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Miło patrzeć, jak rosną
Pomyśl o tym, co ważne. Otwórz Konto Oszczędnościowe 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 oraz rachunków oszczędnościowych (w tym Konta Oszczędnościowego Profit) określa Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. 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 100 000 zł i 1,4% w skali roku dla nadwyżki 
powyżej kwoty 100 000 zł – od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Profit nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 26.08.2018 do 13.10.2018 r.  W przypadku 
kolejnych uznań nowymi środkami oprocentowanie promocyjne będzie obowiązywało do 92. dnia włącznie, licząc od pierwszego uznania nowymi środkami. Można korzystać z jednej promocji dla danego Konta Oszczędnościowego 
Profit w danym momencie. Szczegóły w Regulaminie Promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 10”, dostępnym w oddziałach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Po okresie obowiązywania 
oprocentowania promocyjnego oraz dla środków niezaklasyfikowanych jako nowe obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe w wysokości określonej Cennikiem usług – stopy procentowe. Pierwsze polecenie 
przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym z Konta Oszczędnościowego Profit jest bezpłatne, drugie i każde następne płatne 7,50 zł, zgodnie z Cennikiem usług – stopy procentowe. Stan na dzień 26.08.2018 r. 

Konto Oszczędnościowe Profit

Miło patrzeć, jak rosną
Aby zapewnić bezpieczeństwo 
rodzinie, warto ulokować swoje 
oszczędności w zaufanym miejscu. Już 
dziś otwórz Konto Oszczędnościowe 
Profit i patrz, jak oszczędności rosną, 
by zapewnić Twoim najbliższym 
stabilną przyszłość.   

Pomyśl o tym, co ważne
Już dziś otwórz Konto Oszczędnościowe Profit, 
bo razem z nim zyskasz 2,7% w skali roku dla 
nowych środków do 100 000 zł przez 3 miesiące 

od pierwszej wpłaty. Wystarczy, że wpłacisz nowe 
środki w okresie Promocji do 13.10.2018 r.

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.

Wygodne transakcje
Miej stały dostęp do swoich oszczędności! Wpłacaj 

pieniądze na konto i wypłacaj je, kiedy tylko ze-
chcesz, 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 usług bankowości elektronicznej, również 
za pośrednictwem Millenetu i aplikacji mobilnej 
oraz TeleMillennium. Sam wybieraj też 
najlepszą metodę jego obsługi, niezależnie od 
tego, gdzie akurat jesteś.

Przelew BLIK na telefon

W mig na koncie i całkowicie za darmo 
Darmowe przelewy BLIK na telefon to 
idealne rozwiązanie, gdy musisz szybko 
przelać gotówkę. W ten sposób możesz 
np. oddać znajomemu za kawę lub swoją 
część składki za prezent. Nie musisz znać 
numeru konta odbiorcy. Jedyne, czego 
potrzebujesz, to jego numer telefonu 
zarejestrowany w bazie BLIK. Przelew 
dotrze do właściwej osoby natychmiast. 
Sprawdź, jakie to proste!

Co zrobić, aby wysłać przelew?
Wysłanie przelewu BLIK na telefon jest bardzo 
proste. Możesz to zrobić, kiedy tylko chcesz, 
gdziekolwiek jesteś. W przeciwieństwie do 
tradycyjnego przelewu pieniądze znajdą się na 
koncie odbiorcy od razu po wykonaniu 
transakcji – nawet w weekend lub święta.
Aby zlecić przelew:

•  zaloguj się do aplikacji mobilnej Banku Millennium;
•  wybierz z menu Płatności > Przelewy > 

Przelew BLIK na telefon;
•  wybierz konto, z którego chcesz zrobić 

przelew;
•  wprowadź nazwę i numer telefonu odbiorcy 

oraz kwotę i tytuł przelewu.
Ikonka BLIKA obok numeru telefonu na liście 
Twoich kontaktów w aplikacji pokaże, czy Twój 
znajomy jest zarejestrowany w bazie BLIK 
i może odbierać przelewy BLIK na telefon. Jeśli 
ikonka jest niewidoczna, wykonanie przelewu 
na telefon nie będzie możliwe.

