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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 dla nadwyżki powyżej kwoty 100 000 zł – od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków 
na Konto Oszczędnościowe Profit w okresie Promocji, która trwa do 13.01.2018 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 5” 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 15.10.2017 r.

Konto Oszczędnościowe Profit

Zawsze jest dobra pora na oszczędzanie
Aby spełniły się marzenia, trzeba 
zacząć je realizować. Otwórz Konto 
Oszczędnościowe Profit i przekonaj 
się, że nawet drobne kwoty regularnie 
przelewane mogą prowadzić do 
realizacji największych 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 13.01.2018 r.

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

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 zbli-
żeniowych telefonem nic nie płacisz. Nie musisz 
też instalować żadnego dodatkowego oprogramo-
wania. Wystarczy, że masz bezpłatną aplikację mo-
bilną 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 
smar tfon:
• 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.

Nawet drobne oszczędności  
spełniają wielkie marzenia



www.bankmillennium.pl TeleMillennium® 801 331 331

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z Promocją „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,68%, całkowita kwota 
kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6000 zł, oprocentowanie stałe 7,42%, całkowity koszt kredytu: 1000 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 1000 zł, 
usługi dodatkowe 0,00 zł, w tym: ubezpieczenie 0,00 zł, 0 zł – opłata za Konto 360°, w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/
BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 8 zł), 60 miesięcznych rat równych w wysokości 100,00 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od 
uruchomienia środków. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki” trwa od 25 listopada 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. i dotyczy nieubezpieczonych pożyczek gotówkowych udzielanych na okres 60 miesięcy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości 
5000 zł lub 10 000 zł, lub 15 000 zł. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w momencie składania wniosku nie są posiadaczami pożyczki gotówkowej ani konsolidacyjnej w Banku oraz zadeklarują w umowie pożyczki przelew wynagrodzenia 
lub dochodu netto na swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Millennium S.A. Możliwość skorzystania z Promocji za pośrednictwem Millenetu i najnowszej wersji aplikacji mobilnej Banku będzie miała miejsce nie później niż od 
dnia 20 stycznia 2018 r. Promocja: nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych, można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania i nie obejmuje pożyczek przeznaczonych na spłatę innych produktów kredytowych. 
Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki”. 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 Gotówkowej 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 „Gwarancja 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”. Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Opłaty, prowizje 
i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Wymienione wyżej dokumenty 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. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w  terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 

Pożyczka Gotówkowa (RRSO 7,68%)

Jasne zasady, prosta spłata 
Wyprawka dla dziecka, remont 
mieszkania a może rodzinny samochód? 
Wszystkie małe i większe potrzeby 
w prosty sposób sfinansujesz w Banku 
Millennium. 

Teraz za każde 5000 zł pożyczki zapłacisz 
miesięcznie tylko 100 zł raty i nic więcej.

Kwota pożyczki dopasowana do Twoich 
potrzeb 

Wybierz kwotę, która pozwoli Ci zrealizować 
plany, i sprawdź, ile może wynosić Twoja rata 
w Promocji „100 zł raty za każde 5000 zł 
pożyczki”. Spłatę Twojej pożyczki rozłożymy na 
60 miesięcy.

Korzyści dla przelewających wynagrodzenie

Jeśli nie przelewasz jeszcze swojego wynagrodzenia  
do Banku Millennium, teraz jest najlepszy czas, aby 
to zmienić. Zadeklaruj w umowie pożyczki przelew 
wynagrodzenia lub dochodu netto na swój 
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
w Banku Millennium oraz zapewnij każdego 
miesiąca wpływ w wysokości wskazanej w umowie, 
a Twoja rata nie ulegnie zmianie do końca okresu 
kredytowania.

Decyzja kredytowa podczas wizyty 
w oddziale

Decyzję o przyznaniu pożyczki otrzymasz nawet 
w trakcie pierwszej wizyty w oddziale. 
Akceptujemy szeroki wybór dokumentów 
potwierdzających źródło i poziom dochodów, 
dzięki czemu skorzystanie z pożyczki jest prostsze, 
niż sądzisz.

Pieniądze na Twoim koncie szybciej niż 
myślisz

Gotówka, której potrzebujesz, trafi na Twoje konto 
nawet w ciągu 1 dnia od podpisania umowy. Jeżeli 
jesteś już Klientem Banku Millennium, sprawdź oferty 
przygotowane specjalnie dla Ciebie w Millenecie lub 
najnowszej wersji aplikacji mobilnej Banku Millennium. 

Gwarancja Najniższego Oprocentowania

Każda pożyczka objęta jest Gwarancją Najniższego 
Oprocentowania. Jeżeli  w ciągu 30 dni od zawarcia 
umowy pożyczki z Bankiem Millennium znajdziesz 
i przedstawisz nam tańszą ofertę dla tej samej 
kwoty i okresu kredytowania – obniżymy Twoje 
oprocentowanie i zwrócimy Ci różnicę  
już zapłaconych u nas odsetek. Szczegóły 
w regulaminie oferty.

Jak skorzystać z pożyczki? Wykonaj 
pierwszy krok, my zajmiemy się resztą:

• odwiedź najbliższy oddział Banku Millennium lub
• zadzwoń do TeleMillennium 801 331 331 lub
•  złóż wniosek internetowy na  

www.bankmillennium.pl

Jeśli przygotowujesz się do wyjątkowych 
Świąt lub innej uroczystości rodzinnej, to 
5000 zł ze stałą, miesięczną ratą 100 zł 
ułatwi Ci organizację tego wydarzenia.

Jeśli nie możesz już dłużej czekać z remontem 
kuchni lub łazienki, to 10 000 zł  
ze stałą miesięczną ratą 200 zł pozwoli Ci 
go zrobić już teraz.

Jeśli myślisz o zmianie samochodu na 
większy, to 15 000 zł ze stałą miesięczną 
ratą 300 zł sprawi, że będziesz cieszyć się 
nowym autem, a Twój budżet domowy 
pozostanie w dobrej kondycji.

każde
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RRSO:
7,68%


