REGULAMIN PROMOCJI „Zbliż się do 200 zł”
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin promocji „Zbliż się do 200 zł”(dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki
sprzedaży premiowej Kont 360° lub Kont 360° Student wraz z kartą debetową (dalej „Konto”), które
należy spełnić, aby otrzymać premię opisaną dalej w ust. 5 (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława
Żaryna 2A, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000010186, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 526-021-29-31 i kapitale zakładowym
całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777 złotych (dalej „Bank”).
3. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji Promocji na zasadach
określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A..
4. Nagrodą w Promocji są premie pieniężne (dalej „Premia”) w łącznej kwocie 200 zł (słownie: dwieście
złotych), przyznawane niezależnie w dwóch częściach po 100 zł (słownie: sto złotych), każdemu
Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji, o których mowa w § 2 oraz § 3 Regulaminu.
5. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w ramach Promocji. Promocją objętych jest pierwszych 2000
Kont otwartych w jej ramach.
6. Promocja rozpoczyna się 13.08.2018 r. i trwa do dnia 12.12.2018 r., przy czym wniosek o Konto można
złożyć do 24.09.2018 r., chyba że pula 2000 Kont otwartych w ramach Promocji wyczerpie się wcześniej.
7. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zasady uczestnictwa w Promocji
§ 2.
1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3:
1) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie jest pracownikiem Banku,
3) składając wniosek o Konto zaakceptuje Regulamin,
zwana w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”.
2. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek
produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania
dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku jako posiadacz, współposiadacz rachunku,
pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest
użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty
kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest
byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub
Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach której otworzył Konto 360° lub
Konto 360° Student.
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3. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji została zarejestrowana
jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez
Bank w trakcie trwania Promocji.
Zasady przyznawania Premii
§ 3.
1. Uczestnik uzyska prawo do Premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
1) z zastrzeżeniem § 1 ust. 6, do dnia 24.09.2018 r. złoży wniosek o Konto za pośrednictwem strony
https://www.bankmillennium.pl/Zbliz-sie-do-200 oraz do dnia 30.09.2018 r. zawrze umowę o Konto,
2) składając wniosek o Konto wyrazi zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych dla
celów marketingu Banku i podmiotów stanowiących jednostki powiązane z Bankiem oraz
współpracujące z Bankiem na podstawie umowy, w tym poprzez środki porozumiewania się na
odległość, oraz nie odwoła tych zgód do 12.12.2018 r.,
3) do 12.12.2018 r. nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto,
4) w celu uzyskania pierwszej części Premii w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) do 14.10 2018 r.
aktywuje Aplikację Mobilną Banku Millennium i dokona płatności telefonem przy użyciu HCE lub
BLIK,
5) do uzyskania drugiej części Premii w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych):
a) w przypadku zawarcia umowy o Konto 360° wraz z kartą debetową w każdym z dwóch
następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, tj. w październiku i listopadzie 2018 r.,
Uczestnik dokona zasilenia tego rachunku kwotą co najmniej 1000 PLN (słownie: jednego tysiąca
złotych) oraz w każdym z ww. miesięcy dokona co najmniej jednej płatności kartą do tego
rachunku, lub
b) w przypadku zawarcia umowy o Konto 360° Student wraz z kartą debetową w każdym z dwóch
następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, tj. w październiku i listopadzie 2018 r.,
Uczestnik dokona zasilenia tego rachunku kwotą co najmniej 360 PLN (słownie: trzysta
sześćdziesiąt złotych) oraz w każdym z ww. miesięcy dokona co najmniej jednej płatności kartą do
tego rachunku,
przy czym, jeśli Klient nie spełni warunku uzyskania pierwszej części Premii, o którym mowa w
punkcie 4, nie wyklucza to uprawnienia do otrzymania drugiej części Premii.
2. Bank dokonując oceny spełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4) i 5), nie
będzie uwzględniał wypłat gotówki, poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami
płatniczymi prowadzonymi w Banku, transakcji nie będących zapłatą za towary czy usługi oraz kwot
transakcji zwróconych na Konto przed nabyciem prawa do Premii.
3. Wnioski o Konto składane w inny sposób niż za pośrednictwem strony, o której mowa w ust. 1 pkt 1), jak
również wnioski o Konto złożone po 24.09.2018 r., nie będą brały udziału w Promocji.
4. Premia zostanie przekazana na aktywne Konto Uczestnika otwarte w ramach Promocji w dwóch etapach:
a) w terminie do 18.10.2018 r. za spełnienie warunków do uzyskania pierwszej części Premii
b) w terminie do 12.12.2018 r. za spełnienie warunków do uzyskania drugiej części Premii
5. Prawo do Premii nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także Uczestnik nie
może wskazać innego rachunku do wypłaty Premii (swojego bądź innej osoby) niż numer aktywnego
Konta otwartego w ramach Promocji.
Postanowienia końcowe
§ 4.
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1. Każda promocja organizowana przez Bank jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego
regulaminu. Promocje polegające na sprzedaży premiowej Kont organizowane przez Bank nie podlegają
łączeniu, chyba że regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się
postanowienia „Regulaminu ogólnego świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku
Millennium S.A.” oraz obowiązujące przepisy prawa.
3. Treść Regulaminu dostępna jest w placówkach, na stronie Banku www.bankmillennium.pl oraz na stronie
Promocji https://www.bankmillennium.pl/Zbliz-sie-do-200.
4. Uzyskana Premia stanowić będzie przychód Uczestnika zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 200 j.t. z późn. zm).
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