
Promocja ubezpieczenia komunikacyjnego „Bilety do kina za ubezpieczenie samochodu” obowiązuje od 18.11.2019 do 31.01 2020 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich 
posiadaczy ROR lub kar ty kredytowej w Banku Millennium SA, którzy w okresie promocji dokonają zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego dla samochodu osobowego za pośrednictwem 
Banku: OC albo OC i Autocasco w jednym z 3 wariantów: Mini, Ekonomicznym albo Optymalnym. Promocja nie dotyczy osób mających już ubezpieczenie OC lub OC i AC na dany 
samochód zawar te za pośrednictwem Banku oraz odnowień tych ubezpieczeń. Uczestnicy promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w Regulaminie promocji uzyskają prawo 
do otrzymania nagrody w formie: 4  biletów do kina Helios za zakup OC  albo OC i AC w wariancie Mini albo 8 biletów do kina Helios za zakup OC i AC w wariancie Ekonomicznym 
albo Optymalnym. Szczegóły w Regulaminie promocji „Bilety do kina za ubezpieczenie samochodu” na: www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenia-
komunikacyjne w sekcji „Dokumenty”.
W ramach indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez STU ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie. Szczegółowe warunki ochrony 
ubezpieczeniowej oraz pełna lista wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się odpowiednio w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń komunikacyjnych dla 
Klientów Banku Millennium, Kar tach Produktów dotyczących tego ubezpieczenia komunikacyjnego oraz Dokumentach zawierających informacje o produkcie ubezpieczeniowym, 
dostępnych na stronie www.bankmillennium.pl. Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielem za pośrednictwem Banku Millennium SA (dalej: „Bank”), 
działającego w roli agenta ubezpieczeniowego zakładów ubezpieczeń. Bank jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
pod numerem 11162860/A (www.knf.gov.pl). Szczegółowe informacje na temat działalności Banku jako agenta ubezpieczeniowego wymagane przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, 
w tym informacje o charakterze wynagrodzenia, zasady składania reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów znajdują się w Kar tach Produktów, dotyczących 
tego ubezpieczenia komunikacyjnego, zawierających również informacje o Agencie Ubezpieczeniowym. Ubezpieczenia komunikacyjne skierowane są do klientów Banku posiadających 
w Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy lub kar tę kredytową wraz z aktywnym dostępem do bankowości internetowej Millenet lub Aplikacji Mobilnej Banku. Ofer ta 
ubezpieczeń komunikacyjnych nie jest dostępna dla pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej, pojazdów leasingowanych oraz samochodów z kierownicą po prawej 
stronie. Ubezpieczenia AC, Assistance, NNW i Ubezpieczenie Szyb nie mogą być zakupione jako oddzielny produkt i mogą być kupione tylko wraz z OC. Przesyłane i udostępniane 
przez Bank wiadomości, w tym wiadomości typu SMS i PUSH, promujące ubezpieczenia komunikacyjne są komunikatami o charakterze marketingowym.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpiecz swój samochód i zyskaj nawet 8 biletów do kina!
W Millenecie i aplikacji mobilnej Banku 
Millennium możesz kupić ubezpiecze-
nie OC/AC dla swojego auta w bardzo 
wygodny sposób, a dodatkowo zyskać 
bilety do kina dla Twojej rodziny.

Opcję zakupu ubezpieczenia OC/AC znajdziesz 
w aplikacji mobilnej Banku Millennium wybie-
rając z menu Oferta dla Ciebie – Ubezpiecze-
nie – Nowe ubezpieczenie komunikacyjne lub 
w Millenecie: górne menu Ofer ta – Nowe 
ubezpieczenie komunikacyjne. By poznać wy-
sokość składki wystarczy, że wypełnisz krótki 
formularz. Dane pojazdu możesz zeskanować 
z dowodu rejestracyjnego. Podstawią się auto-
matycznie w formularzu, a Ty unikniesz prze-
pisywania ich ręcznie.  Równie szybko i wygod-
nie zatwierdzisz zakup, a polisę będziesz mieć 
zawsze przy sobie. Opłatę za polisę możesz 
rozłożyć na 12 wygodnych rat.

Dodatkowo przy zakupie ubezpieczenia 
pojazdu w Millenecie lub aplikacji mobilnej do 
31 stycznia 2020 roku i spełnieniu warunków 

promocji możesz zyskać:
•  8 biletów do kina Helios za zakup 

ubezpieczenia OC wraz z AC w wariancie 
Ekonomicznym lub Optymalnym

•  4 bilety do kina Helios za zakup ubezpieczenia 
OC lub OC wraz z AC w wariancie Mini

Promocją nie są objęte odnowienia 
ubezpieczeń komunikacyjnych zawar tych za 
pośrednictwem Banku Millennium. Szczegóły 
w regulaminie promocji „Bilety do kina za 
ubezpieczenie samochodu” dostępnym na 
stronie Banku.
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Pożyczka Gotówkowa (RRSO 7,68%)

Pożyczka, która udźwignie wszystkie Twoje potrzeby 
Każdy z nas posiada mniejsze i większe 
potrzeby. W ich udźwignięciu pomoże 
Pożyczka Gotówkowa w Banku 
Millennium. Dzięki niej z powodzeniem 
zrealizujesz wszystko to, co dla Ciebie 
ważne. Za każde 5000 zł pożyczki 
zapłacisz miesięcznie tylko 100 zł raty 
i nic więcej.  A na zaspokojenie większych 
potrzeb otrzymasz nawet 20 000 zł.

Kwota pożyczki dopasowana do Twoich 
potrzeb
Wybierz kwotę, która pozwoli Ci zrealizować 
plany, i sprawdź, ile może wynosić Twoja rata 
w Promocji „Promocja jesienna”. Spłatę Twojej 
pożyczki rozłożymy na 60 miesięcy. Ale jeśli 
chcesz, możesz spłacić ją wcześniej – bez 
dodatkowych kosztów.

Decyzja kredytowa podczas wizyty 
w oddziale
Decyzję możesz otrzymać 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. Sprawdź ofer ty 
przygotowane 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 (opłata 

za połączenie zgodna z taryfą operatora) lub
•  złóż wniosek internetowy na stronie 

www.bankmillennium.pl

Przykład reprezentatywny i nota prawna
Przykład reprezentatywny dla Pożyczki 
Gotówkowej z Promocją „Promocja jesienna”: 
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),  
60 miesięcznych rat równych w wysokości 
300,00 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach 
od uruchomienia środków. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 01.10.2019 r. na 
reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „Promocja jesienna” trwa od 
19.10.2019 r. do 31.01.2020 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 ciągu ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia 
wnioskowania nie posiadali pożyczki gotówkowej 
lub konsolidacyjnej w Banku. 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 „Promocja 
jesienna” dostępnym w oddziałach Banku oraz 
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. 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.

Promocja łączy się z ofer tą „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 S.A., 
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%, kar t 
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 Millennium S.A. 
i na stronie www.bankmillennium.pl

Jeśli chcesz wysłać swoje dziecko na obóz spor-
towy, 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 roz-
wijać w wybranym kierunku, warto rozważyć sko-
rzystanie z pożyczki 10 000 zł ze stałą miesięczną 
ratą 200 zł, na zaawansowane kursy i warsztaty.

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

każde
5000 zł pożyczki

to tylko 100 zł raty

RRSO:
7,68%


