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Promocja „Niska rata, wygodna spłata” dotyczy pożyczek konsolidacyjnych udzielanych pod warunkiem jednoczesnego zawarcia umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka, a także wskazania Banku jako uprawnionego do świadczenia ubezpieczeniowego 
z tytułu zgonu i dokonania na rzecz Banku cesji praw z tej umowy. Promocja ta obejmuje Klientów, którzy nie posiadają Pożyczki Gotówkowej lub Konsolidacyjnej w Banku Millennium. Od pozostałej kwoty Pożyczki Konsolidacyjnej, nieprzeznaczonej na 
spłatę produktów kredytowych spoza Banku Millennium, oprocentowanie jest naliczane standardowo zgodnie z Cennikiem „Pożyczka Gotówkowa Oprocentowanie, opłaty i prowizje”. Pozostałe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „Niska 
rata, wygodna spłata”. Promocja trwa od 4 lutego do 30 czerwca 2017 r. Promocja łączy się z ofertą „Gwarancja Najniższego Oprocentowania”. Warunkiem skorzystania z Gwarancji Najniższego Oprocentowania jest przedstawienie przez Klienta, w ciągu 
30 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki z Bankiem Millennium, umowy kredytu/pożyczki zawartej z innym bankiem lub Europejskiego Formularza Informacyjnego wraz z decyzją kredytową, dla tej samej kwoty pożyczki i okresu kredytowania. Oferta nie 
uwzględnia kredytów i pożyczek ratalnych oraz gotówkowych z rocznym oprocentowaniem nominalnym 0%, kart kredytowych, limitów w koncie osobistym oraz kredytów i pożyczek z zabezpieczeniem. Klient może skorzystać z oferty Gwarancji Najniższego 
Oprocentowania nie więcej niż raz w trakcie jej ważności. 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 oraz Karcie Produktu. 
Wymienione wyżej Regulaminy, Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu 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 nie jest dostępna poprzez formularz zawarty na stronie www.bankmillennium.pl. Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Konsolidacyjnej z Promocją „Niska rata, wygodna 
spłata”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,94%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 24 456,52 zł, całkowita kwota do zapłaty: 37 576,73 zł, oprocentowanie stałe 6,21%, całkowity koszt kredytu: 13 120,21 zł  
(w tym: prowizja 1,74% (425,54 zł), odsetki 6797,62 zł, ubezpieczenie 5897,05 zł), 79 miesięcznych rat równych w wysokości 475,65 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Pożyczka Konsolidacyjna

Przerzuć się na lżejszy tryb
Wybierz Pożyczkę Konsolidacyjną w Banku 
Millennium i skorzystaj z Promocji „Niska 
rata, wygodna spłata”. Połącz swoje kredyty, 
pożyczki oraz zadłużenie na kartach 
kredytowych czy limitach w koncie z innych 
banków. Otrzymasz jedną ratę – niższą 
i wygodną do spłaty. 

Warto skorzystać z Pożyczki Konsoli-
dacyjnej z ubezpieczeniem Bezpieczna 
Pożyczka, bo...

... realizujesz marzenia i plany
Nadeszła nowa era w realizowaniu Twoich 
marzeń i planów. Z Pożyczką Konsolidacyjną 
możesz płacić mniej i otrzymać więcej. Wraz 

z niższą ratą możesz liczyć na dodatkowe 
środki, które wydasz, na co tylko chcesz.

... zyskujesz niższą ratę
Przenieś do Banku Millennium swoje zobowią-
zania kredytowe. Zrobisz to bezpłatnie, bo od 
kwoty konsolidowanych środków nie 
zapłacisz prowizji.

... zyskujesz Gwarancję
Razem z Pożyczką Konsolidacyjną w Banku 
Mil lennium otrzymasz Gwarancję 
Najniższego Oprocentowania. Jeśli 
w ciągu 30 dni po zawarciu umowy pożyczki 
znajdziesz tańszą ofer tę dla tej samej kwoty 
i okresu kredytowania – obniżymy Twoje 

oprocentowanie i zwrócimy Ci różnicę już 
zapłaconych u nas odsetek.

... spłacasz wygodnie
Zaplanuj swój budżet i dopasuj do niego 
wysokość nowej raty. To proste, bo spłatę możesz 
rozłożyć nawet na 8 lat, a raty regulować 
z konta osobistego w Banku Millennium. 

