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Konto Oszczędnościowe Profit jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innychusług 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 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 przystąpienia do Promocji, która trwa do 12.05.2018 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 Konta Oszczędnościowego Profit w danym momencie. Szczegóły Promocji w Regulaminie Promocji „Nowe Środki 
na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 7” 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 11.03.2018 r.

Konto Oszczędnościowe Profit

Pokochaj oszczędzanie wiosną
Najlepszy sposób na wiosenne 
oszczędności? Otwórz Konto 
Oszczędnościowe Profit. Regularnie 
wpłacaj nawet drobne kwoty. I obserwuj, 
jak rosną. Rozpocznij oszczędzanie 
w Banku Millennium i przekonaj się, że 
to coś, co naprawdę można pokochać.   

Oszczędności rosną na wiosnę
Dobrze jest widzieć, jak Twoje oszczędności rosną 
na wiosnę tak samo, jak wszystko dookoła. 
Posiadacze Konta Oszczędnościowego Profit 
zyskują 2,7% w skali roku przez 3 miesiące – dla 

nowych środków do 200 000 zł. Wystarczy wpłacić 
nowe środki w okresie Promocji do 12.05.2018 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 
metodęjego obsługi, niezależnie od tego, gdzie 
akurat jesteś
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Festiwal Filmowy Millennium Docs 
Against Gravity, to największy festiwal 
filmów dokumentalnych w Polsce. Bank 
Millennium wspiera to wydarzenie od 
13 lat, a od 2016 roku jest również 
mecenasem tytularnym.

W tym roku o Nagrodę Banku Millennium - 
Grand Prix w Konkursie Głównym powalczy 
aż 13 filmów, w tym dwa polskie. 15 edycja 
festialu odbędzie się w pięciu miastach Polski: 
Warszawie 11-20 maja (Kinoteka, Luna 
i Iluzjon), Wrocławiu 11-20 maja 
(Dolnośląskie Centrum Filmowe), Gdyni  
16-25 maja (Gdyńskie Centrum Filmowe), 
w Lublinie 14–21 maja (Centrum Spotkania 

Kultur). Lokalna edycja festiwalu odbędzie się 
także w Bydgoszczy, w dniach 13–20 maja 
w Kinie Orzeł. 

W ramach festiwalu, w ubiegłym roku po raz 
pierwszy na taką skalę w Polsce odbyły się 
projekcje fi lmów dokumentalnych 
w technologii wir tualnej rzeczywistości (VR). 
Bank Millennium jest patronem sekcji 
pokazów kina VR. W tym roku Festiwal 
ma dla widzów dodatkową atrakcję 
związaną z kinem VR – uruchomiony 
zostanie nowy konkurs VRSAWA, 
w którym o nagrodę powalczą filmy 
zrealizowane w technologii virtual 
reality. 

tylko na Koncie 
Oszczędnościowym Profit 

dla nowych środków 
do 200 000 zł przez  

3 miesiące od pierwszej 
wpłaty

w skali roku

2,7%

Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity

Zbliża się 15. edycja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity

Pokochaj oszczędzanie wiosną
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Pożyczka Gotówkowa (RRSO 7,68%)

Jasne zasady, prosta spłata 
Wyprawka dla dziecka, remont 
mieszkania a może rodzinny samochód? 
Wszystkie małe i większe potrzeby 
w prosty sposób sfinansujesz w Banku 
Millennium. 

Teraz za każde 5000 zł pożyczki zapłacisz 
miesięcznie tylko 100 zł raty i nic więcej.

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”. Spłatę Twojej pożyczki rozłożymy na 
60 miesięcy.

Korzyści dla przelewających 
wynagrodzenie
Jeśli nie przelewasz jeszcze swojego wynagrodzenia 
do Banku Millennium, teraz jest najlepszy czas, aby 
to zmienić. Zadeklaruj w umowie pożyczki przelew 
wynagrodzenia lub dochodu netto na swój 
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
w Banku Millennium oraz zapewnij każdego 
miesiąca wpływ w wysokości wskazanej w umowie, 
a Twoja rata nie ulegnie zmianie do końca okresu 
kredytowania.

Decyzja kredytowa podczas wizyty 
w oddziale
Decyzję o przyznaniu pożyczki otrzymasz nawet 
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 od podpisania 
umowy. Jeżeli jesteś już Klientem Banku 
Millennium, sprawdź ofer ty 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  

www.bankmillennium.pl

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki 
Gotówkowej z Promocją „100 zł raty za każde 
5000 zł pożyczki”: Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,68%, całkowita 
kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5000 
zł, całkowita kwota do zapłaty: 6000 zł, 
oprocentowanie stałe 7,42%, całkowity koszt 
kredytu: 1000 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), 
odsetki 1000 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł, w tym: 
ubezpieczenie 0,00 zł, 0 zł – opłata za Konto 360°, 
w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł 
wpływów zewnętrznych 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 100,00 zł, pierwsza rata płatna po 
30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja 

została dokonana na dzień 24.11.2017 r. na 
reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki” 
trwa od 25 listopada 2017 r. do 15 kwietnia 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. 

Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy 
w momencie składania wniosku nie są 
posiadaczami pożyczki gotówkowej ani 
konsolidacyjnej w Banku oraz zadeklarują 
w umowie pożyczki przelew wynagrodzenia 
lub dochodu netto na swój rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku 
Millennium S.A. 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 zawar te 
w Regulaminie Promocji „100 zł raty za każde 
5000 zł pożyczki”. Szczegóły dotyczące zasad 
udzielania pożyczek są zawar te w Regulaminie 
kredytów i pożyczek udzielanych Klientom 
indywidualnym przez Bank Millennium S.A. 
Opłaty, prowizje i oprocentowanie są 
pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki 
Gotówkowej. 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. Pożyczkobiorcy przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy bez podania 
przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej 
zawarcia.

Jeśli przygotowujesz się do wyjątkowych 
Świąt lub innej uroczystości rodzinnej, to 
5000 zł ze stałą, miesięczną ratą 100 zł 
ułatwi Ci organizację tego wydarzenia.

Jeśli nie możesz już dłużej czekać z remontem 
kuchni lub łazienki, to 10 000 zł ze stałą 
miesięczną ratą 200 zł pozwoli Ci go 
zrobić już teraz.

Jeśli myślisz o zmianie samochodu na 
większy, to 15 000 zł ze stałą miesięczną 
ratą 300 zł sprawi, że będziesz cieszyć się 
nowym autem, a Twój budżet domowy 
pozostanie w dobrej kondycji.

to tylko
100 zł
raty

każde
5000 zł
pożyczki

RRSO:
7,68%

Jasne zasady,
prosta spłata


