
PROMOCJA MILLENNIUM BANKU W PIGUŁCE 

Zobacz jak odebrać voucher na kwotę 100 zł do Empki.com od Millennium Banku. Promocja trwa 
do 28 lutego 2017 roku – liczy się data wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

1 KTO ODBIERA VOUCHER NA 100 ZŁ? 

#1 
Musisz być osobą, która od 1 kwietnia 2015 roku nie posiadała w Millennium Banku żadnego 
produktu. Więc jeżeli zamknąłeś w Millennium cokolwiek przed 1 kwietnia 2015 roku to możesz 
śmiało przystąpić do promocji, tak samo jak w przypadku gdy w tym banku nigdy nie posiadałeś 
żadnego produktu. 

#2 
Najpóźniej do 28 lutego 2017 roku złóż wniosek o wybrane konto osobiste (Konto 360 lub Konto 
360 Student) wraz z kartą do konta. 

Podczas składania wniosku:

wyraź niezbędne zgody marketingowe tj. zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych za 
pośrednictwem różnych kanałów np. maile lub smsy itp. Dodatkowo nie cofaj tej zgody aż do 
momentu otrzymania nagrody. 

#3 
Podpisz umowę najpóźniej do 6 marca 2017 roku. 

#4 
Maksymalnie do 31 marca 2017 roku, wykonaj transakcje kartą lub BLIKiem na łączną kwotę 
min. 360 zł. Zwróć tu uwagę na to, że transakcje muszą być do tego czasu WYKONANE i 
ZAKSIĘGOWANE na koncie. 

Tak liczą się transakcje w sklepach stacjonarnych i internetowych. 

#5 
Do 15 kwietnia 2017 roku bank przekaże Tobie kartę podarunkową o wartości 100 zł.

!PRZYPOMNIENIE!

DARMOWE KONTO:

– Konto 360 - po zapewnieniu na nie wpływu w wysokości min. 1 000 zł oraz wykonaniu 
min. 1 dowolnej transakcji kartą lub BLIKiem



– Konto 360 Student - pod warunkiem wykonaniu min. 1 transakcji kartą lub BLIKiem

DARMOWA KARTA:

– Konto 360 - przez pierwsze dwa miesiąca, a później po zapewnieniu w każdym miesiącu 
wpływu na konto w kwocie min. 1 000 zł oraz po wykonaniu min. 1 transakcji kartą lub 
BLIK 

– Konto 360 Student - po wykonaniu min. 1 transakcji kartą lub BLIKiem

UWAGA!

Podczas rozmowy z konsultantem poproś o wyłączenie wszystkich dodatkowo płatnych usług. 
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