Regulamin promocji „200 zł na Allegro z dostawą gratis”
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Postanow ienia ogólne
§ 1.

Niniejszy r egulamin (dalej „Regulamin”) okr eśla war unki spr zedaży
pr emiowej Konta 360° lub Konta 360° Student wr az z kar tą
debetową (dalej „Konto”), pr owadzonej pod nazwą „XXX” (dalej
„Promocja”).
Or ganizator em Pr omocji jest Bank Millennium Spółka Akcyjna
z
siedzibą w War szawie pr zy ul. Żar yna 2A, 02-593 War szawa,
wpisana do Rejestr u Pr zedsiębior ców Kr ajowego Rejestr u Sądowego
pr owadzonego pr zez Sąd Rejonowy dla m. st. War szawy w
War szawie, XIII Wydział Gospodar czy Kr ajowego Rejestr u Sądowego
pod numer em KRS: 0000010186, NIP: 5260212931, REGON:
001379728, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w
wysokości 1.213.116.777 złotych (dalej ”Bank Millennium” lub
„Bank”).
Bank jest
administr ator em danych osobowych
Uczestników Pr omocji w r ozumieniu pr zepisów Rozpor ządzenia
Par lamentu Eur opejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r . w spr awie ochr ony osób fizycznych w związku z
pr zetwar zaniem danych osobowych i w spr awie swobodnego
pr zepływu takich danych or az uchylenia dyr ektywy 95/46/WE
(ogólne r ozpor ządzenie o ochr onie danych). Dane osobowe
Uczestników będą pr zetwar zane pr zez Bank na zasadach
okr eślonych w Infor macjach dotyczących pr zetwar zania danych
osobowych w Banku Millennium S.A.
Celem Pr omocji jest zachęcenie do otwier ania Kont 360° lub Kont
360° Student online.
Każdy Uczestnik po spełnieniu war unków Pr omocji okr eślonych w
§ 2 i § 3 ust.1 pkt 1) i 2) niniejszego Regulaminu uzyska pr awo do
nagr ody w postaci:
1) elektronicznej Karty Podarunkowej Allegro o w artości 50
złotych (dalej „Pierw sza Karta”), ważnej minimum 6 mięsi
ęcy od daty pr zekazania,
2) kodu do aktywacji usługi Allegro Smart! na okres 12
miesięcy (dalej „Usługa”)
któr ą można aktywować
do30.06.2021 r .,
3) kod na 20 zł w cashback goodie (dalej „Nagroda dodatkow a),
ważnego 14 dni od daty pr zekazania. Po użyciu kodu w
aplikacji goodie saldo konta cashback użytkownika w goodie
zostanie powiększone o 20 PLN. Śr odki z konta cashback
można pr zelać na inne konto, gdy na koncie cashback zostanie
zgr omadzona kwota minimum 21 złotych.
a po spełnieniu dodatkowo war unków okr eślonych w § 3 ust.1 pkt.
3)-4) otr zyma elektroniczną Kartę Podarunkow ą Allegro o
w artości 150 zł (dalej „Druga Karta”).
Każda z nagr ód zostanie pr zekazana pr zez Bank w postaci
cyfr owego kodu wr az z datą ważności w tr eści SMS, któr y zostanie
wysłany na numer telefonu podany we wniosku o Konto i
zdefiniowany do otr zymywania hasła do autor yzacji zleceń w KBE. .
Ter miny pr zekazania nagr ód okr eślone zostały w § 3 ust. 6 - 8.
W zakr esie nieur egulowanym w Regulaminie, sposób kor zystania z
Pier wszej Kar ty i Dr ugiej Kar ty okr eśla „Regulamin Kar t
Podar unkowych Allegr o”, a sposób kor zystania z Usługi
„REGULAMIN USŁUGI „Allegr o Smar t!”” dostępne na str onie
allegr o.pl, a sposób kor zystania z Nagr ody dodatkowej okr eśla
„Regulamin wydawania i użytkowania kodów cashback” or az
„Regulamin kor zystania z Platfor my goodie.pl pr zez użytkowników”
dostępne na str onie www.goodie.pl.
W Pr omocji Pier wszą Kar tę, Dr ugą Kar tę, Usługę or az Nagr odę
dodatkową można otr zymać tylko r az.
Pr omocją objętych jest pier wszych 10 000 Kont otwar tych w jej
r amach.
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Promocja rozpoczyna się 23.11.2020 r. i trw a do dnia
21.12.2020 r., o ile wcześniej nie zostanie wyczer pany limit, o
któr ym mowa w ust. 6.
Pr omocja odbywa się na ter enie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zasady udziału w Promocji
§ 2.
W Pr omocji może wziąć udział osoba fizyczna, , któr a łącznie
spełnia następujące war unki, z zastr zeżeniem ust. 2 i 3, zwana w
niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”:
1) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności
pr awnych,
2) nie jest pr acownikiem Banku,
3) złożyła wniosek o Konto za pośr ednictwem str ony:
www.bankmillennium.pl/pr omocja-konto
i zaakceptowała
Regulamin
4) posiada zdefiniowany w Banku polski numer telefonu do
otr zymywania hasła do autor yzacji zleceń w KBE.
