
Informator Banku Millennium – październik 2018
AK

TU
AL

N
OŚ

CI
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.

Karta kredytowa Impresja (RRSO 14,12%)

Stworzona z myślą o najlepszych okazjach w mieście 
Otwórz się na nowe możliwości, skorzystaj 
z promocji „Rok udanych zakupów” 
z Impresją, RRSO 14,12%.  Wystarczy tylko 
jedna transakcja w każdym miesiącu, by 
cieszyć się kartą za 0 zł przez cały rok. Złóż 
wniosek o nową kartę do 31.10.2018 i przez 
najbliższy rok płać kartą, a nie za kartę.

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.

Przykład reprezentatywny dla kar t 
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 
kar ty 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.

tylko na Koncie
Oszczędnościowym Profit
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dla nowych środków

do 100 000 zł

w skali roku

2,7%

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. W ramach promocji „Rok udanych zakupów”, posiadacz kredytowej karty głównej  (z wyłączeniem kart kredytowych 
Millennium MasterCard World Elite/Elite VIP), który złożył wniosek o wydanie tej karty w dniach od 3 września 2018 r. do 31 października 2018 r., może korzystać z niej na promocyjnych warunkach, tj. zostanie zwolniony z opłaty miesięcznej za 
jej obsługę w każdym z 12 miesięcy kalendarzowych, w którym dokonał nią minimum jedną transakcję bezgotówkową, począwszy od daty wydania Karty. Regulamin promocji jest dostępny na stronie www.bankmillennium.pl.



www.bankmillennium.pl TeleMillennium® 801 331 331

Pożyczka Gotówkowa (promocja – RRSO 7,68%)

Z Pożyczką Gotówkową możesz więcej 
Dzięki Pożyczce Gotówkowej możesz 
więcej. Z łatwością zrealizujesz z nią 
swoje plany, te małe i te duże. Teraz, 
w promocji, za każde 5000 zł pożyczki 
zapłacisz miesięcznie tylko 100 zł raty 
i nic więcej. Dodatkowo do Twojej 
dyspozycji dodaliśmy wyższą kwotę – 20 
000 zł na wsparcie tego, co ważne. 
Wybierz Pożyczkę Gotówkową i ze 
spokojem patrz w przyszłość. 

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 II edycja”. 
Spłatę Twojej pożyczki rozłożymy na 60 miesięcy.

Decyzja kredytowa podczas wizyty 
w oddziale
Decyzję otrzymasz 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 roboczego 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 stronie  

www.bankmillennium.pl

Przykład reprezentatywny
Przykład reprezentatywny dla Pożyczki 
Gotówkowej z Promocją „100 zł raty za każde 
5000 zł pożyczki II edycja”: Rzeczywista Roczna 
Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,68%, 
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów): 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 
18 000,00 zł, oprocentowanie stałe 7,42%, 
całkowity koszt kredytu: 3000,00 zł, w tym: 
prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 3000,00 zł, usługi 
dodatkowe 0,00 zł (w tym: ubezpieczenie 0,00 zł, 
opłata za Konto 360° 0 zł pod warunkiem min. 
1 000 zł wpływów zewnętrznych na konto 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 300,00 zł, pierwsza rata 
płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2018 r. 
na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki 
II edycja” trwa od 1 września 2018 r. do  
16 listopada 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, lub 20 000 zł. Z Promocji mogą 

skorzystać Klienci, którzy w dniu wnioskowania 
nie posiadają pożyczki gotówkowej lub 
konsolidacyjnej w Banku oraz zapewnią przelew 
wynagrodzenia/dochodu netto na swój ROR 
w Banku w całym okresie spłaty. 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 II edycja” 
dostępnym w oddziałach Banku oraz na stronie 
www.bankmillennium.pl.

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” 
dostępnym w oddziałach Banku i na stronie  
www.bankmillennium.pl.

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. Szczegóły 
dotyczące oferty Gwarancji Najniższego 
Oprocentowana są zawarte w Regulaminie oferty 
Gwarancja Najniższego Oprocentowania. 
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 
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.

Jeśli chcesz wysłać swoje dziecko na obóz 
sportowy, kupić wymarzony instrument lub 
dać mu możliwość nauki nowego języka, to 
5000 zł ze stałą miesięczną ratą 100 zł 
może być dobrym rozwiązaniem.

Dzieci dorastają, a wraz z nimi rosną ich 
talenty i potrzeby. Jeśli Twoja pociecha chce 
się dalej rozwijać w wybranym kierunku, 
warto rozważyć skorzystanie z pożyczki  
10 000 zł ze stałą miesięczną ratą 200 zł, na 
zaawansowane kursy i warsztaty.

Młody talent to powód do dumy, ale 
i odpowiedzialność. Chłonny umysł 
nieustannie wymaga inspiracji i bodźców. 
Studia, wyjazdy, nowe technologie  
– wymagają zwiększonych nakładów. W takim 
wypadku 15 000 zł, ze stałą miesięczną ratą 
300 zł, może być dobrym rozwiązaniem.

Z biegiem czasu dzieci marzą, by się 
usamodzielnić. Nie chcą być już uzależnione 
finansowo od rodziców. Szukają pierwszej 
pracy, co wiąże się z codziennymi dojazdami. 
Aby ułatwić im transport, należy rozważyć 
możliwość kupna pierwszego auta. Dlatego 
też 20 000 zł, ze stałą miesięczną ratą 400 zł, 
daje możliwość udzielenia pomocy dziecku 
w pewnym wkroczeniu w dorosłość.

każde
5000 zł pożyczki
to tylko 100 zł 

raty
RRSO:
7,68%


