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Twoje oszczędności rozkwitają na wiosnę
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Konto Oszczędnościowe w Banku 
Millennium daje jeszcze jeden powód, 
aby cieszyć się wiosną. To 2,7% w skali 
roku dla Klientów z Kontem 360°. 
Otwórz Konto, wpłać nowe środki 
i zobacz, jak rosną. W każdej chwili 
możesz też cieszyć się swobodnym 
dostępem do swoich pieniędzy. 

Oszczędności rosną aż miło
Oszczędzający w Banku Mil lennium 
mają dodatkowy powód do radości . 
Posiadacze Konta 360° zyskują na Koncie 
Oszczędnościowym nawet 2,7% w skali roku 

przez 3 miesiące – dla nowych środków do 
100 000 zł. Wystarczy wpłacić nowe środki 
w okresie Promocji do 14 maja 2016 r.

Swoboda
Oszczędza j t ak d ł ugo, jak chcesz ! 
Otwierasz Konto Oszczędnościowe na czas 
nieokreślony i oszczędzasz 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 
zarobionych odsetek.

Nowoczesna obsługa
Zarządzaj kontem z każdego miejsca na 
świecie! Konto Oszczędnościowe możesz 
założyć w dowolnym oddziale, a jeżeli 
masz już dostęp do Kanałów Bankowości 
Elektronicznej, również za pośrednictwem 
Mil lenetu ora z te lefonicznie pr zez 
TeleMillennium. Sam wybieraj też najlepszą 
metodę jego obsługi, niezależnie od tego, 
gdzie akurat jesteś.

Konto Oszczędnościowe jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych. Dla Klientów posiadających Konto 360° obowiązuje 
oprocentowanie promocyjne w wysokości 2,7% w skali roku przez 3 miesiące – dla nowych środków do kwoty 100 000 zł wpłaconych podczas Promocji, która trwa do 14.05.2016 r. Dla kwoty powyżej 100 000 zł oraz dla 
Klientów z innym typem rachunku bankowego obowiązuje oprocentowanie określone w Cenniku usług – stopy procentowe. Szczegóły Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym” 
i Cenniku usług – stopy procentowe w oddziałach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Po okresie Promocji obowiązuje oprocentowanie zmienne w wysokości określonej Cennikiem usług – stopy procentowe. Opłaty za 
wypłatę/przelew zgodnie z Cennikiem usług – stopy procentowe. Do promocji można przystąpić pod warunkiem niekorzystania w tym samym czasie z innej promocji na Koncie Oszczędnościowym. Stan na dzień 21 marca 2016 r.

Twoje oszczędności rozkwitają na wiosnę

na Koncie Oszczędnościowym dla Klientów z Kontem 360°  
przez 3 miesiące dla nowych środków do 100 000 zł 

Pożyczka Konsolidacyjna

Przypływ energii z niższą ratą
Wybierz Pożyczkę Konsolidacyjną 
i poczuj przypływ energii! Połącz swoje 
kredyty, pożyczki oraz zadłużenie na 
kartach kredytowych czy limitach 
w koncie z innych banków i ciesz się 
jedną niższą ratą. Przekonaj się, jakie to 
proste i wygodne! 

Warto skorzystać z Pożyczki Konsoli-
dacyjnej, bo...

... zyskujesz niższą ratę
Wystarczy, że razem z Pożyczką Konsolidacyjną 
zakupisz ubezpieczenie spłaty pożyczki, 
a oprócz jednej niższej raty otrzymasz 
oprocentowanie 5,99% w ramach Promo-
cji „Wielka obniżka rat III” dla kwoty konsoli-

dowanych środków. Dodatkowo od tej kwoty 
nie zapłacisz prowizji.

... realizujesz marzenia i plany
Nadeszła nowa era w realizowaniu Twoich 
marzeń i planów. Z Pożyczką Konsolidacyjną 
możesz płacić mniej i otrzymać więcej. Wraz 
z niższą ratą możesz liczyć na dodatkowe 
środki, które wydasz, na co tylko chcesz.