Co zrobić, aby odebrać przelew?
Jeśli chcesz również odbierać natychmiastowe 
przelewy BLIK na telefon, powiąż swój numer 
telefonu z numerem konta w aplikacji mobilnej:
•  zaloguj się do aplikacji mobilnej Banku, 

•  w górnym menu wybierz Ustawienia > 
Ustawienia płatności > Przelew BLIK na telefon,

•  wskaż domyślne konto do przelewów BLIK 
na telefon.

Teraz Twój numer jest już zarejestrowany 
w bazie BLIK, a Ty możesz wygodnie wysyłać 
i natychmiast odbierać przelewy BLIK na 
telefon, kiedy tylko zechcesz.
 
Czy przelewy BLIK na telefon są 
bezpieczne?
Korzystanie z przelewów BLIK na telefon jest 
bezpieczne. Zarówno sama usługa, jak i aplikacja 
mobilna posiadają szereg niezbędnych 
zabezpieczeń. Aby potwierdzić wykonanie 
przelewu BLIK na telefon, każdorazowo 
potrzebne jest Hasło Mobilne, którego używasz 
do zatwierdzania transakcji w aplikacji. 
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Karta kredytowa Impresja (RRSO 14,12%)

Stworzona z myślą o najlepszych okazjach w mieście 
Karta kredytowa Impresja została 
stworzona z myślą o wszystkich okazjach, 
które napotkasz na swojej drodze. 
Otwórz się na nowe możliwości. Wybierz 
komfort i bezpieczeństwo z Impresją, 
RRSO 14,12%. 

Przed nami kolejna edycja największej akcji 
rabatowej w Polsce – Stylowe Zakupy, której 
głównym Partnerem jest Bank Millennium.

Rabaty w sklepach stacjonarnych: 
28.09–30.09.2018 r.
Rabaty w sklepach online:  
28.09–02.10.2018 r.
Rabat na usługi trwa ponad tydzień: 
28.09–07.10.2018 r.
Kupony rabatowe dostępne w magazynach 
Twój Styl nr 10/2018 i Show nr 19/2018.  

Z kartą kredytową Impresja otrzymasz 
do 5% zwrotu za zakupy w wybranych 
sklepach, czyli nawet do 760 zł rocznie. 

Nasi partnerzy:
•  moda: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, 

Stradivarius, Oysho, Uterqüe, Baldinini, 
Coccinelle, Francesco Biasia, Marella, Max Mara, 
Pennyblack, Pollini

• obuwie:  Venezia, Deichmann
• biżuteria i kosmetyki: Apart, Sephora
• wnętrza: Zara Home
• dom i żywność: Carrefour
• czas wolny: Travelplanet.pl
• rozrywka: Empik, Sony
• dla dzieci: Smyk.

Wydatki rozłożone na korzystne raty
Płacąc kartą kredytową Impresja, możesz rozłożyć 
swoje wydatki na korzystne raty i spłacać je w 
dogodnym dla siebie czasie. Usługa dostępna przez 
Millenet, aplikację mobilną oraz w TeleMillennium.

Pakiet Assistance
Korzystaj z pomocy i udogodnień w wielu 
sytuacjach życia codziennego.

Przykład reprezentatywny dla kart kredytowych Millennium Impresja:  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,12%, całkowita kwota 
kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 5408,49 zł, oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu: 408,49 zł  
(w tym: suma opłat miesięcznych za obsługę karty kredytowej 87,89 zł, odsetki 320,60 zł), przy założeniu, że przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony 
od razu w pełnej wysokości w trybie transakcji bezgotówkowej i jest spłacany w 12 miesięcznych równych ratach w wysokości 450,71 zł. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 2.07.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed przyznaniem karty kredytowej; w uzasadnionych przypadkach może odmówić przyznania karty. Do karty oferowane jest opcjonalne, odpłatne ubezpieczenie 
„Pakiet Assistance Impresja”. Opłaty, oprocentowanie oraz inne szczegóły zawarte są w Cenniku usług – karty kredytowe, Regulaminie kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A., Regulaminie sprzedaży premiowej karty 
kredytowej Millennium Visa Impresja wydawanej przez Bank Millennium S.A. „Moneyback”, Regulaminie sprzedaży premiowej karty kredytowej Millennium MasterCard Impresja wydawanej przez Bank Millennium S.A. „Moneyback”, Regulaminie 
Programu „Premia do 5% w postaci e-kuponów za zakupy w piątki i niedziele z kartą kredytową Millennium Impresja”, 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.

