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Promocja „Pożyczka 3,2,1” dotyczy Pożyczek Gotówkowych udzielanych na okres 12 miesięcy pod warunkiem jednoczesnego zawarcia umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka. Promocja obejmuje klientów, którzy nie posiadają Pożyczki 
Gotówkowej w Banku Millennium w dniu skorzystania z Promocji oraz 12 miesięcy wstecz od tego dnia. Z Promocji można skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania. Warunki Promocją są zawarte w Regulaminie Promocji „Pożyczka 3,2,1”. 
Promocja jest ważna do 12 maja 2017 roku. Promocja  łączy się z ofertą „Gwarancja Najniższego Oprocentowania”. Warunkiem skorzystania z Gwarancji Najniższego Oprocentowania jest przedstawienie pisemnego potwierdzenia warunków 
cenowych w innym banku wraz z decyzją kredytową dla tej samej kwoty pożyczki i okresu kredytowania w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy Pożyczki Gotówkowej z Bankiem Millennium. Szczegóły dotyczące warunków Gwarancji Najniższego 
Oprocentowania są zawarte w Regulaminie Pożyczki Gotówkowej z „Gwarancją Najniższego Oprocentowania”. Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegóły dotyczące zasad udzielania 
pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium SA.  Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej Regulaminy, Warunki Ubezpieczenia oraz Cenniki są dostępne w oddziałach Banku i na 
stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia. Promocja będzie dostępna również na  
www.bankmillennium.pl oraz poprzez aplikację mobilną od dnia 1 kwietnia 2017 roku.  Promocja nie jest dostępna poprzez formularz zawarty na stronie www.bankmillennium.pl. 
Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,24%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 3262,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 3503,29 zł, oprocentowanie 
stałe 3,00%, całkowity koszt kredytu: 241,29 zł (w tym:  prowizja 2,00% (65,24 zł), odsetki 56,27 zł, ubezpieczenie 119,78 zł, usługi dodatkowe 0 zł), 12 miesięcznych rat równych w wysokości 291,94 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2017 r. 
na reprezentatywnym przykładzie.

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 31.03.2017 r.

Pożyczka Gotówkowa

3...2...1 Czas spełnić marzenia z Pożyczką Gotówkową
3% oprocentowania... 2% prowizji... 1 rok 
spłaty... Pożyczka Gotówkowa to kilka 
prostych kroków, z których każdy przybliża 
Cię do realizacji planów – tych dużych 
i małych.  To Twoja pierwsza pożyczka? Nie 
zwlekaj! Doradca w oddziale Banku 
odpowie na Twoje pytania, pomoże złożyć 
wniosek i przejdzie z Tobą przez wszystkie 
formalności.  

Droga do spełnienia marzeń jest 
naprawdę prosta…

w stronę oszczędności...
Wraz z pożyczką otrzymasz Gwarancję 
Najniższego Oprocentowania. Jeśli w ciągu 30 dni 
po zawarciu umowy pożyczki znajdziesz tańszą 

ofertę dla tej samej kwoty i okresu kredytowania 
– obniżymy Twoje oprocentowanie i zwrócimy 
Ci różnicę już zapłaconych u nas odsetek.

krócej do celu...
Decyzję o przyznaniu pożyczki otrzymasz nawet 
w trakcie pierwszej wizyty. Akceptujemy szeroki 
wybór dokumentów potwierdzających źródło 
i poziom dochodów, dzięki czemu uzyskanie 
dodatkowych środków jest prostsze, niż sądzisz.

ochrona na każdym kroku...
Dzięki szerokiemu pakietowi ubezpieczeń 
Bezpieczna Pożyczka otrzymujesz ochronę 
w zakresie:
•  utraty stałych źródeł dochodów albo hospitalizacji 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

•  czasowej niezdolności do pracy albo śmierci 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

•  całkowitej niezdolności do pracy albo 
inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku,

• poważnego zachorowania,
• śmierci.
Ochrona ubezpieczeniowa zmienia się 
automatycznie w zależności od Twojej bieżącej 
sytuacji zawodowej oraz uprawnień do emerytury 
lub renty.

