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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 dołączone jest  ubezpieczenie „Pakiet Assistance Impresja”, bezpłatne do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. Opłata za kolejne miesiące wynosi 4,99 zł. Z 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) dla transakcji bezgotówkowych wynosi 16,99%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 5471,37 zł, 
oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu: 471,37 zł (w tym: suma opłat za obsługę karty głównej 95,88 zł, odsetki 320,60 zł, suma opłat za ubezpieczenie Assistance Impresja 54,89 zł), 12 miesięcznych 
rat równych w wysokości 455,95 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.10.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Karta kredytowa Impresja

Ciesz się zakupami, a wydatki rozłóż na Wygodne Raty
Płacąc kartą kredytową Impresja 
w sklepach Partnerów, otrzymasz 
zwrot do 5% wydatków – nawet 760 zł  
rocznie.  

Czekają na Ciebie:

• 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: Apar t, Sephora
• wnętrza: Zara Home
• dom i żywność: Carrefour*, Piotr i Paweł
• czas wolny: Travelplanet.pl
• rozrywka: Empik, Sony
• dla dzieci: Smyk.

* W hipermarketach i supermarketach 
Carrefour :

• do 5% wartości zakupów zostanie Ci zwrócone 
bezpośrednio po zakupie, jako premia w postaci 
e-kuponów o wartości 1,50 zł za każde 
pełne wydane 30 zł oraz dotyczy wyłącznie 
zakupów dokonanych w piątki i niedziele 
(z wyłączeniem alkoholu, papierosów, paliwa, 
doładowań telefonicznych prepaid, produktów 
do początkowego żywienia niemowląt 
oraz wszelkich produktów, dla których 
potwierdzeniem zakupu jest paragon niefiskalny, 
np. ubezpieczeń, kart podarunkowych, Lotto, 
usługi „Moje Rachunki” i „Cashback”)

• promocja łączy się z innymi ofertami specjalnymi, 
organizowanymi przez Carrefour

• unikniesz kolejek – możesz płacić za zakupy 
w specjalnych kasach oznaczonych neonem „Kasa 
dla płacących kartą Carrefour VISA”.

Płać kartą, a nie za kartę 
Wystarczy 5 zaksięgowanych płatności kartą za 
zakupy lub usługi w miesiącu.
Wygodne Raty
Wydatki związane z zakupami możesz rozłożyć 
na korzystne raty i spłacać je w dogodnym dla 
siebie czasie. 
Pakiet Assistance
W wielu sytuacjach życia codziennego możesz 
skorzystać z pomocy i udogodnień w ramach usług 
assistance domowy, medyczny i samochodowy oraz 
specjalnej usłudze concierge.

Ciesz się zakupami
a wydatki rozłóż na Wygodne Raty.

Konto Oszczędnościowe Walutowe jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie Konta Oszczędnościowego Walutowego, który daje dostęp również do innych usług 
bankowych. Szczegóły oprocentowania, opłaty oraz inne warunki dotyczące Konta  określone są odpowiednio w Cenniku usług – stopy procentowe oraz w Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób 
fizycznych w Banku Millennium SA, dostępnych w placówkach  Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Stan na dzień 1 października 2016 r. 

Konto Oszczędnościowe Walutowe

Oszczędzanie w światowym stylu 
Konto Oszczędnościowe Walutowe jest 
wygodnym i zyskującym coraz większą 
popularność sposobem lokowania 
oszczędności. To także doskonałe 
rozwiązanie dla osób podróżujących 
służbowo za granicę, zarabiających 
w walucie EUR lub USD, albo 
otrzymujących taką walutę od bliskich. 

Korzyści bez granic:
•  Możliwość regularnych dopłat i systema-

tycznego odkładania środków na wyjazd/
urlop.

•   Możliwość zabezpieczenia przed wahaniami 
kursów walut. 

•   Atrakcyjne oprocentowanie standardowe.
•   Elastyczny dostęp do środków.

Nowoczesna obsługa:
Konto Oszczędnościowe Walutowe można 
założyć w dowolnym momencie w oddziale Banku.

Wygoda i bezpieczeństwo – dostęp do środków 
24 godziny na dobę poprzez nowoczesną 
aplikację mobilną na smartfony i tablety oraz 
serwis internetowy Millenet.
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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. Z kartą Millennium 
Alfa poczujesz, że stać Cię na dużo 
więcej.

