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AKTUALNOŚCI

Twoje plany nabierają kolorów?
Z Pożyczką Gotówkową łatwiej je zrealizujesz

stałe
oprocentowanie
7,99%

prowizja 0%
RRSO 8,29%

Pożyczka Gotówkowa (RRSO 8,29%)

Twoje plany nabierają kolorów?
Miło patrzeć, jak Twoje pomysły stają się
rzeczywistością.
Wprowadź je w życie z Pożyczką Gotówkową
w Banku Millennium. Weźmiesz ją łatwo
i wygodnie prez naszą stronę internetową,
w aplikacji mobilnej lub w oddziale.

i poziom dochodów, dzięki czemu
skorzystanie z pożyczki jest prostsze, niż
sądzisz.

Kwota pożyczki dopasowana do Twoich potrzeb

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.

Pożyczka Gotówkowa poradzi sobie z każdym
zadaniem. Jej kwotę możesz dopasować do
swoich potrzeb, tych małych i tych dużych.
Sprawdź, ile może wynosić Twoja rata
w Promocji „Promocja wiosenna”. Spłatę Twojej
pożyczki rozłożymy na 60 miesięcy. Ale jeśli
chcesz, możesz spłacić ją wcześniej – bez
dodatkowych kosztów.
Gdy poczujesz potrzebę kompleksowego
remontu mieszkania, w obecnych czasach
można przeprowadzić go samodzielnie.
Energii do działania z pewnością nie
zabraknie. Resztę zapewni pożyczka
20 000 zł, ze stałą miesięczną ratą, na
odświeżenie wnętrza.
Sprzęt RTV i AGD to ważne wyposażenie
domu, ale także inwestycja we wspólnie
spędzony czas. Jeśli potrzebna okaże się
jego wymiana, możesz skorzystać z pożyczki
10 000 zł ze stałą miesięczną ratą.
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.

Jeśli chcesz skorzystać z wiosennego
słońca i wyjechać z rodziną na przedłużony
weekend, to 5000 zł ze stałą miesięczną
ratą pomoże zrealizować Twoje plany.

Decyzja kredytowa podczas wizyty w oddziale
Decyzję możesz otrzymać w trakcie pierwszej
wizyty w oddziale. Akceptujemy szeroki wybór
dokumentów potwierdzających źródło

Pieniądze na Twoim koncie szybciej niż
myślisz

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
• z łóż wniosek internetowy na stronie
www.bankmillennium.pl
Przykład reprezentatywny dla Pożyczki
Gotówkowej z „Promocją wiosenną”:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
(RRSO) wynosi 8,29%, całkowita kwota kredytu
(bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł,
całkowita kwota do zapłaty: 18 244,45 zł,
oprocentowanie stałe 7,99%, całkowity koszt
kredytu: 3244,45 zł (w tym: prowizja 0% (0,00
zł), odsetki 3244,45 zł, usługi dodatkowe 0
zł, 0 zł – opłata za Konto 360° w przypadku
min. 1000 zł wpływów zew. i min. 1 płatności
kar tą do konta/BLIKIEM w miesiącu,
w przeciwnym wypadku miesięczna opłata
za prowadzenie Konta 360° wynosi 8 zł), 60
miesięcznych rat równych w wys. 304,07 zł,
1. rata płatna po 30 dniach od uruchomienia
środków. Kalkulacja na dzień 11.03.2022 r. na
reprezentatywnym przykładzie.
„Promocja wiosenna” trwa do 6.05.2022 r.
i dotyczy 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
oraz zadeklarują pr zelew dochodu
w wysokości min. 1000 zł netto na swój ROR
w banku. Promocja nie łączy się z innymi
promocjami dot. pożyczek gotówkowych.
Szczegółowe warunki Promocji zawarte
w Regulaminie „Promocja wiosenna”.
Szczegóły dot. zasad udzielania pożyczek
zawarte są w Regulaminie kredytów i pożyczek
udzielanych Klientom indywidualnym przez
Bank Millennium S.A. Standardowe opłaty,
prowizje i oprocentowanie są pobierane
zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej.
Wymienione wyżej dokumenty są dostępne
w placówkach 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.