Karta kredytowa Alfa (RRSO 14,12%)

Mocna karta w Twoim ręku 
Millennium Alfa to karta kredytowa 
stworzona z myślą o Twoich potrzebach. 
Rób zakupy w sklepach naszych partnerów 
i odbierz zwrot 5% wartości wydatków. 
Oszczędzisz nawet do 760 zł rocznie.

Alfa to mocna karta w Twoim ręku.  
Zrób z niej właściwy użytek.

Odkryj korzyści z Alfą u naszych Partnerów:
•  biżuteria i kosmetyki: Apart, Sephora 
•  wyposażenie domu: Leroy Merlin
•  części samochodowe: Inter Cars – zakupy online  

na www.sklep.intercars.com.pl

•  rozrywka: salony Empik, Cinema City
•  sport i rekreacja: GO Sport
•  podróże: Travelplanet.pl

Korzystne raty
Wydatki dokonane kartą kredytową Alfa możesz 
spłacać w równych, korzystnie oprocentowanych 
ratach. Ty decydujesz, które transakcje lub kwotę 
wykorzystanego limitu rozłożysz na raty i jak 
długo będziesz je spłacać. 

Pewność z Pakietem Assistance Alfa
Na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Ale 
możemy się na nie przygotować. Z Alfą zawsze 

wiesz, co robić w przypadku niespodziewanej 
sytuacji:

Pakiet Samochodowy Alfa. Rozładowany 
akumulator, przebita opona, pusty bak, awaria auta? 
Możesz skorzystać ze świadczenia assistance oraz 
liczyć na wsparcie i pomoc fachowców.

Pakiet Domowy Alfa. Stłuczona szyba, zalane 
mieszkanie, powódź, pożar lub inne zdarzenie 
losowe? Możesz skorzystać z pomocy elektryka, 
hydraulika, szklarza oraz innych specjalistów.

Pakiet Medyczny Alfa. W razie nagłej choroby 
lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczyciel zajmie 
się organizacją i pokryje koszty wizyty lekarskiej, 
pediatry, pielęgniarki oraz zapewni dodatkową 
pomoc.

Przykład reprezentatywny dla kart kredytowych Millennium Visa Alfa: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,12%, całkowita kwota 
kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 5408,49 zł, oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu: 408,49 zł 
(w tym: suma opłat miesięcznych za obsługę karty kredytowej 87,89 zł, odsetki 320,60 zł), przy założeniu, że przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony 
od razu w pełnej wysokości w trybie transakcji bezgotówkowej i jest spłacany w 12 miesięcznych równych ratach w wysokości 450,71 zł. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 2.07.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed przyznaniem karty kredytowej; w uzasadnionych przypadkach może odmówić przyznania karty. Do karty oferowane jest opcjonalne, odpłatne ubezpieczenie 
„Pakiet Assistance Alfa”. Opłaty, oprocentowanie oraz inne szczegóły zawarte są w Cenniku usług – karty kredytowe, Regulaminie kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A., Regulaminie sprzedaży premiowej karty kredytowej 
Millennium Visa Alfa wydawanej przez Bank Millennium S.A. „Moneyback”, warunkach ubezpieczenia „Pakiet Assistance Alfa”, Karcie produktu – Pakiet Assistance Alfa – dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie  
www.bankmillennium.pl. Szczegóły oferty dostępne również w TeleMillennium pod numerem 801 331 331.