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: 
 
•   płać kartą, a nie za kartę - wystarczy 5 

zaksięgowanych płatności kartą za zakupy lub 
usługi w miesiącu.

•   Wygodne Raty - wydatki związane z za-
kupami możesz rozłożyć na korzystne raty 
i spłacać je w dogodnym dla siebie czasie. 

•   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 kar ty kredytowej; w przypadku niespełnienia wymogów w zakresie zdolności kredytowej Bank nie zawrze umowy kar ty kredytowej. 
Do kar ty dołączone jest  ubezpieczenie „Pakiet Assistance Alfa”, bezpłatne do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. Opłata za kolejne miesiące wynosi 4,99 zł. Z ubezpieczenia można zrezygnować 
w każdym czasie trwania umowy o kar tę. Opłaty, oprocentowanie oraz inne szczegóły zawar te są w Regulaminie kar t kredytowych wydawanych przez Bank Millennium SA, Regulaminie sprzedaży premiowej kar ty 
kredytowej Millennium Visa Alfa wydawanej przez Bank Millennium SA „Moneyback”, Cenniku usług – kar ty kredytowe, warunkach i regulaminach dotyczących ubezpieczeń – dostępnych w placówkach Banku 
oraz na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegóły ofer ty dostępne również w TeleMillennium pod numerem 801 331 331.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla transakcji bezgotówkowych wynosi 16,99%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 5471,37 zł, 
oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu: 471,37 zł (w tym: suma opłat za obsługę kar ty głównej 95,88 zł, odsetki 320,60 zł, suma opłat za ubezpieczenie Assistance Alfa 54,89 zł), 12 miesięcznych 
rat równych w wysokości 455,95 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.10.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Lokata 12-miesięczna na nowe środki, nieodnawialna. Kwota minimalna 1000 PLN, maksymalna 200 000 PLN. Średnie oprocentowanie za okres lokaty wynosi 2,0% w skali roku. Zerwanie przed terminem: 
odsetki zostaną wypłacone za zakończony okres 6-miesięczny. Szczegóły ofer ty w Regulaminie Lokaty Kompletnej i w Cenniku usług – stopy procentowe oraz w Regulaminie ogólnym świadczenia usług 
bankowych dla osób f izycznych w Banku Millennium SA, dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Stan na dzień 1.10.2016 r. 

Lokata Kompletna

Ciesz się smakiem kompletnego zysku 
To atrakcyjna propozycja  na 
rynku lokat i świeże podejście do 
oszczędzania. Ciesz się kompletnym 
zyskiem: 2,20% przez pierwsze pół 
roku i 1,80% przez kolejne 6 miesięcy. 
Otwórz Lokatę Kompletną w Banku 
Millennium – z nią w każdym 
momencie dokładnie wiesz, i le 
zarobisz. 

Komplet zalet:
•  Z Lokatą Kompletną zyskujesz atrakcyjne 

oprocentowanie na dłużej: aż 2,20% w skali 
roku przez pierwsze 6 miesięcy, i 1,80% 
w kolejnych 6 miesiącach

•   Lokujesz wygodnie środki na 6 miesięcy i nie 
mar twisz się o oprocentowanie po tym 
okresie: z gór y wiesz, ile zarobisz 
w pierwszych i w kolejnych 6 miesiącach 
trwania lokaty

•    Jeśli potrzebujesz środków wcześniej, 
możesz zerwać lokatę przed terminem, 
zachowując odsetki za ukończone 6 
miesięcy lokaty

•    Do założenia lokaty wystarczy kwota 1000 
zł nowych środków, maksymalnie możesz 
ulokować nawet 200 000 zł

•  Lokata ma dłuższy termin, niż standardowe 
lokaty, dzięki czemu nie musisz co chwilę 
poszukiwać nowych lokat – wystarczy jedna 
Lokata Kompletna

Oprocentowanie Lokaty Kompletnej jest 
zgodne z tabelą:

Miesiące Pierwsze 6 
miesięcy

Kolejne 6 
miesięcy

W skali roku 2,2% 1,8%

Średnie oprocentowanie za 12-miesięczny okres lokaty wynosi 2,0% 
w skali roku.

Lokatę Kompletną otworzysz w dowolnym 
oddziale Banku Millennium.

już od 1000 zł 
nowych środków


