
MONEY MANIA 10 – PROMOCJA MILLENNIUM BANKU Z PREMIĄ

Przypominam, że w tej promocji każdy uczestnik może odebrać następujące premie:

1. 100 zł premii gwarantowanej
2. bon o wartości 100 zł do wykorzystania na portalu wakacje.pl
3. nawet 360 zł zwrotu za zakupy kartą i BLIKiem 

Do promocji może przystąpić nowy klient Millennium Banku, a dokładnie osoba która nie 
posiadała w tym banku żadnego konta osobistego od dnia 1 kwietnia 2015 roku. 

Co zrobić, aby odebrać 100 zł w gotówce i 100 zł w bonie?

#1 Musisz przejść na dedykowaną stronę promocji i zarejestrować się w Money Manii, która jest 
Organizatorem promocji i która będzie czuwać nad wypłaceniem Ci premii

#2 Następnie zaloguj się do profilu Money Manii i kliknij w przycisk „Weź udział” zostaniesz 
przekierowany na stronę banku, na której założysz konto w Millennium 

#3 Wybierz Konto 360 lub Konto 360 Student wraz z kartą do konta – złóż wniosek do 29 maja 
2017 roku i podpisz umowę (przy kurierze lub w oddziale) najpóźniej do 31 maja 2017 roku 



#4 W czerwcu i lipcu:
• zapewnił min. 1 wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł (wpływ może pochodzić z 

Twojego konta w innym banku lub z konta znajomego w innym banku albo Millennium)
• wykonaj min. 1 dowolną transakcję kartą w każdym z tych dwóch miesięcy (mogą to być 

transakcje wykonane w internecie lub stacjonarnie) 

To wszystko! 

• do 31.07.2017 roku – zaloguj się do profilu Money Manii i uzupełnij numer aktywnego 
konta w Millennium Banku 

• do 10.08.2017 roku – bank wyśle Ci maila z informacją o przyznaniu premii, w mailu 
znajdzie się również bon na wakacje.pl 

• do 16.08.2017 roku na Twoje konto w Millennium Banku wpłynie 100 zł premii 

Co zrobić, aby odebrać dodatkowe 360 zł?

Dodatkowe pieniądze, czyli 360 zł będzie pochodzić z moneyback'u. Zwrot za zakupy będzie 
wynosił maksymalnie 60 zł/m-c przez okres 6 miesięcy, czyli łącznie da to wspomniane 360 zł. 

• otrzymujesz 2% zwrotu wartości transakcji za płatności kartą max. 30 zł/m-c

• otrzymujesz 5% zwrotu wartości transakcji za płatności BLIKIem max. 30 zł/m-c

Możesz więc wykonywać dowolne płatności kartą lub BLIKiem i jeszcze będziesz mógł na tym 
zarobić. Może...opłacanie rachunków kartą np. poprzez Sprytnego Billa lub Bm.pl? Może zapłacisz 
kartą za jakieś inne większe zakupy. 

Co zrobić, aby odebrać bon na 1 500 zł?

Aby być w ogóle zakwalifikowanym do odebrania takiego bonu, w pierwszej kolejności należy 
spełnić warunki, które uprawniają do odebrania premii 100 zł i bonu na 100 zł. 

Następnie aktywować na telefonie/tablecie aplikację mobilną Millennium Banku i w czerwcu oraz 
lipcu wykonać po 5 dowolnych transakcji BLIK. 

Nagrodę odbiorą 4 osoby. Dokładnie ta która jako: 90, 180, 270 i 360 w kolei aktywuje aplikację 
mobilną banku. 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

• komentuj pod artykułem
• napisz do nas wiadomość: support@moniaki.pl

mailto:support@moniaki.pl
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