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PROMOCJA „Zbliż się do 200 zł” W PIGUŁCE 

 

Promocja polega na przyznaniu nagród gwarantowanych – 200 zł dla każdego uczestnika, 

który spełni warunki promocji (założenie konta, 2 wpływy na konto oraz 3 płatności). 

Dodatkowo, każdy kto będzie miał życzenie, może założyć lokatę na 2,50% oraz konto 

oszczędnościowe na 2,70%. 

CZAS TRAWANIA PROMOCJI – do 24.09.2018 r. (to czas, w którym musimy zdążyć 

złożyć wniosek o Konto 360 lub Konto 360 Student)  

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI – osoba, która na dzień 13.08.2018 r.: 

 nie posiadają jakiegokolwiek produktu w Banku Millennium (lokata, karta kredytowa, 

kredyt itp.); 

 nie wnioskowały o produkt w Millennium tuż przed startem promocji; 

 nie działają jako współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, 

opiekun lub kurator posiadacza rachunku; 

 nie są poręczycielami kredytu w Millennium; 

 nie są byłymi klientami, którzy kiedyś posiadali konto w Millennium Banku, założone 

w promocji organizowanej przez Bank lub inny podmiot z nim współpracujący. 

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?  

#1 KROK - do 24.09.2018 r. (ale najlepiej jak najszybciej - pamiętaj o limicie 2 000 kont) 

przejdź na stronę Millennium Banku i złóż wniosek o Konto 360 lub Konto 360 Student wraz 

z kartą. Podczas składania wniosku: 

 zaakceptuj regulamin promocji (§2 pkt 1.3 Regulaminu); 

 wyraź zgodę na przetwarzanie przez Bank Twoich danych osobowych w celach 

marketingowych Banku i podmiotów z nim powiązanych i współpracujących, w tym 

przez środki porozumiewania się na odległość (§3 pkt 1.2 Regulaminu) 

#2 KROK - do 30.09.2018r. - podpisz umowę o wybrane konto wraz z kartą. Pamiętaj, że 

umowy nie wolno Ci rozwiązać, a wyrażonej zgody cofnąć do 12.12.2018r. 

#3 KROK - I PREMIA 100 ZŁ - do 14.10.2018 r. - pobierz i aktywuj Aplikację Mobilną 

Millennium Banku i dokonaj 1 płatność (może być więcej) na dowolną kwotę przy użyciu 

HCE lub BLIK. Płatność ma być wykonana i zaksięgowana. 



#4 KROK - II PREMIA 100 ZŁ -  w październiku oraz w listopadzie (koniecznie w tych 

miesiącach) spełniaj po dwa warunki: 

 posiadacz Konta 360: zapewnia wpływ kwoty min. 1 000 zł, a także wykonuje min. 1 

płatność kartą wydaną do konta; 

 posiadacz Konto 360 Student: zapewnia wpływ kwoty min. 360 zł, a także wykonuje 

min. 1 płatność kartą wydaną do konta; 

NAGRODY 

1. do 18.10.2018 r. – otrzymujesz I NAGRODĘ 100 zł na konto w Millennium; 

2. do 12.12.2018 r. – otrzymujesz II NAGRODĘ 100 zł na konto w Millennium.  

WSKAZÓWKI  

 W PROMOCJI ZAKŁADAMY KONTO 360 LUB KONTO 360 STUDENT; 

 WPŁYWY, KTÓRE MUSISZ ZAPEWNIĆ MOGĄ POCHODZIĆ Z TWOJEGO 

KONTA W INNYM BANKU; 

 PAMIĘTAJ, ŻE WPŁYWY MAJĄ BYĆ ZAKSIĘGOWANE I W PAŹDZIERNIKU I 

W LISTOPADZIE; 

 PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁYWU W DANYM MIESIACU MOŻESZ JE 

PRZELAĆ DALEJ; 

 PŁATNOŚCI KARTĄ MAJĄ BYĆ WYKONANE I ZAKSIĘGOWANE, MOŻESZ 

JE WYKONAĆ RÓWNIEŻ W INTERNECIE; 

 

 

 

 


