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Pożyczka Gotówkowa (RRSO 7,68%)

Jasne zasady, prosta spłata 
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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. 

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

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 zawar te 
w Regulaminie Promocji „100 zł raty za każde 
5000 zł pożyczki”. Szczegóły dotyczące zasad 
udzielania pożyczek są zawar te 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.

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.

Jasne zasady, 
prosta spłata
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,59% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (według stanu na dzień 
31.10.2017r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 265 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta  
439 280,82 zł, oprocentowanie zmienne 4,03%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 174 280,82 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki  
155 948,58 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 1 326 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia 
i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 7 500 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku  
9 287,24 zł, PCC 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania 25 lat, rata kredytu 1 403,16 zł, liczba rat 300. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 10.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, 
zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 330 000 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. W przypadku Konta 360°, konto to wówczas prowadzone 
jest przez Bank bezpłatnie i opłata za kartę debetową do tego konta wynosi 0 zł.

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. 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.
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. 

Kredyty Hipoteczne 

Nie pozwól uciec marzeniom 
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 kar ty debetowej do 
tego konta (wykonując transakcje 

bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł 
miesięcznie), 

• finansowanie do 90% wartości nieruchomości.

Dodatkowo oferujemy:
•  możliwość skorzystania z wakacji kredytowych 

- bezpłatnego zawieszenia spłaty raty kredytu, raz 
w każdym roku kalendarzowym,

•  możliwość uzyskania Wstępnej Oceny Kredytowej 
bez konieczności dostarczenia wyceny 
nieruchomości,

•  akceptację wielu różnych źródeł dochodu.

Gwarantujemy: 
•  elastyczność – możliwość łączenia celów 

mieszkaniowych i niemieszkaniowych, 

•  wygodę – dostęp do informacji o kredycie za 
pośrednictwem serwisu internetowego 
Millenet i aplikacji mobilnej oraz możliwość 
realizacji wielu zleceń związanych z obsługą 
kredytu za pośrednictwem serwisu 
internetowego, 

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

Więcej informacji o kredytach hipotecznych 
znajdziesz w oddziałach Banku Millennium, na 
stronie www.bankmillennium.pl oraz pod 
numerem (+48) 22 598 40 60. 

Nie pozwól uciec 
marzeniom