... zyskujesz Gwarancję
Razem z Pożyczką Konsolidacyjną w Banku 
Mil lennium otrzymasz Gwarancję 
Najniższego Oprocentowania. Jeśli 
w ciągu 30 dni po zawarciu umowy pożyczki 
znajdziesz tańszą ofer tę dla tej samej kwoty 
i okresu kredytowania – obniżymy Twoje 

oprocentowanie i zwrócimy Ci różnicę już 
zapłaconych u nas odsetek.

... spłacasz wygodnie i bezpiecznie
Zaplanuj swój budżet i dopasuj do niego 
wysokość nowej raty. To proste, bo spłatę możesz 
rozłożyć nawet na 8 lat, a raty regulować 
z konta osobistego w Banku Millennium. Skorzystaj 
z ubezpieczenia spłaty pożyczki, a ochronę 
ubezpieczeniową dostosujemy do Twojej bieżącej 
sytuacji zawodowej.

... pomożemy Ci załatwić wszelkie 
formalności
Skorzystaj z Pożyczki Konsolidacyjnej:
•  odwiedź najbliższy oddział Banku Millennium
• zadzwoń do TeleMillennium 801 331 331

Promocja „Wielka obniżka rat III” dotyczy Pożyczek Konsolidacyjnych z ubezpieczeniem spłaty pożyczki. Warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „Wielka obniżka rat III”. Promocja jest ważna od 2 kwietnia 
2016 r. do 30 września 2016 r. Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów 
i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium SA. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń 
Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej Regulaminy, Warunki Ubezpieczenia oraz Cennik są dostępne w oddziałach 
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. 
Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 25 265,94 zł, okres kredytowania 73 miesiące, oprocentowanie stałe: 7,05% w skali roku (oprocentowanie liczone od całkowitej kwoty kredytu powiększonej o koszty 
kredytu, o ile są kredytowane), prowizja (kredytowana): 2,12% (535,64 zł), ubezpieczenie (kredytowane): 5650,55 zł, rata pożyczki (równa): 531,07 zł, I. rata płatna po 30 dniach od dnia uruchomienia pożyczki, kwota 
odsetek: 7316,04 zł, całkowita kwota do zapłaty: 38 768,17 zł, RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania): 16,19%.



www.bankmillennium.pl TeleMillennium® 801 331 331

Karta Kredytowa Alfa

Poczuj, że stać Cię na więcej. Zyskaj aż do 760 zł rocznie!
Millennium Alfa to karta stworzona 
specjalnie dla mężczyzn i dopasowana 
do ich potrzeb. 

5% zwrotu za zakupy w sklepach 
Partnerów i oszczędność do 760 zł 
rocznie to zaledwie początek.

Nasi Partnerzy:
• biżuteria i kosmetyki: Apart, Sephora
• wyposażenie domu: Leroy Merlin
•  części samochodowe: Inter Cars – zakupy 

online na www.motointegrator.pl
•  rozrywka: Empik i Cinema City (nie dotyczy 

zakupów online)
• sport i rekreacja: GO Sport
• podróże: Travelplanet.pl

Każdego dnia karta Millennium Alfa 
przynosi dodatkowe korzyści: 
 
•   0 zł za użytkowanie karty - przy 5 zaksię-

gowanych płatnościach kartą miesięcznie za 
zakupy lub usługi

•   Wygodne Raty 0% - możliwość rozło-
żenia wydatków na raty i spłaty ich bez 
odsetek

•   Bogaty Pakiet Assistance Alfa – wsparcie 
dla Ciebie i Twojej rodziny w wielu nieprzewi-
dzianych sytuacjach

•   atrakcyjne rabaty w ramach programu 
„Inspiracje” – w blisko 1000 sklepów oraz 
punktów usługowych 

•   szeroki zakres ubezpieczenia karty w ramach 
usługi „Pakiet Bezpieczeństwa”

