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Pożyczka Gotówkowa (RRSO 12,83%)

Na większe i mniejsze zmiany 
Każda zmiana w Twoim życiu wymaga wsparcia. 
Niezależnie od tego, czy planujesz drobny remont 
mieszkania, czy stoisz przed wielkimi decyzjami 
życiowymi, warto postawić na Pożyczkę 
Gotówkową Banku Millennium. Weźmiesz ją 
łatwo i wygodnie na przykład w aplikacji mobilnej 
lub w najbliższym oddziale Banku.    

Kwota pożyczki dopasowana do Twoich potrzeb

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 
na start”. Spłatę Twojej pożyczki rozłożymy nawet 
na 70 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 wyjątkowo proste.

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 
Gotówkowej „Promocja na start”: Rzeczywista 
Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 
12,83%, całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowanych kosztów): 22 901,79 zł, całkowita 
kwota do zapłaty: 32 062,78 zł, oprocentowanie 
stałe 12,13%, całkowity koszt kredytu: 9160,99 zł  
(w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 9160,99 zł), 
70 mies. rat równych w wys. 458,04 zł, 1. rata 
płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. 
Kalkulacja na dzień 15.10.2022 r. na 
reprezentatywnym przykładzie.

„Promocja na start” trwa do 20.01.2023 r. 
i dotyczy pożyczek gotówkowych udzielanych 
na wybrany okres od 6 do 70 mies., z kwotą 
do wypłaty na podstawie umowy w wysokości 
od 5000 zł do 40 000 zł.

Z  Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy 
w  ciągu ostatnich 12 mies., licząc od dnia 
wnioskowania, nie posiadali pożyczki 
gotówkowej lub konsolidacyjnej w  Banku, 
zadeklarują przelew dochodu w  wysokości 
określonej w  umowie pożyczki, min. 1000 zł 

netto w całym okresie jej spłaty na swój ROR 
w Banku, oraz wyrażą zgodę na otrzymywanie 
informacji handlowych przez kanały 
elektroniczne i wyrażą zgodę na przetwarzanie 
przez Bank danych osobowych w  celu 
przekazywania przez Bank informacji dot. 
produktów i  usług firm współpracujących 
z  Bankiem. Promocja nie łączy się z  innymi 
promocjami dot. pożyczek gotówkowych. 
Szczegółowe warunki Promocji zawarte są 
w Regulaminie „Promocja na start”. 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.

Na większe i mniejsze zmiany
Pożyczka Gotówkowa Banku Millennium

Jeśli pragniesz zapewnić dziecku nowe 
możliwości rozwoju, warto zainwestować 
w  rozwijające hobby. Pomoże Ci w  tym 
Pożyczka Gotówkowa ze stałą miesięczną 
ratą.

Sprzęt RTV i AGD to niezbędne wyposażenie 
domu, ale także inwestycja we wspólnie 
spędzony czas. Jeśli uważasz, że w Twoim 
domu pora już go wymienić, weź pożyczkę 
ze stałą miesięczną ratą.

Jeśli od dłuższego czasu zwlekasz 
z remontem, teraz już nic nie stanie Ci na 
drodze. Zmień dom na lepsze z pożyczką ze 
stałą miesięczną ratą. Wybierz kwotę od 
5000 do 40 000 zł i ciesz się odświeżonym 
wnętrzem.

Ważne rodzinne wydarzenia, długo 
wyczekiwany wyjazd to bezcenne 
wspomnienia na długie lata. Zadbaj 
o  realizację tych szczególnych planów 
z  Pożyczką Gotówkową ze stałą 
miesięczną ratą.

prowizja 0%
RRSO 12,83%

stała rata 100 zł
za pożyczone 

5000 zł na 70 mies.



www.bankmillennium.pl TeleMillennium® 801 331 331

Kredyt Hipoteczny (RRSO dla oprocentowania zmiennego 11,46%)

Kredyt Hipoteczny i mieszkasz u siebie 
Stwórz własny dom z  naszym kredytem 
hipotecznym.

Dlaczego warto wziąć kredyt hipoteczny u nas:

•   nie zapłacisz prowizji za udzielenie 
kredytu,

•   możesz wybrać oprocentowanie 
kredytu zmienne lub okresowo stałe. 
Jeśli chcesz mieć pewność, że 
oprocentowanie Twojego kredytu nie 
zmieni się przez 5 lat, rozważ kredyt 
z oprocentowaniem okresowo stałym,

•   udzielamy kredytu nawet do 90% 
wartości nieruchomości,

•   raz w roku możesz skorzystać z wakacji 
od kredytu i zawiesić spłatę jednej raty.

