
Pożyczka Gotówkowa

Plany mają sens, jeśli je realizujesz. Wejdź do oddziału i zrealizuj własne 
z Pożyczką Gotówkową

3...2...1 Czas spełnić marzenia z Pożyczką 
Gotówkową. 3% oprocentowania... 2% 
prowizji... 1 rok spłaty... Pożyczka 
Gotówkowa to kilka prostych kroków, 
z których każdy przybliża Cię do realizacji 
planów – tych dużych i małych.  To Twoja 
pierwsza pożyczka? Nie zwlekaj! Doradca 
w oddziale Banku odpowie na Twoje 
pytania, pomoże złożyć wniosek i przejdzie 
z Tobą przez wszystkie formalności. 

Droga do spełnienia marzeń jest 
naprawdę prosta…

w stronę oszczędności...
Wraz z pożyczką otrzymasz Gwarancję 
Najniższego Oprocentowania. Jeśli w ciągu 30 dni 
po zawarciu umowy pożyczki znajdziesz tańszą 
ofertę dla tej samej kwoty i okresu kredytowania 
– obniżymy Twoje oprocentowanie i zwrócimy 
Ci różnicę już zapłaconych u nas odsetek.

naprzeciw Twoim potrzebom...
Gotówka, której potrzebujesz, trafi na Twoje 
konto nawet w ciągu 1 dnia od podpisania 
umowy. A dodatkowo, w razie nieprzewidzianych 
wydatków lub niespodziewanej potrzeby, możesz 
skorzystać z Limitu w koncie.

krócej do celu...
Decyzję o przyznaniu pożyczki otrzymasz nawet 
w trakcie pierwszej wizyty. Akceptujemy szeroki 
wybór dokumentów potwierdzających źródło 
i poziom dochodów, dzięki czemu uzyskanie 
dodatkowych środków jest prostsze, niż sądzisz.

ochrona na każdym kroku...
Dzięki szerokiemu pakietowi ubezpieczeń 
Bezpieczna Pożyczka otrzymujesz ochronę 
w zakresie:
•  utraty stałych źródeł dochodów albo hospitalizacji 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

•  czasowej niezdolności do pracy albo śmierci 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

•  całkowitej niezdolności do pracy albo 
inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

• poważnego zachorowania,
• śmierci.
Ochrona ubezpieczeniowa zmienia się 
automatycznie w zależności od Twojej bieżącej 
sytuacji zawodowej oraz uprawnień do emerytury 
lub renty.

Jak skorzystać z pożyczki? Wykonaj 
pierwszy krok, my zajmiemy się resztą:
•  odwiedź najbliższy oddział Banku Millennium 

lub
• zadzwoń do TeleMillennium 801 331 331 lub
•  złóż wniosek internetowy na stronie  

www.bankmillennium.pl

Promocja „Pożyczka 3,2,1… start!” dotyczy Pożyczek Gotówkowych 
udzielanych na okres 12 miesięcy pod warunkiem jednoczesnego zawarcia 
umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka, a także wskazania Banku jako 
uprawnionego do świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu i dokonania 
na rzecz Banku cesji praw z tej umowy. Promocja ta obejmuje Klientów, którzy 
nie posiadają Pożyczki Gotówkowej w Banku Millennium w dniu skorzystania 
z Promocji oraz 12 miesięcy wstecz od tego dnia. Z Promocji można 
skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania. Warunki Promocji są zawarte 
w Regulaminie Promocji „Pożyczka 3,2,1… start!”, Promocja jest ważna do 
3 marca 2017 roku. Promocja łączy się z ofertą „Gwarancja Najniższego 
Oprocentowania”. Warunkiem skorzystania z Gwarancji Najniższego 
Oprocentowania jest przedstawienie pisemnego potwierdzenia warunków 
cenowych w innym banku wraz z decyzją kredytową dla tej samej kwoty 
pożyczki i okresu kredytowania w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy 
Pożyczki Gotówkowej z Bankiem Millennium. Szczegóły dotyczące warunków 
Gwarancji Najniższego Oprocentowania są zawarte w Regulaminie Pożyczki 
Gotówkowej z „Gwarancją Najniższego Oprocentowania”. Opłaty, prowizje 
i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. 
Szczegóły dotyczące zasad 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 Cenniki 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. 
Promocja będzie dostępna również poprzez aplikację mobilną od dnia 1 
stycznia 2017 roku. Promocja nie jest dostępna poprzez formularz zawarty 
na stronie www.bankmillennium.pl. 
Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej: Rzeczywista Roczna 
Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,24%, całkowita kwota kredytu 
(bez kredytowanych kosztów): 3262,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 3503,29 
zł, oprocentowanie stałe 3,00%, całkowity koszt kredytu: 241,29 zł (w tym: 
prowizja 2,00% (65,24 zł), odsetki 56,27 zł, ubezpieczenie 119,78 zł, usługi 
dodatkowe 0 zł), 12 miesięcznych rat równych w wysokości 291,94 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2016 r. na reprezentatywnym 
przykładzie.

