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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 2,5% w skali roku przez 3 miesiące dla nowych środków do kwoty 100 000 zł wpłaconych podczas Promocji, która trwa do 28.01.2017 r. 
Dla nowych środków powyżej kwoty 100 000 zł oraz dla Klientów z innym typem rachunku bankowego obowiązuje oprocentowanie promocyjne przez 3 miesiące określone w Cenniku usług – stopy procentowe. 
Do Promocji można przystąpić pod warunkiem niekorzystania w tym samym czasie z innej promocji na Koncie Oszczędnościowym. 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. Pierwsza wypłata/przelew z Konta Oszczędnościowego – bezpłatna, druga i każda następna zgodnie z Cennikiem usług – stopy procentowe.

Stan na dzień 8 stycznia 2017 r.

Konto Oszczędnościowe

Oszczędzanie zimą nabiera kolorów
W Banku Millennium klimat sprzyja 
oszczędzającym, bez względu na 
pogodę za oknem. Otwórz Konto 
Oszczędnościowe w Banku Millennium, 
wpłacaj nowe środki i zobacz, jak 
Twoje pieniądze nabierają wartości. 
Nie odkładaj planów na później, zacznij 
oszczędzać już dziś i zobacz, jak Twoje 
marzenia nabierają kolorów.

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 2,5% w skali roku 
przez 3 miesiące – dla nowych środków do  
100 000 zł. Wystarczy wpłacić nowe środki  
w okresie Promocji do 28.01.2017 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 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.

Karta kredytowa Impresja

Ciesz się zakupami, a wydatki rozłóż na Wygodne Raty 
Przepis na niezapomniane zakupy?  
Zabierz ze sobą kartę kredytową  
Impresja! Bo najlepsze zakupy to takie, 
na których można zaoszczędzić. 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, Baldinini, Coccinelle, 
Francesco Biasia, Marella, Max Mara, Pennyblack, 
Pollini, Uterqϋe

• 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.

Wygodne Raty
Wydatki związane z zakupami możesz rozłożyć 
na korzystne raty i spłacać je w dogodnym dla 
siebie czasie. Usługa dostępna bez umowy  
w Millenet, aplikacji mobilnej oraz w TeleMillennium.

Pakiet Assistance
Korzystaj z pomocy i udogodnień w wielu 
sytuacjach życia codziennego.

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 ubezpieczenia „Pakiet Assistance Impresja”, 
Karcie  produktu – Pakiet Assistance Impresja – 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 2.10.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.
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2,5%
w skali roku

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

Oszczędzanie zimą 
nabiera kolorów



www.bankmillennium.pl TeleMillennium® 801 331 331

Bankowość internetowa/Aplikacja mobilna

OC/AC w pełni online w Banku Millennium
Teraz możesz szybko i wygodnie ubez-
pieczyć pojazd w systemie interneto-
wym Millenet i aplikacji mobilnej Banku  
Millennium. Dane pojazdu zostaną auto-
matycznie uzupełnione po zeskanowaniu 
kodu z dowodu rejestracyjnego. Składkę 
rozłożysz na miesięczne płatności bez do-
datkowych 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 grafi- 
czny z  dowodu rejestracyjnego, a  dane pojaz-
du uzupełnią się automatycznie. Skomponuj 
swoje ubezpieczenie i wybierz najwygodniejszy 
sposób płatności. Na każdym etapie możesz 
zapisać wniosek i  kontynuować proces na 
dowolnym urządzeniu. Zacznij w aplikacji mobil-
nej 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 zgło-
szenia szkody masz zawsze pod ręką w  aplikacji 
mobilnej lub Millenecie.

Naszym partnerem ubezpieczeniowym jest 
Grupa Ergo Hestia.
W  ramach indywidualnych 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.

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: 
•   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 nieprze-
widzianych 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 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 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) 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 Alfa 54,89 zł), 12 miesięcznych rat równych 
w wysokości 455,95 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2.10.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.