... pomożemy Ci załatwić wszelkie 
formalności
Skorzystaj z Pożyczki Konsolidacyjnej 
z ubezpieczeniem Bezpieczna Pożyczka:
•  odwiedź najbliższy oddział Banku Millennium
•  zadzwoń do TeleMillennium pod numer  

801 331 331
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Karta kredytowa Impresja

Ciesz się zakupami, a wydatki rozłóż na Wygodne Raty 
Zakupy lżejsze o 5% przez cały rok? 
Płacąc kartą Impresja w sklepach 
Partnerów, 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.

Połącz swoje kredyty, spłacaj jedną ratę 
i zyskaj dodatkowe środki!

Przerzuć się na lżejszy tryb
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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 24.06.2017 r. Dla nowych środków powyżej kwoty 100 000 zł  
przez 3 miesiące obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,7% w skali roku. Okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego dla nowych środków jest liczony od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych 
środków na Konto Oszczędnościowe Profit w okresie promocji. 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 23.04.2017 r.

Nowe Konto Oszczędnościowe Profit

Są chwile, dla których warto oszczędzać
Już dzisiaj warto więc zabezpieczyć się 
finansowo na przyszłość i otworzyć 
Konto Oszczędnościowe Profit w Banku  
Millennium. Odkładając regularnie 
nawet niewielkie sumy, zwiększasz swoje 
szanse, że będzie Cię stać na beztroskie 
chwile z najbliższymi i realizację 
wszystkich planów.  

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 wpłacić nowe środki 
w okresie Promocji do 24.06.2017 r.

Wygodne transakcje
Miej stały dostęp do swoich oszczędności! 

Wpłacaj pieniądze na konto i wypłacaj je, kiedy 
tylko zechcesz, nie tracąc dotychczas 
zarobionych odsetek.

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.

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

2,5%
w skali roku

na nowym Koncie  
Oszczędnościowym 

Profit
przez 3 miesiące  

dla nowych środków
do 100 000 zł

Kredyty Hipoteczne 

0% prowizji za udzielenie i za wcześniejszą spłatę kredytu 
hipotecznego (RRSO 4,60%) 
Marzysz o własnym domu? Nie czekaj! 
Teraz z Kredytem Hipotecznym w Banku 
Millennium Twój własny dom jest bliżej, 
niż myślisz. 

Kredyt Hipoteczny Banku Millennium to: 
• 0% prowizji za udzielenie kredytu,
•  0% prowizji za wcześniejszą spłatę 

kredytu w całym okresie kredytowania, 
•  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.

Ponadto Bank Millennium oferuje: 
•  możliwość uzyskania Wstępnej Oceny 

Kredytowej bez ponoszenia opłaty za wycenę 
nieruchomości, 

•  akceptację wielu różnych źródeł dochodu. 
 
Gwarantujemy: 
•  elastyczność – akceptujemy wiele różnych 

źródeł dochodów, zapewniamy możliwość łączenia 
celów mieszkaniowych i niemieszkaniowych, 

•  wygodę – w postaci dostępu do informacji 
o kredycie za pośrednictwem serwisu 
internetowego Millenet i aplikacji mobilnej 
oraz dzięki możliwości realizacji wielu zleceń 
związanych z obsługą kredytu za pośrednictwem 
serwisu internetowego, 

•  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. 

Odwiedź najbliższy oddział Banku 
Millennium i zrealizuj swoje marzenia 
o własnym domu. 
 
Najwyższą jakość naszych usług potwierdzają 
nagrody zdobyte w rankingu Newsweeka, w którym 
Bank Millennium od lat zdobywa miejsce na podium 
w kategorii Bankowość Hipoteczna*

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 S.A. 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 4,60% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73 % (według stanu na dzień 28.04.2017r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 230 000 zł,  
całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 381 662,69 zł, oprocentowanie zmienne 4,03%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 151 662,69 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 135 350,98 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu 
dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 1 152 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 6 300 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 
8 060,71 zł, opłata za wycenę nieruchomości 480 zł, PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki łącznie 319 zł), okres kredytowania 25 lat, rata kredytu 1 217,84 zł, liczba rat 300. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2017 r. na 
reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 285 000 zł, marża kredytu wynosi 2,30% z uwagi 
na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na 
kwotę min. 500 zł miesięcznie, które to konto wówczas prowadzone jest przez Bank bezpłatnie.
W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe 
będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.
Klient ma możliwości przedstawienia ubezpieczenia nieruchomości lub na życie – spoza oferty za pośrednictwem banku - z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez KNF. Udzielenie kredytu z LTV (stosunek całkowitej kwoty kredytu 
hipotecznego do wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia) w wysokości powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%, możliwe jest wyłącznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV.
* Źródło: www.newsweek.pl 


