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AKTUALNOŚCI

Myślenie o przyszłości
procentuje
Pomyśl o otwarciu Konta Oszczędnościowego Profit

2,7%
w skali roku

tylko na Koncie
Oszczędnościowym
Profit przez 3 miesiące
dla nowych środków
do 200 000 zł

Konto Oszczędnościowe Profit

Myślenie o przyszłości procentuje
Oszczędzanie to myślenie o przyszłości.
Dlatego już dziś pomyśl o przyszłych
potrzebach Twoich bliskich i otwórz
Konto Oszczędnościowe Profit. Dobrze
ulokowane środki procentują, zapewniając
bezpieczeństwo i spokój Twojej rodziny.
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 200 000 zł przez 3 miesiące
od pierwszej wpłaty. Wystarczy, że wpłacisz nowe

środki w okresie Promocji do 12.01.2019 r.

chcesz, 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 Profit możesz założyć
w dowolnym oddziale, a jeżeli masz już dostęp do
Kanałów Bankowości Elektronicznej, również za
pośrednictwem Millenetu i Aplikacji Mobilnej (Usług
bankowości elektronicznej) oraz TeleMillennium
(Usług bankowości telefonicznej). Sam wybieraj też
najlepszą metodę jego obsługi, niezależnie od tego,
gdzie akurat jesteś.

Wygodne transakcje
Miej stały dostęp do swoich oszczędności! Wpłacaj
pieniądze na konto i wypłacaj je, kiedy tylko ze-

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 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 200 000 zł i 1,4% w skali roku dla nadwyżki
powyżej kwoty 200 000 zł – od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Profit nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 14.10.2018 do 12.01.2019 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 11”. Po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego oraz dla środków niezaklasyfikowanych
jako nowe obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe w wysokości określonej Cennikiem usług – stopy procentowe; zgodnie z tym cennikiem pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym
z Konta Oszczędnościowego Profit jest bezpłatne, a drugie i każde następne jest płatne 7,50 zł. Powyższe regulacje dostępne są w oddziałach Banku oraz na www.bankmillennium.pl.

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;
•w
 ybierz z menu Płatności > Przelewy >
Przelew BLIK na telefon;
•w
 ybierz konto, z którego chcesz zrobić
przelew;
•w
 prowadź 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:
• z aloguj 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.

Kredyt Hipoteczny – RRSO 4,55%

Kredyt wygodny jak własne mieszkanie
Cenisz sobie wygodę i komfort? Dobrze
trafiłeś! Wybierz wygodny Kredyt
Hipoteczny w Banku Millennium, dzięki
któremu własne mieszkanie masz na
wyciągnięcie ręki.
Kredyt Hipoteczny Banku Millennium
to:
• 0 % prowizji za udzielenie kredytu,
• 0 % prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
w całym okresie kredytowania,
•m
 arże 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 karty 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,
•m
 ożliwość uzyskania Wstępnej Oceny
Kredytowej bez konieczności dostarczenia
wyceny nieruchomości,
• akceptację wielu różnych źródeł dochodu.
Z Kredytem Hipotecznym w Banku
Millennium przekonasz się, ile wygody
daje własny dom.

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. Specjaliści
produktów hipotecznych obsługują zapytania
Klientów od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00–20.00. Kontakt pod
numerem (+48) 22 598 40 60.

0%
prowizji

RRSO
4,55%

Przykład reprezentatywny i nota prawna.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
(RRSO) wynosi 4,55% i została wyliczona przy
założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,71% (według
stanu na dzień 31.08.2018 r.). Całkowita kwota
Kredytu Hipotecznego (bez kredytowanych
kosztów) wynosi 256 000 zł, całkowita kwota do
zapłaty przez konsumenta 453 574,20 zł,
oprocentowanie zmienne 4,01%, całkowity koszt
Kredytu Hipotecznego 197 574,20 zł (w tym:
prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 177
452,55 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do
czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6
miesięcy 1278 zł, ubezpieczenie nieruchomości od
ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty
dostępnej za pośrednictwem Banku 8004 zł,
ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za
pośrednictwem Banku 10 620,65 zł, PCC 19 zł
i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł),
okres kredytowania 29 lat, rata kredytu 1245,56 zł,
liczba rat 348. Kalkulacja została dokonana na dzień
14.09.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie
przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie
hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, zaś
wartość nieruchomości mającej stanowić

www.bankmillennium.pl

zabezpieczenie kredytu wynosi 306 000 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 obsługę karty debetowej 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 placówkach 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.

W przypadku kredytów ze zmiennym
oprocentowaniem, standardowo oferowanych
na polskim r ynku, występuje r yzyko 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. Klient ma możliwości
przedstawienia
jako
zabezpieczenia
wierzytelności Banku ubezpieczenia
nieruchomości lub na życie – spoza ofer ty za
pośrednictwem Banku – na podstawie umowy
ubezpieczenia, zawar tej 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.
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