Karta kredytowa Impresja, RRSO 16,19%

Sięgnij po Impresję – rób zakupy bezpiecznie i wygodnie
Poznaj barwną ofertę Impresji i odkryj
codzienne zakupy na nowo. Z kartą kredytową
Impresja płacisz bezpiecznie i komfortowo,
a także zyskujesz wyjątkowe korzyści. Sięgnij
po Impresję w nowej odsłonie i ciesz się
niespotykaną dotąd wygodą zakupów.
ZYSK AJ NAWET DO 50 ZŁ MIESIĘCZNIE
NA CODZIENNYCH Z AKUPACH Z K ARTĄ
MILLENNIUM IMPRESJA
Robiąc zakupy u naszych Partnerów, otrzymasz
zwrot 5% wartości wydatków, nawet do 50 zł
miesięcznie.
Wystarczy
5
transakcji
bezgotówkowych miesięcznie, aby uzyskać
zwolnienie z opłaty za kartę.
WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI Z IMPRESJĄ
Zyskaj więcej środków na codzienne
zakupy i niespodziewane wydatki,
w ramach limitu kredytowego od
3000 zł do 50 000 zł (lub do
100 000 zł dla Klientów Prestige).
Zyskuj dodatkowo dzięki platformie zakupowej goodie. Zwrot
5% za zakupy możesz łączyć
z goodie cashback. Obecnie dzięki
goodie zyskasz częściowy zwrot
wydatków za zakupy w blisko 800
sklepach internetowych.
Kupuj, kiedy chcesz. Spłacaj,
kiedy Ci wygodnie. Jeśli spłacisz
całe zadłużenie w terminie do
51 dni, nie zapłacisz odsetek.
Nie masz przy sobie karty? Nic
straconego! Możesz zapłacić
wygodnie z Garmin Pay, Apple
Pay lub HCE.

PROGR AM W YGODNE R AT Y
Spłacaj swoje wydatki dokonane kartą
kredytową Impresja w równych, korzystnie
oprocentowanych ratach.
Ty decydujesz, które transakcje lub kwotę
wykorzystanego limitu rozłożysz na raty i jak
długo będziesz je spłacać!
•	Skorzystaj z Wygodnych Rat 0% (RRSO
1,89%) 2 razy do roku, do łącznej kwoty
3000 zł.
•	Wybierz wygodną dla siebie liczbę rat: 6, 9,
12 lub 24, a w ofercie raty 0% 6, 9 lub 12 rat.
•	Rozłóż na raty wiele transakcji bezgotówkowych.
•	Zyskujesz większą swobodę zakupów
– odkładasz spłatę karty na później.
• K
 orzystasz wielokrotnie z raz udzielonego
limitu na karcie – bez dodatkowych dokumentów i formalności.

www.bankmillennium.pl

•	Znasz dokładny harmonogram spłat.
•	Usługa dostępna jest w aplikacji mobilnej,
przez Millenet oraz w TeleMillennium.
Przykład reprezentatywny dla karty kredytowej
Millennium Visa/Mastercard Impresja:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
(RRSO) wynosi 16,19%, całkowita kwota
kredytu (bez kredytowanych kosztów): 6700 zł,
całkowita kwota do zapłaty: 7328,37 zł,
oprocentowanie zmienne 12,5%, całkowity
koszt kredytu: 628,37 zł (w tym: suma opłat
miesięcznych za obsługę karty kredytowej
87,89 zł, odsetki 540,48 zł), przy założeniu, że
przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony
od razu w pełnej wysokości w trybie transakcji
bezgotówkowej i jest spłacany w 12 miesięcznych równych ratach w wysokości 628,37 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień
9.02.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Organizatorem Programu „Moneyback dla kart
Impresja” trwającego od 1.01.2022 r. do
30.06.2022 r. jest Bank Millennium S.A. Program
skierowany jest do posiadaczy kart „Millennium
Visa Impresja” i/lub „Millennium Mastercard
Impresja” wydanych na podstawie umów:
zawartych do 30.04.2013 r. albo od 11.11.2019 r.,
albo do których po dniu 28.11.2020 r. zawarto
aneks zmieniający postanowienia dotyczące
zasad oprocentowania Rachunku Karty. Zasady
Programu zawarte są w Regulaminie Programu
„Moneyback dla kart Impresja”. W przypadku
Empik, Sony Centre, Smyk oraz Cinema City zwrot
5% dotyczy transakcji dokonanych w punktach
stacjonarnych, w przypadku Inter Cars wyłącznie
zakupów online na stronie www.intercars.pl. Nie
obowiązuje dla Weekend Max Mara.
Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed przyznaniem karty kredytowej; w uzasadnionych
przypadkach może odmówić przyznania karty.
Opłaty, oprocentowanie oraz inne szczegóły
zawarte są w Cenniku usług – karty kredytowe,
Regulaminie kart kredytowych wydawanych przez
Bank Millennium S.A., Regulaminie Programu
„Moneyback dla kart Impresja”, dostępnych
w placówkach banku oraz na stronie
www.bankmillennium.pl. Szczegóły oferty
dostępne również w TeleMillennium pod
numerem 801 331 331 (koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora).

