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Pożyczka Gotówkowa (RRSO 15,32%)

Twoje plany potrzebują wsparcia? 
W tym, co dla Ciebie ważne, wesprze Cię 
promocyjna  Pożyczka  Gotówkowa 
w  Banku  Millennium. Weź  pożyczkę 
i  ciesz  się  pięknymi  chwilami 
z najbliższymi. 

Kwota pożyczki dopasowana do Twoich 
potrzeb
Wybierz kwotę, która pozwoli Ci zrealizować 
plany, i sprawdź, ile może wynosić Twoja rata 
w Promocji „Promocja na star t 
z ubezpieczeniem II edycja”. Spłatę Twojej 
pożyczki rozłożymy na 58 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. Jeżeli jesteś już Klientem 
Banku Millennium, sprawdź czy przygotowaliśmy 
dla Ciebie ofertę w Millenecie lub najnowszej 
wersji aplikacji mobilnej.

Jak  skorzystać  z  pożyczki?  Wykonaj 
pierwszy krok, my zajmiemy się resztą:
•  odwiedź najbliższy oddział Banku Millennium 

lub
•  zadzwoń do TeleMillennium 801 331 331 / 

(+48) 22 598 40 40 (koszt połączenia wg 
stawki operatora) lub

•  złóż wniosek internetowy na stronie 
www.bankmillennium.pl

Przykład reprezentatywny i nota prawna
Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówko-
wej z „Promocją na start z ubezpieczeniem II  
edycja”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocento-
wania (RRSO) wynosi 15,32%, całkowita kwota 
kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł, 
całkowita kwota do zapłaty: 20 879,67 zł, opro-
centowanie stałe 7,15%, całkowity koszt kredytu: 
5879,67 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 
3269,67 zł, usługi dodatkowe 2610,00 zł, w tym: 
ubezpieczenie 2610,00 zł, 0 zł – opłata za Konto 
360° w przypadku min. 1000 zł wpływów ze-
wnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/

BLIKIEM w miesiącu, w przeciwnym wypadku 
miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płat-
niczego wynosi 8 zł), 58 miesięcznych rat równych 
w wysokości 359,99 zł, pierwsza rata płatna po 
30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja 
została dokonana na dzień 18.06.2020 r. na repre-
zentatywnym przykładzie.

„Promocja na start z ubezpieczeniem II edycja” 
trwa do 04.09.2020 r.  i dotyczy ubezpieczonych 
pożyczek gotówkowych udzielanych na okres  
58 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 sko-
rzystać Klienci, którzy w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy, licząc od dnia wnioskowania, nie posiadali 
pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Ban-
ku, zadeklarują przelew dochodu netto na swój 
ROR w Banku oraz wskażą Bank jako uprawnio-
nego do świadczeń ubezpieczeniowych w razie 
śmierci Pożyczkobiorcy. Promocja nie łączy się 
z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek go-
tówkowych. Szczegółowe warunki Promocji są 
zawarte w Regulaminie „Promocja na start 
z ubezpieczeniem II edycja”. Szczegóły dotyczą-
ce zasad udzielania pożyczek są zawarte w Re-
gulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klien-
tom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. 
Standardowe opłaty, prowizje i oprocentowanie 
są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Go-
tówkowej. Szczegółowe zasady udzielania 
ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpie-
czenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubez-
pieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Wa-
runkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka 
oraz Karcie Produktu – Ubezpieczenie Bez-
pieczna Pożyczka. Wymienione wyżej dokumen-
ty są dostępne w placówkach Banku i na stronie  
www.bankmillennium.pl

RRSO:
15,32%

Pożyczka z ubezpieczeniem, która
wspiera Cię w tym, co ważne

Weź Pożyczkę Gotówkową dla siebie i swoich bliskich

każde
5000 zł pożyczki

to tylko 120 zł raty

Jeśli chcą Państwo dać swojemu dziecku 
możliwość nauki nowego języka lub kupić mu 
wymarzony instrument, to 5000 zł ze stałą 
miesięczną ratą 120 zł może odpowiedzieć na 
potrzebę chwili.

Sprzęt RTV i AGD to ważne wyposażenie domu.  
Jeżeli potrzebna okaże się jego wymiana, mogą  
Państwo skorzystać z pożyczki 10 000 zł, ze stałą 
miesięczną ratą 240 zł, i zrealizować swoje plany.

Gdy poczują Państwo potrzebę kompleksowego 
remontu mieszkania, w obecnych czasach można 
przeprowadzić go samodzielnie. Energii do działa-
nia z pewnością nie zabraknie. Resztę zapewni 
pożyczka 20 000 zł, ze stałą miesięczną ratą 480 zł, 
na odświeżenie wnętrza.

Nowa rzeczywistość niemal codziennie nas za-
skakuje. Warto być przygotowanym na różne 
niespodziewane wydatki. Nowy sprzęt do nauki 
dla dzieci, większe zakupy dla całej rodziny oraz 
inne nagłe potrzeby pomoże sfinansować po-
życzka 15 000 zł ze stałą miesięczną ratą 360 zł.



www.bankmillennium.pl TeleMillennium® 801 331 331

Kredyt Hipoteczny – RRSO 2,78%

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,
•  marża niższa o 0,5 p.p. 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.
Powyższe warunki dotyczą nowo udzielanych 
kredytów.

Dodatkowo oferujemy:
•  możliwość uzyskania Wstępnej Oceny 

Kredytowej bezkonieczności dostarczenia 
wyceny nieruchomości,

•  akceptację wielu różnych źródeł dochodu.

Z  Kredytem  Hipotecznym  w  Banku 
Millennium przekonasz się, ile wygody 
daje własny dom. 

Gwarantujemy:

Przykład reprezentatywny i nota prawna.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) wynosi 2,78% i została wyliczona przy 
założeniu, że WIBOR 3M wynosi 0,28% (według 
stanu na dzień 31.05.2020 r.). Całkowita kwota 
Kredytu Hipotecznego (bez kredytowanych 
kosztów) wynosi 302 821 zł, całkowita kwota do 
zapłaty przez konsumenta 432 712,71 zł, 
oprocentowanie zmienne 2,28%, całkowity koszt 
Kredytu Hipotecznego 129 891,71 zł (w tym: 
prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 115 
556,74 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu 
dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 
1512 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia 
i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za 
pośrednictwem Banku 10 440 zł, ubezpieczenie na 
życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 
12 163,97 zł, PCC 19 zł i opłata sądowa za 
ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania 
30 lat, rata kredytu 1162,16 zł, liczba rat 360. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 04.06.2020 r. 
na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, 
że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo 
nabywanej nieruchomości, zaś wartość 
nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie 

kredytu wynosi 387 933,00 zł, marża kredytu wynosi 
2% 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 
zawar te 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 wiar ygodność kredytową 
Wnioskodawcy przed udzieleniem kredytu/
pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może 
odmówić jej udzielenia. 

W przypadku kredytów ze zmiennym 
oprocentowaniem, standardowo oferowanych 
na polskim rynku, występuje ryzyko 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 oferty za pośrednictwem Banku – na 
podstawie umowy ubezpieczenia, zawartej 
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. Koszt połączenia z TeleMillennium 
zgodny z taryfą operatora.

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 za 
udzielenie 
kredytu RRSO

2,78%