Informator Banku Millennium – grudzień 2016
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Bankowość internetowa / Aplikacja mobilna

OC/AC w pełni online w Banku Millennium
Teraz możesz szybko i wygodnie ubez-
pieczyć pojazd w systemie internetowym 
Millenet i aplikacji mobilnej Banku Millen-
nium. Dane pojazdu zostaną automatycz-
nie uzupełnione po zeskanowaniu kodu 
z dowodu rejestracyjnego. Składkę rozło-
żysz na miesięczne płatności bez dodatko-
wych kosztów.

Zakup ubezpieczenia jest szybki, intuicyjny 
i odbywa się całkowicie online. Nie musisz 
wpisywać nawet danych pojazdu, wystarczy 
zeskanować  telefonem kod graficzny z dowodu 

rejestracyjnego, dzięki temu sprawdzenie 
wysokości składki dla Twojego pojazdu zajmuje 
dosłownie chwilę. 

Możesz skorzystać z kilku rodzajów ubezpieczeń: 
OC, AC,  Assistance, NNW i ubezpieczenia szyb. 
Zaproponujemy ofertę dostosowaną do Twojego 
pojazdu, a Ty wybierzesz wariant ubezpieczenia, 
który najbardziej Ci odpowiada. Zyskujesz też 
możliwość rozłożenia składki na 12 miesięcznych 
płatności, bez dodatkowych opłat. A za 
bezwypadkową jazdę możesz dostać nawet 60% 
zniżki!

Jak to działa?
Zaloguj się do swojego konta w Millenecie lub do 
aplikacji mobilnej. Zeskanuj kod graficzny z dowo-
du rejestracyjnego, a dane pojazdu uzupełnią się 
automatycznie. Skomponuj swoje ubezpieczenie 
i wybierz najwygodniejszy sposób płatności. Na 
każdym etapie możesz zapisać wniosek i konty-
nuować proces na dowolnym urządzeniu. Zacznij 
w aplikacji mobilnej i dokończ w Millenecie lub 
odwrotnie – tak jak Ci najwygodniej.

Operację zatwierdzasz H@słem SMS. Po 
zakupie, w każdej chwili możesz przejrzeć lub 
wydrukować swoją polisę. Wszystkie potrzebne 
dane do zgłoszenia szkody masz zawsze pod 
ręką w aplikacji mobilnej lub Millenecie.

Naszym partnerem ubezpieczeniowym jest 
Grupa Ergo Hestia.

W ramach indywidulanych ubezpieczeń komunikacyjnych ochrona 
ubezpieczeniowa udzielana jest przez STU ERGO Hestia SA z siedzibą 
w Sopocie. Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczeniowej oraz 
pełna lista wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
znajduje się odpowiednio w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń 
komunikacyjnych dla Klientów Banku Millennium oraz Kartach 
Produktów dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych dostępnych 
na stronie www.bankmillennium.pl.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielem 
za pośrednictwem Banku Millennium SA (dalej: „Bank”), działającego 
w roli agenta ubezpieczeniowego. Bank jest wpisany do rejestru agentów 
ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
pod numerem 11162860/A. Ubezpieczenia komunikacyjne skierowane 
są do klientów Banku posiadających w Banku rachunek bieżący lub kartę 
kredytową wraz z aktywnym dostępem do bankowości internetowej 
Millenet lub Aplikacji Mobilnej Banku. Oferta ubezpieczeń 
komunikacyjnych nie jest dostępna dla pojazdów wykorzystywanych do 
działalności gospodarczej, pojazdów leasingowanych oraz samochodów 
z kierownicą po prawej stronie. Ubezpieczenia AC, Assistance, NNW 
i Ubezpieczenie Szyb nie mogą być zakupione jako oddzielny produkt 
i mogą być kupione tylko wraz z OC.

Konto Oszczędnościowe jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych. Dla Klientów posiadających Konto 360º 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 07.01.2017 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 30 listopada 2016 r. 

Konto Oszczędnościowe

Oszczędzaj i spełniaj marzenia
Jesień to idealna pora, aby ruszyć 
z oszczędzaniem. Otwórz Konto 
Oszczędnościowe w Banku Millennium, 
wpłacaj nowe środki i zobacz, jak Twoje 
pieniądze nabierają wartości. Bo wystarczy 
cierpliwie poczekać, aby poczuć tym 
większą radość z realizacji marzeń.  

Oszczędzaj i spełniaj marzenia
Oszczędzający w Banku Millennium wiedzą, że każda 
chwila z Kontem Oszczędnościowym przybliża ich 
do spełnienia marzeń i planów. Bo 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 07.01.2017 r.

Swoboda
Oszczędzaj tak długo, 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 
Millenetu oraz telefonicznie przez 
TeleMillennium. Sam wybieraj też najlepszą 
metodę jego obsługi, niezależnie od tego, 
gdzie akurat jesteś.

w skali roku na Koncie Oszczędnościowym 
dla posiadaczy Konta 360° przez 3 miesiące  
dla nowych środków do 100 000 zł