Uczestnikiem Pr omocji, nie może być osoba, któr a na dzień
r ozpoczęcia Pr omocji posiada jakikolwiek pr odukt w Banku, jest
str oną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą upr awnioną do
składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek r achunku w
Banku, jako posiadacz, współposiadacz r achunku, pełnomocnik,
pr zedstawiciel ustawowy, opiekun lub kur ator posiadacza
r achunku, jak r ównież jest użytkownikiem jakiegokolwiek
pr oduktu, w tym kar ty pr zedpłaconej pr e-paid lub dodatkowej
kar ty kr edytowej, por ęcza w Banku kr edyt lub posiada jednostki
uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku,
któr y br ał udział w akcji pr omocyjnej lub spr zedaży pr emiowej
Konta 360° lub Konta 360° Student or ganizowanej pr zez Bank lub
inny podmiot w r amach, któr ej otwor zył Konto 360° lub Konto 360°
Student.
Uczestnikiem Pr omocji nie może być osoba, któr a na dzień
r ozpoczęcia Pr omocji została zar ejestr owana, jako wnioskodawca
w zakr esie któr egokolwiek pr oduktu Banku i któr ej wniosek jest
pr ocesowany pr zez Bank w tr akcie tr wania Pr omocji.
Zasady przyznaw ania nagród
§ 3.
Uczestnik nabywa pr awo do Pierw szej Karty, Usługi i Nagrody
dodatkow ej po spełnieniu łącznie następujących war unków:
1) do dnia 21.12.2020 r., z zastr zeżeniem § 1 ust. 6, złoży
wniosek o Konto pr zez str onę wskazaną w § 2 ust. 1 pkt 3 i
zaw rze umow ę o Konto w raz z kartą debetow ą;
2) składając wniosek o Konto wyr azi zgody na otr zymywanie
infor macji handlowych lub mar ketingowych od Banku pr zez
kanały elektr oniczne or az pr zez telefon,
a do Drugiej Karty po spełnieniu dodatkowo łącznie następujących
war unków:
3)
4)
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do dnia 30.04.2021 r. aktyw uje aplikację mobilną Banku;
jeśli w każdym z czter ech następujących po sobie miesięcy
kalendar zowych, tj. w styczniu, lutym, marcu i kw ietniu
2021 r. dokona zasilenia Konta kw otą nie mniejszą niż 1000
złotych oraz minimum jednej płatności kartą do tego Konta
lub za pomocą usługi BLIK, a w ciągu całego okr esu do
30.04.2021 r . co najmniej jedna z tych tr ansakcji będzie
płatnością wykonaną zbliżeniowo telefonem.
Zawar cie umowy, o któr ej mowa w ust. 1 pkt 1), jest możliwe z
wykor zystaniem foto wer yfikacji (na selfie) tylko i wyłącznie dla
Klientów będących r ezydentami posiadającymi dowód osobisty i
nadany nr PESEL z zastr zeżeniem ust. 4.
Uczestnik, któr y zawr ze umowę o Konto z wykor zystaniem foto
wer yfikacji (na selfie) uzyska pr awo do nagr ód, jeśli do
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30.04.2021 r . w placówce Banku złoży wzór podpisu or az udostępni
dokument tożsamości.
4. Klienci
zajmujący
eksponowane stanowisko polityczne w
r ozumieniu Ustawy o pr zeciwdziałaniu pr aniu pieniędzy or az
finansowaniu ter r or yzmu z dnia 1 mar ca 2018 r . nie mogą zawr zeć
umowy o Konto z wykor zystaniem foto wer yfikacji.
5. Bank pr zy ocenie spełnienia war unku z ust. 1 pkt. 4) nie będzie
uwzględniał wypłat gotówki, tr ansakcji niebędących zapłatą za
towar y czy usługi, tr ansakcji związanych z uczestnictwem w gr ach
hazar dowych or az kwot tr ansakcji zwr óconych na Konto pr zed
nabyciem pr awa do Dr ugiej Kar ty.
6. Pierw sza Karta i Usługa zostaną przekazane w ciągu 14 dni
roboczych od daty otw arcia Konta w Promocji.
7. Nagr oda dodatkowa zostanie pr zekazana do 31.01.2021 r .
8. Druga Karta zostanie przekazana Uczestnikow i do 31.05.2021 r.
9. Bank zastr zega sobie pr awo wypłaty pr emii pieniężnej w zamian
za Pier wszą lub Dr ugą Kar tę, do któr ej Uczestnik uzyskał pr awo, w
kwocie odpowiadającej war tości nagr ody i zapewnia pr zekazanie
jej na nowo otwar te konto w r amach Pr omocji w ter minie
właściwym dla każdej z nagr ód, wskazanym w ust. 6 i8.
10. Pr awo do nagr ód nie może być pr zez Uczestników zamieniane na
inne świadczenia.

Postanow ienia końc ow e
§ 4.
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Każda pr omocja or ganizowana pr zez Bank jest odr ębna i
r ealizowana na podstawie odr ębnego r egulaminu. Pr omocje
polegające na spr zedaży pr emiowej Kont or ganizowane pr zez Bank
nie podlegają łączeniu, chyba, że r egulamin danej pr omocji
stanowi inaczej.
W kwestiach nieur egulowanych postanowieniami Regulaminu, w
tym dotyczących r eklamacji w zakr esie usług bankowych, stosuje
się postanowienia „Regulaminu ogólnego świadczenia usług
bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.”,
„Regulaminu otwier ania r achunków w Banku Millennium S.A. z
wykor zystaniem foto wer yfikacji tożsamości Klienta” or az
obowiązujące pr zepisy pr awa.
Tr eść Regulaminu dostępna jest w placówkach, na str onie Banku
www.bankmillennium.p l.
Uzyskane nagr ody stanowić będą pr zychód Uczestnika zwolniony z
opodatkowania na podstawie ar t. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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