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Konto Oszczędnościowe Profit jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych – zasady i warunki prowadzenia rachunku 
ROR określa Regulamin ogólny świadczenia usług oraz Cennik usług – prowizje i opłaty. Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 92 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 
2,7% w skali roku do kwoty 200 000 zł i 1,5% w skali roku dla nadwyżki powyżej kwoty 200 000 zł – od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Profit w okresie 
Promocji, która trwa do 10.03.2018 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 6” 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 15.01.2018 r.

Konto Oszczędnościowe Profit

Oszczędzanie to najlepsze z postanowień
W nowym roku życzymy spełnienia 
postanowień oraz planów. Do ich 
realizacji przybliży Cię Konto 
Oszczędnościowe Profit. Już dziś 
zacznij regularnie oszczędzać 
i z radością pomyśl o tym, co przed 
Tobą. Otwórz Konto Oszczędnościowe 
Profit. Zobacz, jak Twoje życzenia się 
spełniają.   

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

i planów. Bo posiadacze Konta 
Oszczędnościowego Prof it zyskują 2,7% 
w skali roku przez 3 miesiące – dla nowych 
środków do 200 000 zł. Wystarczy wpłacić 
nowe środki w okresie Promocji do 
10.03.2018 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 Profit możesz założyć 
w dowolnym oddziale, a jeżeli masz już dostęp 
do Kanałów Bankowości Elektronicznej, również 
za pośrednictwem Millenetu i Aplikacji Mobilnej. 
Sam wybieraj też najlepszą metodę jego obsługi, 
niezależnie od tego, gdzie akurat jesteś.
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i dobrze rozpocznij nowy rok

Szczegóły ofer ty znajdują się w Regulaminie – mobilna kar ta debetowa HCE, Regulaminie kar t zwir tualizowanych i Cenniku usług – mobilna kar ta 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.
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Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Konsolidacyjnej z Promocją „Zmień bank swojego kredytu na Bank Millennium”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) wynosi 14,70%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 27 259,83 zł, całkowita kwota do zapłaty: 41 028,76 zł, oprocentowanie stałe 6,31%, 
całkowity koszt kredytu: 13 768,93 zł (w tym: prowizja 0,82% (223,53 zł), odsetki 7279,19 zł, usługi dodatkowe 6226,21 zł, w tym ubezpieczenie 6226,21 zł),  
76 miesięcznych rat równych w wysokości 539,85 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 9.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „Zmień bank swojego kredytu na Bank Millennium” dotyczy pożyczek konsolidacyjnych, tj. pożyczek, w których część albo całość udzielonej kwoty przeznaczona 
jest na spłatę produktów kredytowych (kredytów, pożyczek, zadłużenia na kartach kredytowych oraz limitach w koncie) spoza Banku. Jednym  
z warunków skorzystania z Promocji jest zawarcie umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka, a także wskazanie Banku jako uprawnionego do świadczenia 
ubezpieczeniowego z tytułu zgonu i dokonanie na rzecz Banku cesji praw z tej umowy. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w dniu wnioskowania nie posiadają 
pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych oraz z ofertą dla osób deklarujących 
comiesięczny wpływ środków pochodzących z ich wynagrodzenia lub dochodu netto na ich rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku i można z niej skorzystać 
tylko raz w trakcie jej trwania. Promocja trwa od 25 listopada 2017 r. do dnia 15 kwietnia 2018 r. Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji 
„Zmień bank swojego kredytu na Bank Millennium”. 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 S.A. 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 – ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej Regulaminy, 
Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu oraz Cennik 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. 

Pożyczka Konsolidacyjna

Przenieś do nas swój kredyt bez prowizji (RRSO 14,7%) 
Przenieś swoje kredyty do Banku 
Millennium bez prowizji, zyskaj atrakcyjne 
oprocentowanie i jedną, niską ratę.  

Stałe oprocentowanie 5,7%, a rata pod 
kontrolą
Przenosząc kredyt do Banku Millennium, w łatwy 
sposób obniżysz jego oprocentowanie do 5,7%. 
Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie 
Bezpieczna Pożyczka i wskażesz Bank Millennium 
jako uprawnionego do świadczeń z tytułu umowy 
ubezpieczenia. Co więcej, w Banku Millennium 
oprocentowanie jest stałe. Dzięki temu w trakcie 
całego okresu kredytowania Twoja rata będzie miała 
wysokość ustaloną w umowie. 

0% prowizji za przeniesienie kredytu
Chciałbyś zmienić bank swojego kredytu, ale 
obawiasz się dodatkowych kosztów? Musisz 
wiedzieć, że do Banku Millennium przeniesiesz 
bezpłatnie kredyty i pożyczki gotówkowe, ratalne 
i samochodowe oraz zadłużenie w limitach 
w koncie i na kartach kredytowych, które masz 
w innych bankach lub SKOK-ach. Od kwoty 

konsolidowanych środków nie zapłacisz prowizji, 
a dodatkowo uzyskasz jedną, wygodną do spłaty 
miesięczną ratę.

Dodatkowa gotówka na dowolny cel
Dzięki połączeniu kredytów w jeden w Banku 
Millennium często możesz zyskać zdolność 
kredytową na dodatkową kwotę. Przeniesione 
kredyty spłacasz w jednej, niskiej miesięcznej racie, 
nawet jeśli skorzystasz z dodatkowych środków.

Ochrona na każdym kroku
Komfort spłaty otrzymujesz dzięki szerokiemu 
pakietowi ubezpieczeń Bezpieczna Pożyczka, który 
oferuje ochronę w zakresie ryzyk wskazanych 
w WU Bezpieczna Pożyczka. Ochrona 
ubezpieczeniowa automatycznie dopasowuje się 
do Twojej bieżącej sytuacji zawodowej oraz 
uprawnień do emerytury lub renty.

Prosta i łatwa zmiana banku
Wystarczy, że zdecydujesz, które kredyty chcesz 
przenieść, podasz numer rachunku do spłaty oraz 
numer umowy kredytu. Wszystkie formalności 

załatwisz podczas jednej wizyty w oddziale, 
a pieniądze na spłatę Twoich kredytów przekażemy 
nawet w ciągu 1 dnia od podpisania umowy.

Wyjątkowa jakość i dostępność usług
Przenosząc swoje kredyty do Banku Millennium, 
zyskujesz dostęp do nowoczesnych produktów 
i usług bankowych. Informacje o swoim kredycie 
możesz uzyskać telefonicznie oraz w kanałach 
elektronicznych – przez 7 dni w tygodniu,  
24 godziny na dobę. A jeśli bankujesz z nami 
aktywnie, możesz otrzymywać oferty „na klik” 
w systemie bankowości transakcyjnej lub poprzez 
aplikacje mobilną Banku.
Twoja satysfakcja ze współpracy z nami i wyjątkowa 
jakość obsługi to nasze priorytety, co potwierdza 
uzyskane w 2017 roku I miejsce w rankingu 
Przyjazny Bank Newsweeka w kategorii „Bank dla 
Kowalskiego”.

Jak przenieść kredyty do Banku 
Millennium?
• odwiedź najbliższy oddział Banku Millennium lub
• zadzwoń do TeleMillennium 801 331 331
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