Jak skorzystać z pożyczki? Wykonaj 
pierwszy krok, my zajmiemy się resztą:
•  odwiedź oddział Banku Millennium lub
• zadzwoń do TeleMillennium 801 331 331 lub
•  złóż wniosek na www.bankmillennium.pl
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Nowe Konto Oszczędnościowe Profit

Zacznij oszczędzać dziś, by jutro zrealizować swoje plany 
Z oszczędnościami jest podobnie jak 
z uczuciami – dobrze ulokowane nabierają 
coraz większej wartości. A gdy staną 
się naprawdę znaczące, zaprocentują 
niejednym powodem do uśmiechu. 
Otwórz nowe Konto Oszczędnościowe 
Profit w Banku Millennium, wpłacaj nowe 
środki, by już niedługo zacząć pisać własną 
historię 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 zyskują 2,5% w skali 
roku przez 3 miesiące – dla nowych środków do 
100 000 zł. Wystarczy otworzyć nowe Konto 
Oszczędnościowe Profit i wpłacić nowe środki 
w okresie Promocji do 22.04.2017 r.

Swoboda
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.

Wygodne transakcje
Miej stały dostęp do swoich oszczędności! Wpłacaj 
pieniądze na konto i wypłacaj je, kiedy tylko zechcesz, 
nie tracąc dotychczas zarobionych odsetek.

Nowoczesna obsługa
Zarządzaj kontem z każdego miejsca na świecie! 
Konto Oszczędnościowe Profit możesz założyć 
w dowolnym oddziale, a jeżeli masz już dostęp do 
Kanałów Bankowości Elektronicznej, również za 
pośrednictwem Millenetu oraz telefonicznie przez 
TeleMillennium. Sam wybieraj też najlepszą metodę 
jego obsługi, niezależnie od tego, gdzie akurat jesteś.

3% oprocentowanie

2% prowizja

1 rok spłaty

14,24% RRSO

Plany mają sens, jeśli je realizujesz
Wejdź do oddziału i zrealizuj własne  

z Pożyczką Gotówkową



www.bankmillennium.pl TeleMillennium® 801 331 331

Konto Oszczędnościowe Walutowe

Oszczędzaj bez granic
Z nowym Kontem Oszczędnościowym 
Walutowym poczujesz, jak znikają 
granice. Teraz możesz cieszyć się  
zyskiem bez względu na walutę. 
Rozpocznij oszczędzanie w USD lub EUR 
i odkryj światowy wymiar oszczędzania. 

Konto walutowe jest wygodnym i zyskującym 
coraz większą popularność sposobem lokowania 
oszczędności. To także doskonałe rozwiązanie dla 
osób często podróżujących za granicę, 
zarabiających w walucie USD lub EUR, albo 
otrzymujących taką walutę od bliskich. Otwórz 
Konto Oszczędnościowe Walutowe w Banku 
Millennium w USD lub EUR i oszczędzaj nawet 
na 1,2% w skali roku.

Korzyści bez granic:
•  Możliwość wpłat w dowolnej wysokości 

i systematycznegoodkładania środków na 
wyjazd zagraniczny.

•  Atrakcyjne oprocentowanie standardowe.
•  Elastyczny dostęp do środków bez utraty odsetek. 

Nawet 1,2% w skali roku w Promocji dla nowych 
środków. Otwórz Konto Oszczędnościowe 

Walutowe, a poczujesz różnicę. W Promocji 
zyskujesz oprocentowanie 1,2% w skali roku do 
50 000 USD i 0,8% w skali roku do 30 000 EUR 
dla nowych środków przez 3 miesiące. 
Standardowe oprocentowanie na koncie wynosi 
0,5% w skali roku dla środków w USD oraz 0,2% 
w skali roku dla EUR. Możliwość założenia konta 
w USD i w EUR i skorzystania z Promocji na 
nowe środki na obydwu kontach. Opłata za 
otwarcie oraz prowadzenie Konta 
Oszczędnościowego Walutowego 0 USD/EUR, 
pierwsza wypłata/przelew w miesiącu 
kalendarzowym 0 USD/EUR, druga i każda 
kolejna wypłata/przelew w miesiącu 
kalendarzowym 1 USD/EUR.

