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Konto Oszczędnościowe PROFIT jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych. Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym PROFIT przez 92 dni 
obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 2,5% w skali roku do kwoty 100 000 zł i 1,7% w skali roku powyżej kwoty 100 000 zł – od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe PROFIT 
w okresie Promocji, która trwa do 14.10.2017 r. Można korzystać z jednej promocji dla Konta Oszczędnościowego PROFIT w danym momencie. Szczegóły Promocji w Regulaminie Promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym PROFIT.  
Edycja 4” i Cenniku usług – stopy procentowe, dostępnych w oddziałach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe 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 27.08.2017 r.

Konto Oszczędnościowe Profit

Zawsze jest dobra pora na oszczędzanie
Życie niesie ze sobą ciągłe zmiany. Warto 
więc przygotować się na nie i jak najszybciej 
zabezpieczyć się finansowo. Regularnie 
oszczędzając, zwiększasz swoje szanse, by 
cieszyć się życiem i zrealizować plany bez 
wyjątków. Każda pora jest dobra, by zacząć 
oszczędzać, więc już dzisiaj załóż Konto 
Oszczędnościowe PROFIT w Banku 
Millennium.   

Oszczędzaj i spełniaj marzenia
Oszczędzający w Banku Millennium wiedzą, że 
każda chwila z Kontem Oszczędnościowym 
PROFIT przybliża ich do spełnienia marzeń i pla-

nów. Bo tylko posiadacze Konta Oszczędno-
ściowego PROFIT zyskują 2,5% w skali roku 
przez 3 miesiące – dla nowych środków do 100 
000 zł. Wystarczy wpłacić nowe środki w okre-
sie Promocji do 14.10.2017 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 

bezpłatne 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 PROFIT 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.
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TYLKO NA KONCIE
OSZCZĘDNOŚCIOWYM PROFIT

przez 3 miesiące
dla nowych środków

do 100 000 zł

2,5%
w skali roku

Karta kredytowa Impresja

Ciesz się zakupami, a wydatki rozłóż na Wygodne Raty 
Zakupy lżejsze do 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. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla transakcji bezgotówkowych wynosi 
16,5%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 5463,38 zł, oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu: 463,38 zł (w tym: suma opłat za obsługę karty głównej 87,89 zł, odsetki 320,60 zł, 
suma opłat za ubezpieczenie Assistance Impresja, które stanowi usługę dodatkową 54,89 zł), 12 miesięcznych rat równych w wysokości 455,28 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Zawsze 
jest dobra pora 
na oszczędzanie



www.bankmillennium.pl TeleMillennium® 801 331 331

Płatności zbliżeniowe telefonem

Poznaj wygodny sposób na płacenie bez portfela
Nie musisz już ze sobą nosić karty 
płatniczej. Teraz możesz trzymać ją 
w formie wirtualnej w aplikacji mobilnej. 
Zapłacisz nią tak, jak plastikową kartą. 
Jedyna różnica - zamiast karty plastikowej 
do terminala przykładasz telefon.

Dlaczego warto? 
Przede wszystkim – za korzystanie z płatności 
zbliżeniowych telefonem nic nie płacisz. Nie 
musisz też instalować żadnego dodatkowego 
oprogramowania. Wystarczy, że masz bezpłatną 
aplikację mobilną Banku Millennium. Ponadto, 
w momencie płatności nie potrzebujesz łączyć 
się z internetem, ani nawet uruchamiać aplikacji 
w telefonie. 

Jak to działa?
W aplikacji mobilnej wybierasz kartę, którą chcesz 
płacić zbliżeniowo telefonem. Możesz wybrać 

którąś ze swoich plastikowych kart (np. debetową 
lub kredytową). Wówczas PIN dla płatności 
telefonem jest taki sam jak dla płatności kartą 
plastikową. Z karty plastikowej i jej wirtualnego 
odpowiednika w aplikacji możesz korzystać 
zamiennie - to tak, jakby mieć duplikat karty 
w telefonie. Możesz też utworzyć nową wirtualną 
kartę, która nie ma plastikowego odpowiednika 

i istnieje tylko w aplikacji. Ty decydujesz, z jakim 
kontem będzie ona powiązana i nadajesz jej PIN. 

