Lista korzyści, ograniczeń i ryzyk związanych z produktem MegaDuet.
§1.
Postanowienia ogólne
1. Produkt MegaDuet stanowi połączenie oszczędnościowej lokaty terminowej Megaduet
(dalej „Oszczędnościowa lokata terminowa”) i produktu inwestycyjnego (lista
dostępnych produktów inwestycyjnych, z którymi można nabyć produkt MegaDuet
znajduje się w Cenniku Usług – Stopy Procentowe).
2. Nabycie produktu MegaDuet jest możliwe poprzez jednoczesne nabycie przez Klienta
Oszczędnościowej lokaty terminowej stanowiącej część depozytową produktu
i produktu inwestycyjnego, o którym mowa w punkcie 1, stanowiącego część
inwestycyjną produktu.
3. Klient nie ma możliwości odrębnego nabycia Oszczędnościowej lokaty terminowej, na
warunkach dostępnych łącznie z częścią inwestycyjną produktu (określonych przez
Bank Millennium S.A. w Cenniku Usług – Stopy procentowe).
4. Klient ma możliwość odrębnego nabycia produktu inwestycyjnego, o którym mowa w
punkcie 1, na podstawie odrębnej umowy.
5. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z produktu MegaDuet opisane są w Cenniku
Usług – Stopy procentowe.
§2.
Szczegółowe cechy produktu MegaDuet
6. Produkt MegaDuet dostępny jest dla Klientów segmentu Prestige i Bankowości
Prywatnej.
7. Minimalna łączna kwota inwestycji w produkt MegaDuet wynosi 50 000 PLN
(pięćdziesiąt tysięcy złotych).
8. Część inwestycyjna stanowi minimalnie 50 % łącznej kwoty inwestycji w produkt
MegaDuet tj. minimalnie 25 000 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Możliwe jest
zainwestowanie w produkt inwestycyjny kwoty wyższej niż kwota lokaty.
9. Część depozytowa (Oszczędnościowa lokata terminowa) stanowi maksymalnie 50%
łącznej kwoty inwestycji w produkt MegaDuet tj. maksymalnie 25 000 PLN
(dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przy minimalnej kwocie inwestycji 50 000 PLN
(pięćdziesiąt tysięcy złotych).
10. Oszczędnościowa lokata terminowa stanowiąca część depozytową produktu MegaDuet
oprocentowana jest zgodnie z informacją zawartą w Cenniku Usług – Stopy
procentowe.
11. Zgodnie z Cennikiem Usług – Stopy procentowe, w ramach jednej lokaty w MegaDuet
Klient może wybrać kilka produktów inwestycyjnych, ale tylko i wyłącznie z grupy
produktów przypisanych do oprocentowania tej lokaty.
12. W przypadku otwarcia lokaty MegaDuet i nienabycia produktu inwestycyjnego
powiązanego z lokatą MegaDuet, odsetki od kwoty lokaty MegaDuet zostaną naliczone
zgodnie z Cennikiem Usług – Stopy procentowe.
§3.
Ryzyko związane z produktem
13. Nabywając Produkt MegaDuet Klient ponosi ryzyko inwestycyjne.
14. Poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywanym produktem MegaDuet
uzależniony jest od jego części inwestycyjnej. Szczegółowe informacje na temat

poziomu ryzyka można znaleźć w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dla danego
instrumentu/produktu finansowego.
15. Poziom ryzyka dotyczący części inwestycyjnej jest taki sam zarówno w przypadku
nabycia danego produktu inwestycyjnego, o którym mowa w par.1 pkt.1. w ramach
produktu MegaDuet jak i nabycia tego produktu inwestycyjnego w ramach odrębnej
umowy o której mowa w par.1 pkt 4.
§4.
Koszty i opłaty
16. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z zawarciem,
wykonaniem, lub rozwiązaniem którejkolwiek umowy zawartej w ramach produktu
MegaDuet.
17. W przypadku, gdyby istniała możliwość nabycia przez Klienta części depozytowej i
części inwestycyjnej niezależnie od siebie, na warunkach dostępnych w ramach
produktu MegaDuet, koszty i opłaty dla Klienta, kształtowałyby się tak samo jak w
przypadku zawarcia umów w ramach produktu MegaDuet.
18. Pobieranie opłat związanych z produktem MegaDuet w odniesieniu do części
depozytowej odbywa się na warunkach i zasadach określonych w Cenniku Usług –
Stopy procentowe, natomiast w odniesieniu do części inwestycyjnej zgodnie z
właściwymi dokumentami określającymi koszty i opłaty związane z danym produktem
inwestycyjnym.
§5
Odpowiedniość w razie nabycia części depozytowej razem z ubezpieczeniem z
ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Program Inwestycyjny World
1. Produkt MegaDuet jest odpowiedni dla Klienta, w przypadku gdy ubezpieczenie
Program Inwestycyjny World jest dla Klienta odpowiednie.
2. W przypadku braku odpowiedniości ubezpieczenia Program Inwestycyjny World,
nabycie produktu MegaDuet może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na wyraźne
żądanie Klienta.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt.2 za żądanie nabycia produktu MegaDuet uznaje
się żądanie Klienta dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia oraz zawarcia umowy
Oszczędnościowej lokaty terminowej Megaduet.