Nowoczesna obsługa:
Konto Oszczędnościowe Walutowe można 
założyć w dowolnym oddziale Banku oraz 
obsługiwać za pośrednictwem Millenetu, 
TeleMillennium i aplikacji mobilnej.

Wygoda i bezpieczeństwo:
Dostęp do środków 24 godziny na dobę poprzez 
nowoczesną aplikację mobilną na smartfony 
i tablety oraz serwis internetowy Millenet.

Oprocentowanie promocyjne na Koncie Oszczędnościowym Walutowym, w wysokości 1,2% w skali roku do 50 000 USD oraz 0,8% w skali roku do 30 000 EUR, obowiązuje przez 3 miesiące dla nowych środków w danej 
walucie wpłaconych podczas Promocji, która trwa do 24.06.2017 r. Oprocentowanie promocyjne nadwyżki nowych środków ponad 50 000 USD i ponad 30 000 EUR oraz oprocentowanie standardowe wynosi dla środków 
w USD i EUR, odpowiednio, 0,5% i 0,2% w skali roku. Można korzystać tylko z jednej promocji w danej walucie w tym samym czasie. Po okresie Promocji obowiązuje oprocentowanie zmienne w wysokości określonej Cennikiem 
usług – stopy procentowe. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w EUR lub USD oraz Konta Oszczędnościowego 
Walutowego odpowiednio w tej samej walucie. Szczegóły Promocji określone są w Regulaminie Promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Walutowym. Edycja 4.” oraz Cenniku usług – stopy procentowe. Zasady 
prowadzenia Konta Oszczędnościowego Walutowego określone są w Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA oraz Cenniku usług – stopy procentowe, dostępnych 
w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Stan na dzień 31.03.2017 r.

oprocentowanie 
nawet

w skali roku

do 50 000 USD przez  
3 miesiące dla nowych  

środków

1,2%

Karta kredytowa Alfa

Poczuj, że stać Cię na więcej. Zyskaj aż do 760 zł rocznie!
Millennium Alfa to karta stworzona 
specjalnie dla mężczyzn i dopasowana 
do ich potrzeb. Z kartą Millennium Alfa 
poczujesz, że stać Cię na dużo więcej.

5% zwrotu za zakupy w sklepach 
Partnerów i oszczędność do 760 zł 
rocznie to zaledwie początek.

Nasi Partnerzy:
• biżuteria i kosmetyki: Apart, Sephora
• wyposażenie domu: Leroy Merlin
•  części samochodowe: Inter Cars – zakupy 

online na www.motointegrator.pl
•  rozrywka: Empik i Cinema City (nie dotyczy 

zakupów online)
• sport i rekreacja: GO Sport
• podróże: Travelplanet.pl

Każdego dnia karta Millennium Alfa 
przynosi dodatkowe korzyści: 
 
•   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

•   bogaty Pakiet Assistance Alfa – wsparcie 
dla Ciebie i Twojej rodziny w wielu nieprzewi-
dzianych sytuacjach

•   atrakcyjne rabaty w ramach programu 
„Inspiracje” – w blisko 1000 sklepów oraz 
punktów usługowych 

•   szeroki zakres ubezpieczenia karty w ramach 
usługi „Pakiet Bezpieczeństwa”

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 Alfa”, 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 Alfa wydawanej przez Bank Millennium SA „Moneyback”, Cenniku usług – karty kredytowe, warunkach ubezpieczenia „Pakiet Assistance Alfa”, Karcie produktu – Pakiet Assistance Alfa  
– dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegóły oferty dostępne również w TeleMillennium pod numerem 801 331 331. 


