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Pożyczka Gotówkowa (RRSO 12,83%)

Gdy Twoje mieszkanie potrzebuje remontu 
Drobne prace renowacyjne czy generalny 
remont? Najwyższa pora zamienić plany na 
działanie! W prosty i szybki sposób zrealizujesz 
potrzeby z  Pożyczką Gotówkową Banku 
Millennium. Wygodnie weź ją w aplikacji mobilnej 
lub dowolnym oddziale.    

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 edycja II”. 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 edycja II”: 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) wynosi 12,83%, całkowita kwota kredytu 
(bez kredyto-wanych kosztów): 21 170,28 zł, 
całkowita kwota do zapłaty: 28 467,22 zł, 
oprocentowanie stałe 12,13%, całkowity koszt 
kredytu: 7296,94 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), 
odsetki 7296,94 zł), 61 miesięcznych rat równych 
w wysokości 466,68 zł, pierwsza rata płatna po 
30 dniach od uruchomienia kredytu. Kalkulację 
wykonaliśmy 21.01.2023 r. na reprezentatywnym 
przykładzie.

„Promocja na start edycja II” trwa do 7.04.2023 r. 
 i  dotyczy pożyczek gotówkowych, których 
udzielamy na wybrany okres od 48 do 70 
miesięcy, z  kwotą do wypłaty na podstawie 
umowy w wysokości od 5000 zł do 40 000 zł.

Z  Promocji możesz skorzystać, jeśli w  ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wnioskowania, 
nie miałeś w Banku Millennium S.A. (dalej też 
„my”) pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej, 
zobowiążesz się przelewać nam dochód 

w  wysokości określonej w  umowie pożyczki, 
min. 1000 zł netto w całym okresie jej spłaty, na 
swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
prowadzony u  nas oraz wyrazisz zgodę na 
otrzymywanie informacji handlowych przez 
kanały elektroniczne i na przetwarzanie przez 
bank swoich danych osobowych – w  celu 
przekazywania przez nas informacji dotyczących 
produktów i  usług firmom współpracującym 
z  nami. Promocja nie łączy się z  innymi 
promocjami dotyczącymi pożyczek 
gotówkowych. Szczegółowe warunki Promocji 
są w Regulaminie „Promocja na start edycja II”. 
Szczegółowe zasady i warunki, według których 
udzielamy pożyczek, opisujemy w Regulaminie 
kredytów i  pożyczek udzielanych Klientom 
indywidualnym przez Bank Millennium S.A. 
Standardowe opłaty, prowizje i oprocentowanie 
pobieramy zgodnie z  Cennikiem Pożyczki 
Gotówkowej. Z  tymi dokumentami możesz 
zapoznać się w naszych placówkach i na naszej 
stronie www.bankmillennium.pl. Zanim 
udzielimy Ci pożyczki, każdorazowo oceniamy 
Twoją zdolność i  wiarygodność kredytową. 
W  uzasadnionych przypadkach możemy nie 
przyznać pożyczki.

Gdy Twoje mieszkanie 
potrzebuje remontu

Z pomocą przyjdzie Ci 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 dzięki 
pożyczce 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

Konto Mój Biznes

Prowadzenie firmy staje się łatwiejsze 
Prowadzenie własnej firmy wymaga prostych  
i wygodnych rozwiązań. Załóż Konto Mój Biznes  
w Banku Millennium i korzystaj z jego funkcjo-
nalności. Dzięki aplikacji mobilnej możesz je  
mieć zawsze pod ręką.

Otwórz Konto Mój Biznes z  terminalem 
w  telefonie. Przyjmuj płatności na swoim 
smartfonie lub tablecie, gdziekolwiek jesteś. 
Bez dodatkowych urządzeń.

ZAŁÓŻ KONTO MÓJ BIZNES W BANKU 
MILLENNIUM W PROMOCJI „ZYSKAJ 
Z KONTEM DLA BIZNESU – EDYCJA 
DRUGA”. PRZEZ 2 LATA ZYSKASZ 
BEZPŁATNE:
• prowadzenie rachunku w złotych,
•  prowadzenie kont walutowych  

(EUR, USD, GBP, CHF),
•  korzystanie z karty kredytowej 

 Millennium VISA Business.

KORZYSTAJ Z MILLENNIUM POS. 
WYBIERZ NAJLEPSZĄ DLA SWOJEJ 
FIRMY OFERTĘ TERMINALA W 
TELEFONIE:
•  oferta ze wsparciem PWOB: 0 zł za 

aplikację i 0 zł prowizji od transakcji 
do łącznej kwoty 100 000 zł przez 
pierwszych 12 miesięcy przy umowie 
na 24 miesiące, 

•  oferta standardowa: 0 zł za aplikację 
przez pierwsze 6 miesięcy przy 
umowie na 24 miesiące, a kolejne 
za 0 zł pod warunkiem obrotu 
miesięcznego 4000 zł, 

•  oferta sezonowa: umowa tylko na 4 
miesiące z opłatą miesięczną 15,99 zł.