dzień 9.02.2022 r. na reprezentatywnym
przykładzie.
W ramach programu Wygodne Raty 0% wydatki
dokonane kartą Millennium Impresja możesz
rozłożyć na 6, 9 lub 12 miesięcznych rat 2 razy
w roku, do kwoty 3000 zł. Oprócz tego możesz
skorzystać z programu w standardowej formule
Wygodne Raty.
Przykład reprezentatywny w ramach programu
kredytowego Wygodne Raty dla kart kredytowych
Millennium Visa/Mastercard Impresja: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla
spłaty zadłużenia w ramach programu kredytowego Wygodne Raty wynosi 15,50%, całkowita
kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):
1800 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1963,19 zł,
oprocentowanie zmienne 12,5%, całkowity koszt
kredytu: 163,19 zł (w tym: opłata za dokonanie
rozbicia spłaty transakcji na raty 1% wartości
zadłużenia – 18 zł, odsetki 145,19 zł), 12
miesięcznych rat równych w wysokości 163,60 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 9.02.2022 r.
na reprezentatywnym przykładzie.
Garmin Pay to usługa mobilnych płatności, które
można zrealizować za pomocą zegarka Garmin
po dodaniu karty płatniczej Banku Millennium.
Szczegóły dotyczące funkcjonowania i korzystania znajdują się na stronie https://www.
bankmillennium.pl/bankowosc-elektroniczna/
bankowosc-mobilna/aplikacja-mobilna-klienci-indywidualni-biznes/garmin-pay oraz w „Regulaminie Korzystania z Kart Płatniczych Banku
Millennium S.A. w ramach Garmin Pay”.
Apple Pay to usługa mobilnych płatności, które
można zrealizować za pomocą urządzeń
z oprogramowaniem iOS po dodaniu karty
płatniczej Banku Millennium do Walletu.
Szczegóły dotyczące funkcjonowania i korzystania znajdują się na stronie internetowej
https://www.bankmillennium.pl/applepay oraz
w „Regulaminie Korzystania z Kart Płatniczych
Banku Millennium S.A. w ramach Apple Pay”.
Szczegóły dotyczące funkcjonowania i korzystania z platformy zakupowej goodie, której
administratorem jest Millennium Goodie sp.
z o.o., znajdują się na stronie goodie.pl oraz
w dostępnym tam „Regulaminie korzystania
z Platformy goodie.pl przez użytkowników”.

Przykład reprezentatywny w ramach programu
kredytowego Wygodne Raty 0% dla kart
kredytowych Millennium Visa/Mastercard
Impresja: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla spłaty zadłużenia w ramach programu kredytowego Wygodne Raty 0%
wynosi 1,89%, całkowita kwota kredytu (bez
kredytowanych kosztów): 1800 zł, całkowita
kwota do zapłaty: 1818 zł, oprocentowanie
stałe 0%, całkowity koszt kredytu: 18 zł (w tym:
opłata za dokonanie rozbicia spłaty transakcji
na raty 1% wartości zadłużenia – 18 zł, odsetki
0 zł), 12 miesięcznych rat równych w wysokości 151,50 zł. Kalkulacja została dokonana na

TeleMillennium® 801 331 331