Bank każdorazowo ocenia zdolność kredytową wnioskodawcy przed przyznaniem karty kredytowej; w przypadku niespełnienia wymogów w zakresie zdolności kredytowej Bank nie zawrze umowy karty kredytowej. Do karty dołączona 
jest usługa Pakiet Bezpieczeństwa, bezpłatna do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. Za każdy kolejny miesiąc koszt usługi wynosi 3,99 zł. Do karty dołączone jest również ubezpieczenie „Pakiet Assistance Alfa”, 
bezpłatne do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. Opłata za kolejne miesiące wynosi 4,99 zł. Z powyższej usługi lub ubezpieczenia można zrezygnować w każdym czasie trwania umowy o kartę. Opłaty, oprocentowanie 
oraz inne szczegóły zawarte są w Regulaminie kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium SA, Regulaminie sprzedaży premiowej karty kredytowej Millennium Visa Alfa wydawanej przez Bank Millennium SA „Moneyback”, 
Cenniku usług – karty kredytowe, warunkach i regulaminach dotyczących ubezpieczeń – dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegóły oferty dostępne również w TeleMillennium pod numerem 
801 331 331. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 14,57%/całkowity koszt kredytu 416,48 zł, na który składają się suma odsetek: 320,60 zł oraz opłat: 95,88 zł/ całkowita kwota do zapłaty 5416,48 zł. Wartości 
zostały wyliczone dla zadłużenia wynikającego z dokonania transakcji bezgotówkowej na kwotę 5000 zł, spłacanego przez 12 miesięcy w ratach równych zgodnie z oprocentowaniem dla transakcji bezgotówkowych (10%) z uwzględnieniem 
12 opłat miesięcznych za obsługę karty głównej 7,99 zł (opłaty nie są kredytowane). Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 19,23%/całkowity koszt kredytu 615,98 zł, na który składają się suma odsetek: 320,60 zł 
oraz opłat: 295,38 zł/całkowita kwota do zapłaty 5615,98 zł. Wartości zostały wyliczone dla zadłużenia wynikającego z dokonania transakcji gotówkowej na kwotę 5000 zł, spłacanego przez 12 miesięcy w ratach równych zgodnie 
z oprocentowaniem dla transakcji gotówkowych (10%) z uwzględnieniem 12 opłat miesięcznych za obsługę karty głównej w wysokości 7,99 zł oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatu w wysokości 199,50 zł wynoszącej zgodnie 
z Cennikiem usług 3,99% kwoty transakcji, min. 9,99 zł (opłaty nie są kredytowane). Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla spłaty zadłużenia w ramach programu kredytowego „Wygodne Raty 0%” wynosi 7,87%, 
całkowity koszt kredytu wynosi 120 zł, na który składa się suma odsetek: 0 zł oraz opłat: 120 zł/całkowita kwota do zapłaty 3120 zł. Wartość została wyliczona dla zadłużenia w wysokości 3000 zł, spłacanego w okresie 12 miesięcy 
w równych ratach, zgodnie z oprocentowaniem 0% i z uwzględnieniem opłaty za dokonanie rozłożenia zadłużenia na raty w ramach programu kredytowego w wysokości 120 zł, wynoszącej zgodnie z Cennikiem usług 4% wartości 
zadłużenia. Stan na dzień 31.03.2016 r.

Karta kredytowa Impresja

Specjalistka od udanych zakupów!
Jak robić zakupy przez cały rok 
i wydawać 5% mniej? Zawsze miej przy 
sobie Impresję!

Przy zakupach u Partnerów karty Impresja, 
otrzymujesz zwrot do 5% wydatków 
opłaconych kartą, aż do 760 zł rocznie.

Partnerzy karty:
•   moda: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, 

Bershka, Stradivarius, Oysho
•   moda luksusowa: Baldinini, Coccinelle, 

Francesco Biasia, Marella, Max Mara, 
Pennyblack, Pollini

•   obuwie: Venezia, Deichmann
•   biżuteria i kosmetyki: Apart, Sephora
•   wnętrza: Zara Home
•   dom i żywność: Carrefour, Piotr i Paweł
•   czas wolny: Travelplanet.pl
•   rozrywka: Empik, Sony
•   dla dzieci: Smyk.

