości 
1002 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 5700 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 6959,43 zł, opłata za wycenę nieruchomości 
480 zł, PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki – łącznie 319 zł,), okres kredytowania 300 miesięcy, rata kredytu 1035,90 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie przy 
założeniu, że: wartość zabezpieczenia kredytu wynosi 250 000 zł, a marża kredytu uwzględnia posiadanie przez Klienta konta osobistego z comiesięcznymi wpływami wynagrodzenia lub innego dochodu (netto) i karty debetowej Banku 
Millennium oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie. ** Źródło: Rzeczpospolita wyd. z dnia 13.02.2017; Parkiet wyd. z dnia 13.02.2017.

PROWIZJI

RRSO 4,40%


