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Oszczędzaj dla siebie 
i swoich bliskich
Pomyśl o Koncie Oszczędnościowym Profit

Konto Oszczędnościowe Profit jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych. Opłaty oraz zasady prowadzenia rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego określa Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA 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 100 000 zł i 1,4% 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 przystąpienia do promocji, która trwa do 7.07.2018 r. Oprocentowanie promocyjne dla kolejnych wpłat nowych środków będzie obowiązywało 
do 92. dnia włącznie, licząc od pierwszej wpłaty nowych środków. Można korzystać z jednej promocji dla danego Konta Oszczędnościowego Profit w danym momencie. Szczegóły w Regulaminie promocji „Nowe Środki 
na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 8” 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 – 7,50 zł, zgodnie 
z Cennikiem usług – stopy procentowe. Stan na dzień 13.05.2018 r.

Konto Oszczędnościowe Profit

Oszczędzaj dla siebie i swoich bliskich
Oszczędności to coś więcej niż tylko 
pieniądze. Zapewniają finansowe 
bezpieczeństwo i pomagają zaplanować 
przyszłość – Twoją i Twoich najbliższych. 
Pomaga w tym Konto Oszczędnościowe 
Profit. Wystarczy systematycznie 
odkładać na nim nawet niewielkie kwoty, 
aby z czasem poczuć siłę oszczędności 
i z radością myśleć o tym, co przed Tobą.   

Oszczędności na lato i na lata
Otwórz Konto Oszczędnościowe Profit 
i skorzystaj z oferty najlepszej pod słońcem. 
Latem posiadacze Konta Oszczędnościowego 

Profit zyskują 2,7% w skali roku dla nowych 
środków do 100 000 zł przez 3 miesiące od 
pierwszej wpłaty. Wystarczy wpłacić nowe 
środki w okresie Promocji do 7.07.2018 r.

Wygodne transakcje
Miej stały dostęp do swoich oszczędności! 
Wpłacaj pieniądze na konto i wypłacaj je, kiedy 
tylko zechcesz, nie tracąc dotychczas 
zarobionych odsetek.

Poczuj swobodę
Oszczędzaj tak długo, jak chcesz! Otwórz 
Konto Oszczędnościowe Profit na czas 

nieokreślony i oszczędzaj 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 i aplikacji mobilnej. Sam wybieraj 
też najlepszą metodę jego obsługi, niezależnie 
od tego, gdzie akurat jesteś.

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 
zbliżeniowych telefonem nic nie płacisz. Nie mu-
sisz też instalować żadnego dodatkowego opro-
gramowania. Wystarczy, że masz bezpłatną apli-
kację mobilną Banku Millennium. Ponadto, 
w momencie płatności nie potrzebujesz łączyć 
się z internetem, ani nawet uruchamiać aplikacji 
w telefonie. Płatności zbliżeniowe telefonem to 

świetne rozwiązanie dla tych, którzy czekają na 
dostarczenie nowej karty plaskikowej. Można 
bowiem korzystać z wirtualnego odpowiednika 
karty i płacić nim w sklepach stacjonarnych zanim 
karta plastikowa dotrze do Ciebie pocztą.

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, 
komunikacją NFC (znajdziesz ją w ustawieniach 
telefonu) i 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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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 

Twój własny dom jest bliżej niż myślisz 
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. 

Twój własny dom  
jest bliżej niż myślisz

RRSO: 4,59%

0% prowizji