Kto może korzystać?
Do płatności zbliżeniowych potrzebny jest 
smartfon:
• z systemem Android 4.4 lub wyższym
• z komunikacją NFC (znajdziesz ją w ustawieniach 

telefonu)
• z aplikacją mobilną Banku Millennium

Jak zapłacić?
Włącz w ustawieniach telefonu komunikację 
NFC. Następnie odblokuj telefon i przyłóż go do 
terminala. Przy transakcjach powyżej 50 zł, 
dodatkowo wpisujesz na terminalu PIN do karty. 
Gotowe! Potwierdzenie dokonania transakcji 
zobaczysz na ekranie telefonu.

Szczegóły oferty znajdują się w Regulaminie – mobilna karta debetowa HCE, 
Regulaminie kart zwirtualizowanych i Cenniku usług – mobilna karta debetowa HCE.

Ubezpieczenie turystyczne

Zapewnij sobie i bliskim spokojny wypoczynek
Teraz w systemie internetowym Millenet 
i aplikacji mobilnej Banku Millennium 
bardzo wygodnie kupisz ubezpieczenie 
turystyczne zarówno dla siebie, jak 
i bliskich. Dodatkowo zyskasz niezwykle 
szybki dostęp do pomocy 24/7.   

Co daje ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie turystyczne daje Ci ochronę 
w najczęściej występujących sytuacjach. W razie 
nagłego zachorowania, wypadku czy zgubienia 
dokumentów Ubezpieczyciel zapewni Ci 
wsparcie finansowe, pomoże zorganizować 
wizytę lekarską itp. 

Dlaczego Bank Millennium?
Ubezpieczenie online kupisz w kilka chwil 
zarówno dla siebie, jak i dla swoich bliskich. Nie 
muszą być oni Klientami Banku. Wszystko zrobisz 
całkowicie online – przez aplikację mobilną lub 
bankowość internetową Millenet. Dzięki temu nie 
musisz tworzyć nowych loginów i haseł.  Płatność 
wykonasz błyskawicznie kilkoma kliknięciami, bez 
ręcznego wpisywania danych konta lub karty 
kredytowej.

Co dostajesz w pakiecie?
Wybierasz spośród trzech gotowych pakietów, 
które różnią się sumami ubezpieczenia, czyli 

maksymalną wysokością odszkodowania, którą 
może wypłacić Ubezpieczyciel. Dodatkowo, 
możesz dostosować ubezpieczenie do rodzaju 
wyjazdu i potrzeb każdego z podróżujących 
poprzez rozszerzenie ochrony, m.in. o sporty 
ekstremalne czy ubezpieczenie bagażu.

Pomoc zawsze pod ręką
Niezależnie od tego, czy jesteś na plaży czy na 
stoku, masz dostęp do natychmiastowej pomocy. 
W razie zdarzenia Ubezpieczyciel pomoże Ci np. 
znaleźć najbliższą przychodnię lub wezwać lekarza. 
Wystarczy, że ustawisz w aplikacji widget „Pomoc 
w podróży”. To przycisk szybkiego kontaktu 
z Ubezpieczycielem, który będzie dostępny na 
ekranie telefonu przed zalogowaniem przez cały 
czas trwania Twojego ubezpieczenia. Przycisk nie 
wymaga połączenia z internetem i umożliwia m.in. 
wysłanie SMS z prośbą o oddzwonienie oraz 
z danymi o Twojej lokalizacji, dzięki którym 
Ubezpieczyciel szybciej zorganizuje Ci pomoc.

W  ramach indywidualnych ubezpieczeń turystycznych ochrona 
ubezpieczeniowa udzielana jest przez STU ERGO Hestia SA z  siedzibą 
w Sopocie. Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczeniowej oraz pełna 
lista wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajduje się 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń turystycznych dla Klientów Banku 
Millennium oraz Karcie Produktu dotyczącej ubezpieczeń turystycznych 
dostępnej na stronie www.bankmillennium.pl.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielem za 
pośrednictwem Banku Millennium SA (dalej: „Bank”), działającego w roli 
agenta ubezpieczeniowego. Bank jest wpisany do rejestru agentów 
ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
pod numerem 11162860/A. Ubezpieczenia podróżne skierowane są do 
klientów Banku posiadających w  Banku rachunek bieżący lub kartę 
kredytową wraz z aktywnym dostępem do bankowości internetowej Millenet 
lub Aplikacji Mobilnej Banku. Ubezpieczenia Kosztów leczenia i Assistance, 
NNW w czasie podróży oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w podróży mogą być zakupione tylko w pakiecie. Ubezpieczenia Ochrona 
Bagażu, Ochrona Sprzętu sportowego oraz Assistance dla auta nie mogą 
być zakupione jako oddzielny produkt i  mogą być kupione tylko wraz 
z pakietem, o którym mowa powyżej.


