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CENNIK USŁUG - STOPY PROCENTOWE  
 

Stosuje się dla Klientów detalicznych, Prestige i Bankowości Prywatnej. 
 
Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę 
posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty 
i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia 
warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 

Odsetki od terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych, z wyłączeniem IKE, podlegają opodatkowaniu zgodnie z Ustawą 
o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

W przypadku zerwania lokat przed terminem, Bank nie wypłaca odsetek. W przypadkach lokat, gdzie obowiązują inne zasady wypłaty odsetek (bądź 
obowiązuje opłata manipulacyjna), informację umieszczono przy lokacie. 

Kapitalizacja odsetek od lokat terminowych następuje na zakończenie okresu umownego lokaty. W przypadkach lokat, gdzie obowiązują inne zasady 

kapitalizacji odsetek, informację umieszczono przy lokacie. 

Oprocentowanie podawane w stosunku rocznym, obowiązuje od 11.07.2022 r. 

 

Rachunki oszczędnościowe - oprocentowanie zmienne  

Konto Oszczędnościowe Profit - oprocentowanie standardowe  

 
Konto Oszczędnościowe Profit otwierane jest w ramach umowy ROR (nie dotyczy Konta Standard oraz Podstawowego Rachunku Płatniczego – brak 
możliwości założenia KO Profit). 
Kapitalizacja odsetek na koniec miesiąca kalendarzowego. Kwota minimalna do naliczania odsetek w wysokości 1000 zł. Kwota minimalna nie 
obowiązuje dla nowych środków z promocyjnym oprocentowaniem oraz w sytuacji, gdy suma wartości nowych środków i środków niezakwalifikowanych 
jako nowe jest równa lub większa niż 1000 zł. Klient może posiadać po jednym Koncie Oszczędnościowym Profit do każdego ROR, do którego występują 
różni posiadacze/współposiadacze. 
Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego: pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy następny:  

• 7,50 PLN  dla Kont Oszczędnościowych Profit otwartych do 24.04.2022 włącznie,  

• 9,90 PLN dla Kont Oszczędnościowych Profit otwartych od 25.04.2022.  
Opłata pobierana z rachunku  oszczędnościowo-rozliczeniowego. Przelewy z Konta Oszczędnościowego Profit na Konto 360º Junior są realizowane 
bezpłatnie.  

Konto Oszczędnościowe Profit - oprocentowanie promocyjne nowych środków  

Okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego wynosi 62 dni i jest 
liczony od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na 
Konto Oszczędnościowe Profit w okresie promocji. Promocja trwa od  
11 lipca 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. włącznie. Pozostałe szczegóły 
promocji w  Regulaminie promocji „Nowe środki na Koncie 
Oszczędnościowym Profit. Edycja 40”. 

 

 

Konto Oszczędnościowe Walutowe - oprocentowanie standardowe  

Kapitalizacja odsetek na koniec miesiąca kalendarzowego. Klient może 
posiadać po jednym Koncie Oszczędnościowym Walutowym do każdego ROR 
w danej walucie, do którego występują różni posiadacze/współposiadacze. 
Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego: pierwszy przelew w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, każdy następny: 1 EUR/USD. Opłata pobierana  

z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w danej walucie. 
 
 
 
 

 

 

Indywidualne Konto Emerytalne oparte o rachunek oszczędnościowy - roczna kapitalizacja odsetek w rocznicę otwarcia rachunku IKE 

Maksymalny limit wpłat w 2022 r. wynosi 17 766 PLN. Minimalna kwota 
pierwszej wpłaty wynosi 100 PLN.  
 

 

 

Dla IKE założonych przed 14 października 2018 r. opłata manipulacyjna za wypłatę środków przed terminem 12 miesięcy od dnia założenia IKE  

w wysokości: 

1) sumy wszystkich naliczonych odsetek w przypadku wycofania środków w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia założenia IKE, 
2) połowy naliczonych odsetek w przypadku wycofania środków w okresie 6 - 12 miesięcy od dnia założenia IKE, 
3) brak opłat w przypadku wycofania środków po okresie 12 miesięcy od dnia założenia IKE.  

Dla IKE założonych od 14 października 2018 r. opłata manipulacyjna w wysokości:  

1) 200 PLN oraz sumy wszystkich naliczonych odsetek w przypadku: wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu środków w okresie pierwszych  
6 miesięcy od dnia założenia IKE, 

2) 200 PLN oraz połowy naliczonych odsetek w przypadku: wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu środków po upływie okresu, o którym mowa 
w pkt 1) do 12 miesięcy od założenia IKE. 
 

Saldo w PLN Do 50 000 włącznie 
Nadwyżka ponad 

50 000 do 100 000  
Nadwyżka ponad 

100 000 do 250 000 
Nadwyżka ponad  

250 000 do 500 000 
Nadwyżka ponad  

500 000 

Oprocentowanie 
standardowe 

1,25% 1,25% 1,50% 2,00% 2,00% 

Saldo w PLN 
Do 200 000 

włącznie 
Nadwyżka ponad 

200 000 

Oprocentowanie  6,00% standardowe 

Waluta EUR USD 

Oprocentowanie 
standardowe 

0,01% 0,01% 

Saldo >=100,00 PLN 

Oprocentowanie  3,00% 
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Lokaty terminowe - oprocentowanie stałe 

Lokata Horyzont Zysku 

Lokata na nowe środki. Lokata nieodnawialna. Pozostałe szczegóły oferty 
w Regulaminie Lokaty Horyzont Zysku. 
 