Zobacz, co jeszcze daje Ci Impresja:
•  0 zł za użytkowanie karty - przy 

5 zaksięgowanych płatnościach kar tą 
miesięcznie za zakupy lub usługi

•  Wygodne Raty 0% - możliwość rozłożenia 
wydatków na raty i spłaty ich bez odsetek

•  Bogaty Pakiet Assistance Impresja  
– wsparcie dla Ciebie i Twojej rodziny 

w wielu nieprzewidzianych sytuacjach
•  atrakcyjne rabaty w ramach programu 

„Inspiracje” – w blisko 1000 sklepów oraz 
punktów usługowych 

•  szeroki zakres ubezpieczenia karty w ramach 
usługi „Pakiet Bezpieczeństwa”

•  okres bezodsetkowy do 51 dni - zarówno dla 
transakcji gotówkowych, jak i bezgotówkowych 

Bank każdorazowo ocenia zdolność kredytową wnioskodawcy przed przyznaniem karty kredytowej; w przypadku niespełnienia wymogów w zakresie zdolności kredytowej Bank nie zawrze umowy karty kredytowej. Do karty 
dołączona jest usługa Pakiet Bezpieczeństwa, bezpłatna do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. Za każdy kolejny miesiąc koszt usługi wynosi 3,99 zł. Do karty dołączone jest również ubezpieczenie „Pakiet 
Assistance Impresja”, bezpłatne do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. Opłata za kolejne miesiące wynosi 4,99 zł. Z powyższej usługi lub ubezpieczenia można zrezygnować w każdym czasie trwania umowy 
o kartę. Opłaty, oprocentowanie oraz inne szczegóły zawarte są w Regulaminie kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium SA, Regulaminie sprzedaży premiowej karty kredytowej Millennium Visa Impresja wydawanej 
przez Bank Millennium SA „Moneyback”, Regulaminie sprzedaży premiowej karty kredytowej Millennium MasterCard Impresja wydawanej przez Bank Millennium SA „Moneyback”, Cenniku usług – karty kredytowe, warunkach 
i regulaminach dotyczących ubezpieczeń – dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegóły oferty dostępne również w TeleMillennium pod numerem 801 331 331. Rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania (RRSO) wynosi 14,57%/całkowity koszt kredytu 416,48 zł, na który składają się suma odsetek: 320,60 zł oraz opłat: 95,88 zł/ całkowita kwota do zapłaty 5416,48 zł. Wartości zostały wyliczone dla zadłużenia 
wynikającego z dokonania transakcji bezgotówkowej na kwotę 5000 zł, spłacanego przez 12 miesięcy w ratach równych zgodnie z oprocentowaniem dla transakcji bezgotówkowych (10%) z uwzględnieniem 12 opłat miesięcznych 
za obsługę karty głównej 7,99 zł (opłaty nie są kredytowane). Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 19,23%/całkowity koszt kredytu 615,98 zł, na który składają się suma odsetek: 320,60 zł oraz opłat:  
295,38 zł/całkowita kwota do zapłaty 5615,98 zł. Wartości zostały wyliczone dla zadłużenia wynikającego z dokonania transakcji gotówkowej na kwotę 5000 zł, spłacanego przez 12 miesięcy w ratach równych zgodnie 
z oprocentowaniem dla transakcji gotówkowych (10%) z uwzględnieniem 12 opłat miesięcznych za obsługę karty głównej w wysokości 7,99 zł oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatu w wysokości 199,50 zł wynoszącej 
zgodnie z Cennikiem usług 3,99% kwoty transakcji, min. 9,99 zł (opłaty nie są kredytowane). Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla spłaty zadłużenia w ramach programu kredytowego „Wygodne Raty 0%” wynosi 
1,88%, całkowity koszt kredytu wynosi 30 zł, na który składa się suma odsetek: 0 zł oraz opłat: 30 zł/całkowita kwota do zapłaty 3030 zł. Wartość została wyliczona dla zadłużenia w wysokości 3000 zł, spłacanego w okresie  
12 miesięcy w równych ratach, zgodnie z oprocentowaniem 0% i z uwzględnieniem opłaty za dokonanie rozłożenia zadłużenia na raty w ramach programu kredytowego w wysokości 30 zł, wynoszącej zgodnie z Cennikiem usług 
1% wartości zadłużenia. Stan na dzień 31.03.2016 r.