KONTO MÓJ BIZNES TO TAKŻE:

• bezpłatne wydanie i  korzystanie z  karty 
debetowej do rachunku przy dokonaniu 
transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 
min. 500 zł w  poprzednim miesiącu 
(w  przypadku niespełnienia warunku 
korzystanie z karty to koszt 7 zł miesięcznie),

• bezpłatne pierwsze 20 przelewów 
internetowych w  miesiącu (opłata za 
każdy kolejny przelew wynosi 1 zł),

• bezpłatne przelewy internetowe do ZUS i US,
• bezpłatne przelewy w  złotych oraz 

w walucie obcej na inne rachunki w Banku 
Millennium za pośrednictwem systemu 
bankowości internetowej Millenet i aplikacji 
mobilnej,

JAK ZAŁOŻYĆ?

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem, Konto 
Mój Biznes możesz otworzyć całkowicie zdalnie, 
za pomocą telefonu lub komputera, lub w każdym 
oddziale Banku Millennium.

Jeśli masz już u nas konto osobiste, wystarczy 
zalogować się do aplikacji mobilnej lub 
Millenetu i  otworzyć Konto Mój Biznes bez 
wychodzenia z domu.

TWOJA FIRMA SIĘ ROZRASTA?

Załóż Konto Biznes przygotowane z  myślą 
o większych przedsiębiorstwach. Opłata za 
jego prowadzenie to teraz, w ramach promocji 
„Zyskaj z kontem dla Biznesu – edycja druga”, 
tylko 9 zł miesięcznie przez 2 lata!

Sprawdź więcej na bankmillennium.pl

Promocja „Zyskaj z kontem dla Biznesu – edycja 
druga” obowiązuje od 1.04.2022 r. do czasu jej 
zakończenia przez Bank. O zakończeniu promocji 
Bank poinformuje poprzez zamieszczenie 

odpowiedniej informacji na stronie  
www.bankmillennium.pl/biznes/rachunki-
biezace, nie później niż 7 dni przed jej 
zakończeniem. W promocji „Zyskaj z kontem dla 
Biznesu – edycja druga” przez 24 miesiące 
opłata za prowadzenie Konta Mój Biznes wynosi 
0 zł, Konta Biznes wynosi 9 zł, rachunku 
walutowego wynosi 0 zł, opłata roczna za kartę 
kredytową Millennium VISA Business wynosi 0 zł. 
W promocji może wziąć udział podmiot, który 
nie był stroną umowy rachunku rozliczeniowego 
w  złotych dla Klientów Biznes w  2021 r. oraz 
udzielił wszystkich zgód marketingowych. Za 
przystąpienie do promocji uznaje się zawarcie 
umowy co najmniej Konta Mój Biznes lub Konta 
Biznes w  złotych. Regulamin promocji jest 
dostępny w  placówkach Banku oraz na  
www.bankmillennium.pl. Pozostałe informacje na 
temat Konta Mój Biznes zawarte są w Cenniku 
Usług dla Klientów Biznes oraz Ogólnych 
warunkach otwierania i prowadzenia rachunków 
bankowych dla Klientów Biznes w Banku 
Millennium S.A., dostępnych w placówkach Banku 
oraz na www.bankmillennium.pl. Millennium POS 
jest aplikacją płatniczą, którą instalujesz na 
swoim urządzeniu mobilnym. W  ofercie 
standardowej przy umowie na 24 miesiące 
płacisz 0 zł za aplikację przez pierwszych  
6 miesięcy, a kolejne za 0 zł pod warunkiem obrotu 
miesięcznego 4000 zł, koszt transakcji to 0,69% 
+ 0,07 zł. Jeśli nie spełnisz warunku obrotu, to 
opłata za aplikację wyniesie 9,90 zł miesięcznie. 
W ofercie sezonowej z umową na 4 miesiące 
opłata miesięczna wynosi 15,99 zł, a   koszt 
transakcji to 1,1%. W ofercie z dofinansowaniem 
PWOB przy umowie na 24 miesiące płacisz 0 zł 
za aplikację i 0 zł prowizji od transakcji do łącznej 
kwoty 100 000 zł przez pierwszych 12 miesięcy. 
Następnie kontynuujesz umowę na zasadach 
obowiązujących od trzynastego miesiąca oferty 
standardowej. Dodatkowe informacje znajdziesz 
na www.bankmillennium.pl/biznes/produkty/ 
terminale-platnicze, w placówkach Banku oraz 
na infolinii 801 31 31 31.

Z Kontem Mój Biznes

Prowadzenie firmy 
staje się łatwiejsze

Terminal   
płatniczy  
w telefonie już od

0 zł

za prowadzenie  
Konta Mój Biznes  
i kont walutowych 
przez 2 lata  
w promocji

0 zł