 
 
 

 

 
 

Lokata Millenet - oprocentowanie stałe  
Promocja Happy Hours (dostępna przez Millenet i Aplikację Mobilną) 

W ramach promocji Happy Hours, Bank może odpowiednio podwyższyć 
oprocentowanie maksymalnie o 0,25 punktu procentowego na wybranych 
okresach Lokaty Millenet PLN. Maksymalna kwota lokat dla Klienta 
w ramach danej promocji Happy Hours to 20 000 PLN.  

 

 

 

 

 
 

Lokata negocjowana 

Produkt nieodnawialny. Wysokość stopy procentowej stosowanej w przypadku wypłaty środków przed terminem umownym wynosi: 0,00%. 

 
Lokata pomostowa  
(dostępna w segmencie Prestige i Bankowości Prywatnej) 

Lokata pomostowa dla Bankowych Papierów Wartościowych (BPW), której 
termin zapadalności jest równy terminowi rozliczenia BPW. Wysokość stopy 
procentowej stosowanej w przypadku wypłaty środków przed terminem 
umownym wynosi: 0,00%. Oprocentowanie stałe podane w skali roku. 
Lokata nieodnawialna.  

 
Lokaty dostępne tylko przez Millenet 
 

Lokata Aukcje – oprocentowanie stałe  

 
 

 
 

Regulamin Lokaty Aukcje dostępny na stronie www.bankmillennium.pl 
 

 
Lokaty dostępne tylko w Aplikacji Mobilnej 

Lokata Mobilna - oprocentowanie stałe 

Lokata nieodnawialna. Każdy Klient może otworzyć tylko jedną Lokatę 
Mobilną. Kanały dostępu: aktualna wersja Aplikacji Mobilnej (na Androida 
zgodna z wersją dostępną w sklepie Google Play, na iOS zgodna z wersją 
dostępną w AppStore). 

 
 
Lokata Urodzinowa - oprocentowanie stałe 

Lokata dostępna dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo 

rozliczeniowego wyłącznie za pośrednictwem najnowszej wersji Aplikacji 

Mobilnej Banku (na iOS i Androida, dostępnej na dzień skorzystania z 

oferty) w okresie 30 dni od dnia urodzin Klienta (dotyczy urodzin 

począwszy od 28 marca 2018 r.). Każdy Klient może otworzyć tylko jedną 

Lokatę urodzinową. Lokata nieodnawialna. Lokata urodzinowa jest 

dostępna dla Klientów, którzy ukończyli 18 lat i którzy w terminie co 

najmniej 4 dni przed dniem swoich urodzin byli posiadaczami rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego.   

 
 
 
 
 
 

Okres/saldo 
Kwota minimalna   

1 000 PLN 

6 miesięcy 6,00% 

12 miesięcy 6,50% 

18 miesięcy 6,50% 

Okres/ Waluta 
Kwota 

minimalna   
500 PLN 

Kwota 
minimalna   
200 EUR 

Kwota 
minimalna   

200 USD/GBP 

1 - 15 dni 1,50% - - 

16 - 31 dni 1,50% 0,01% 0,20% 

32 - 61 dni  1,50% 0,01% 0,20% 

62 - 92 dni 1,50% 0,01% 0,20% 

93 - 123 dni 1,75% 0,01% 0,40% 

124 - 275 dni 1,75% 0,01% 0,40% 

276 - 366 dni 4,00% 0,01% 0,50% 

367 - 732 dni 4,00% - - 

Waluta PLN 

Oprocentowanie 0,01% 

Okres/Oprocentowanie standardowe maksymalne 

15 dni 1,50% 3,50% 

Okres 500 - 25 000 PLN 

3 miesiące 5,00% 

Okres 1 000 - 25 000 PLN 

1 miesiąc 4,00% 

http://www.bankmillennium.pl/
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Produkty oszczędnościowo-inwestycyjne 

Lokata Promocyjna 3M 

Kwota minimalna Lokaty Promocyjnej: 1 000 PLN. Minimalna łączna kwota 
inwestycji 11 000 PLN (1 000 PLN Lokata Promocyjna i 10 000 PLN Lokata 
Strukturyzowana). Maksymalna kwota wpłacona na Lokatę Promocyjną 
może stanowić do 50% całości pakietu. Możliwe jest otwarcie Lokaty 
Strukturyzowanej na kwotę wyższą niż kwota Lokaty Promocyjnej. Lokata 
nieodnawialna. Skorzystanie z pakietu lokat (Lokata Promocyjna + Lokata 
Strukturyzowana) ma ten skutek, że zerwanie Lokaty Strukturyzowanej w 
okresie subskrypcji powoduje zerwanie Lokaty Promocyjnej. Wysokość 
stopy procentowej w przypadku wypłaty przed terminem Lokaty 

Promocyjnej wynosi: 0,00%. 
 
 

Pozostałe Rachunki bankowe - oprocentowanie zmienne 

Nazwa rachunku Oprocentowanie 

Millennium 360°, Konto 360°, Konto 360° Student, Konto 360° Junior  
Konto Techniczne 
Konto PRP 
Konto Prestige World, Konto Osobiste Prestige 
Konto Bankowości Prywatnej 
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w walucie obcej (EUR, USD, CHF, GBP) 

0,00% 

 

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego na Rachunkach bankowych:  

1) dla umów zawartych do dnia 10.11.2019 r.: 4-krotności aktualnej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego; 

2) dla umów zawartych od dnia 11.11.2019 r.: 2-krotności stopy odsetek ustawowych za opóźnienie przewidzianych w art. 481 Kodeksu cywilnego. 

 

Okres  / 
podział 
środków 

Lokata Promocyjna i Lokata Strukturyzowana 

3 miesiące 3,50% 
W połączeniu z aktualnie oferowaną 

Lokatą Strukturyzowaną, której okres 
inwestycji trwa minimum 12 miesięcy. 


