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Konto Oszczędnościowe Profit

Masz powody do zadowolenia 
Ciesz się pełnią możliwości, jaką daje 
oszczędzanie. Od czego zacząć? Załóż Kon-
to Oszczędnościowe Profit i patrz, jak regu-
larnie odkładane kwoty, nawet te niewielkie, 
rosną.  

Pomyśl o tym, co ważne

Już dziś otwórz Konto Oszczędnościowe Profit 
i zyskaj 1,25% w skali roku dla nowych środków 
do 50 000 zł przez 60 dni od dnia, w którym 
nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędno-
ściowego Profit nowymi środkami, w okresie 
przystąpienia do Promocji,  która trwa   
od 13 grudnia 2021 r. do 22 stycznia 2022 r.

Poczuj swobodę

Oszczędzaj tak długo, jak chcesz! Otwórz Kon-
to Oszczędnościowe Profit na czas nieokreślo-
ny i  oszczędzaj 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 zarobio-
nych odsetek.

Nowoczesna obsługa

Zarządzaj kontem z każdego miejsca na świe-
cie! Konto Oszczędnościowe Profit możesz 
założyć w dowolnym oddziale, a także zdalnie 
– bez wychodzenia z domu. Wybierz też naj-
lepszą metodę jego obsługi, niezależnie od 
tego, gdzie akurat jesteś.

Dla nowych środków na Koncie Oszczędno-
ściowym Profit przez 60 dni obowiązuje opro-
centowanie promocyjne w  wysokości 1,25% 
w skali roku do 50 000 zł – od dnia, w którym 
nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędno-
ściowego Profit nowymi środkami w  okresie 
przystąpienia do Promocji, która trwa od 
13.12.2021 r. do 22.01.2022 r. Dla nadwyżki 

nowych środków ponad 50 000 zł, dla środków 
niezaklasyfikowanych jako nowe środki oraz 
po okresie obowiązywania oprocentowania 
promocyjnego obowiązuje oprocentowanie 
zmienne standardowe. Konto Oszczędnościowe 
Profit jest dostępne dla posiadaczy rachunku  

oszczędnościowo-rozliczeniowego. Szczegóły 
Promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędno-
ściowym Profit. Edycja 34” oraz zasady prowa-
dzenia rachunku określają regulaminy oraz 
Cennik usług, dostępne w placówkach banku 
oraz na www.bankmillennium.pl

Szczęśliwego 

Nowego Roku

2022!

na Koncie
Oszczędnościowym
Profit przez 60 dni
dla nowych środków
do 50 000 zł

w skali roku
1,25%
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Pożyczka Gotówkowa (RRSO 13,92%)

Przeżyj niezapomniane chwile
Zrealizuj swoje plany i  korzystaj z  chwili. 
Pożyczka Gotówkowa w Banku Millennium to 
prosty sposób na inwestycję we wspólny czas, 
na przykład w  zimowy wyjazd. Weźmiesz ją 
łatwo i  wygodnie w oddziale lub za pomocą 
aplikacji.   

Kwota pożyczki dopasowana do Twoich 
potrzeb
Pożyczka Gotówkowa poradzi sobie z każdym 
zadaniem. Bo jej kwotę możesz dopasować do 
swoich potrzeb, tych małych i  tych dużych. 
Sprawdź, ile może wynosić Twoja rata 
w Promocji „Nowa promocja zimowa”. 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, może trafić 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 dla Pożyczki Gotówko-
wej z  „Nową promocją zimową”: Rzeczywista 
Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 
13,92%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowa-
nych kosztów): 15 000 zł, całkowita kwota do za-
płaty: 20 526,50 zł, oprocentowanie stałe 5,99%, 
całkowity koszt kredytu: 5526,50 zł (w tym: prowi-
zja 0% (0 zł), odsetki 2826,50 zł, usługi dodatkowe 
2700 zł, w tym: ubezpieczenie 2700 zł, 0 zł – opła-
ta za Konto 360° w przypadku min. 1000 zł wpły-
wów zewnętrznych i  min. 1 płatności kartą do 
konta/BLIKIEM w miesiącu, w przeciwnym wypad-
ku miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 
płatniczego wynosi 8 zł), 60 miesięcznych rat 
równych w wysokości 342,11 zł, pierwsza rata płat-
na po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalku-
lacja została dokonana na dzień 22.11.2021 r. na 
reprezentatywnym przykładzie.
 

„Nowa promocja zimowa” trwa do 11.03.2022 r. 
i  dotyczy ubezpieczonych pożyczek gotówko-
wych udzielanych na okres 60 miesięcy z kwo-
tą do wypłaty na podstawie umowy w wysoko-
ści 5000 zł lub 10 000 zł, lub 15 000 zł, lub  
20 000 zł. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, 
którzy nie ukończyli 65. roku życia oraz w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wniosko-
wania, nie posiadali pożyczki gotówkowej lub 
konsolidacyjnej w Banku, zadeklarują przelew 
dochodu w  wysokości min. 1000 zł netto na 
swój ROR w  Banku, wskażą Bank jako upraw-
nionego do świadczeń ubezpieczeniowych 
w razie śmierci Pożyczkobiorcy, wyrażą zgodę 
na otrzymywanie informacji handlowych przez 
kanały elektroniczne oraz wyrażą zgodę na 
przetwarzanie przez Bank danych kontakto-
wych w celu przekazywania przez Bank infor-
macji dotyczących produktów i  usług firm 
współpracujących z  Bankiem. Promocja nie 
łączy się z  innymi promocjami dotyczącymi 
pożyczek gotówkowych. Szczegółowe warunki 
Promocji są zawarte w Regulaminie „Nowa pro-
mocja zimowa”.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek 
są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek 
udzielanych Klientom indywidualnym przez 
Bank Millennium S.A. Standardowe opłaty, pro-
wizje i  oprocentowanie są pobierane zgodnie 
z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegóło-
we zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej 
w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka 
wariant 1 przez Towarzystwo Ubezpieczeń Eu-
ropa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
Europa S.A. zawarte są w  Warunkach Ubez-
pieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie 
Produktu – Ubezpieczenie Bezpieczna Po -
życzka. Wymienione wyżej dokumenty są 
dostępne w  placówkach Banku i  na stronie  
www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo oce-
nia zdolność i wiarygodność kredytową Wniosko-
dawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnio-
nych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

Jeśli planujesz wyjazd rodzinny i chcesz 
kupić potrzebny sprzęt zimowy, to 5000 zł  
ze stałą miesięczną ratą pomoże zreali-
zować Twoje plany.

Sprzęt RTV i AGD to ważne wyposażenie 
domu, ale także inwestycja we wspólny 
czas. Jeśli potrzebna okaże się jego 
wymiana, możesz skorzystać z pożyczki  
10 000 zł ze stałą miesięczną ratą.

Gdy poczujesz potrzebę kompleksowego 
remontu mieszkania, w obecnych czasach 
można przepro-wadzić go samodzielnie. 
Energii do działania z pewnością nie 
zabraknie. Resztę zapewni pożyczka  
20 000 zł, ze stałą miesięczną ratą, na 
odświeżenie wnętrza.

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