Z Kredytem Hipotecznym wybierasz:

WYGODĘ
Po złożeniu wniosku o  kredyt hipoteczny 
możesz śledzić jego postęp. Zrobisz to 
w  aplikacji mobilnej banku i  bankowości 
elektronicznej Millenet. Dodatkowo:

•  poinformujemy Cię o decyzji kredytowej,

•  przekażemy Ci wzór umowy,

•  dowiesz się, jakie powinny być Twoje 
kolejne kroki.

W bankowości elektronicznej Millenet masz 
pełny dostęp do swojego kredytu, na 
przykład możesz go w  każdej chwili 
nadpłacić. Za nadpłatę kredytu nie 
pobierzemy prowizji.

PRZYJAZNĄ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ
Na każdym etapie wniosku otrzymasz od nas 
pomoc. Jeśli masz pytania do naszych 
specjalistów: 

 zadzwoń pod numer (+48) 22 598 
40 60. Infolinia czynna jest od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 
8.00–20.00. Koszt połączenia jest 
zgodny z taryfą operatora,

skontaktuj się z nami przez aplikację 
mobilną,

napisz do nas przez Millenet,

odwiedź nas w naszym dowolnym 
oddziale.

   

Przykład reprezentatywny i nota prawna.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) wynosi 11,46% i została wyliczona przy 
założeniu, że WIBOR 6M wynosi 7,72%, 
oprocentowanie zmienne wynosi 10,41% 
i pozostanie na poziomie ustalonym dla okresu 
początkowego przez cały okres obowiązywania 
Umowy. Całkowita kwota kredytu hipotecznego 
(bez kredytowanych kosztów) wynosi 316 783 zł,  
całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 
987  093,16 zł, całkowity koszt kredytu 
hipotecznego 670 310,16 zł (w tym: prowizja za 
udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 638 526,52 zł, 
ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych 
zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za 
pośrednictwem banku 9483 zł, ubezpieczenie 
na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem 
banku 22 081,64 zł, PCC 19 zł i opłata sądowa 
za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres 
kredytowania 27 lat, rata kredytu 2921,45 zł, 
liczba rat 327. 
Kalkulacja wykonana na dzień 08.11.2022 r. na 
reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, 
że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na 
nowo nabywanej nieruchomości o  wartości  
389 694 zł, marża kredytu wynosi 2,69%, jeśli 

masz u nas konto Millennium 360°, na które co 
miesiąc wpływa Twoje wynagrodzenie lub inny 
dochód netto, oraz kartę debetową do tego 
konta i  wykonasz kartą transakcje 
bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł 
miesięcznie. Konto  Millennium 360° jest 
prowadzone bezpłatnie. Opłata za obsługę 
karty debetowej lub płatności zbliżeniowych 
BLIK wynosi 0 zł, jeśli w poprzednim miesiącu 
min. raz zapłacisz kartą lub BLIKIEM (jeśli masz 
18–26 lat) lub 5 razy (jeśli masz powyżej 26 lat).

Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są 
w  Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka 
Hipoteczna. Szczegóły dotyczące zasad 
i  warunków udzielania kredytów są zawarte 
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 wiarygodność 
kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem 
kredytu; w  uzasadnionych przypadkach może 
odmówić jego udzielenia. Klient ma możliwości 
przedstawienia jako zabezpieczenia 
wierzytelności banku ubezpieczenia 

nieruchomości lub na życie – spoza oferty 
dostępnej 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.

W  okresie stosowania zmiennej stopy 
procentowej występuje ryzyko zmian stóp 
procentowych. Ryzyko zmiany stóp 
procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu 
poziomu wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M 
wyższe będzie oprocentowanie kredytu, 
wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty 
kapitałowo-odsetkowej, a to spowoduje wzrost 
kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego 
kosztu kredytu hipotecznego. W przypadku gdy 
wskaźnik referencyjny przyjmie wartość zero 
lub wartość ujemną, oprocentowanie kredytu 
w tym okresie będzie równe wysokości marży 
banku.

RRSO
11,46%

0%
prowizji za 
udzielenie 
kredytu

1. miejsce w kategorii 
Kredyt Hipoteczny 
w rankingu  
„Złoty Bankier  
2021”


