
 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „NOWY ROK Z KARTĄ KREDYTOWĄ VISA”   
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ten regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki 
sprzedaży premiowej kart kredytowych, prowadzonej pod 
nazwą „Nowy rok  z kartą kredytową Visa” (dalej 
„Promocja”).  

2. Organizatorem Promocji jest Bank Millennium S.A. 
z  siedzibą w Warszawie (02-593 Warszawa) przy ul. 
Stanisława Żaryna 2A, wpisany pod nr KRS 0000010186 do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
o  numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 
i  kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 
1.213.116.777,00 złotych (dalej „My”). 

3. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych 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 Promocji (w 
rozumieniu rozdziału następnego) będą przetwarzane przez 
Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu 
przeprowadzenia Promocji, a w przypadku, gdy będzie 
mieć to zastosowanie, również postępowania 
reklamacyjnego dotyczącego Promocji. Pozostałe cele 
przetwarzania zależne będą od rodzaju posiadanych 
produktów. Uczestnicy mają prawo do złożenia sprzeciwu, 
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
sprostowania danych, żądania dostępu do treści danych 
oraz ich przeniesienia. W każdej chwili możliwe jest 
odwołanie zgody w przypadkach, w których przetwarzanie 
odbywa się na jej podstawie. Szczegółowe informacje 
dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych 
znajdują się w  Informacji dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych dostępnej na naszej stronie 
https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych. 

KIEDY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI 

1. Możesz wziąć udział w Promocji, jeśli: 
a) Jesteś osobą fizyczną i masz pełną zdolność do 

czynności prawnych (dalej „Uczestnik”). 
b) W terminie od 10.01.2022 r. do 28.02.2022 r.: 

• złożysz wniosek kredytowy lub wniosek kontaktowy 
(dalej „Wniosek”) o wydanie karty kredytowej 
Millennium Visa Impresja lub Millennium Visa Gold 
(dalej „Karta”) oraz 

• podpiszesz umowę o Kartę. 

2. Nie możesz wziąć udziału w promocji, jeśli: 
a) Jesteś naszym pracownikiem lub pracownikiem: 

• Millennium Leasing Sp. z o.o. 

• Millennium Dom Maklerski S.A. 

• Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A. lub 

• Millennium Goodie Sp. z o.o. 
b) Już posiadasz naszą główną kartę kredytową dowolnego 

typu, 
c) W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r.: 

• posiadasz lub posiadałeś jakąkolwiek inną naszą 
główną kartę kredytową lub  

• byłeś w trakcie procesowania dyspozycji rezygnacji 
takiej karty (w tym odstąpiłeś od umowy karty 
kredytowej lub ją wypowiedziałeś). 

 

CO MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZ WZGLĘDU NA TO, W JAKIM 
KANALE ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KARTĘ 

(OFERTA DOSTĘPNA W PLACÓWKACH, TELEMILLENNIUM, MILLENECIE 

I APLIKACJI MOBILNEJ) 

1. W ramach Promocji nie będziesz ponosić opłaty 
miesięcznej za obsługę Karty przez kolejne 12 miesięcy 
kalendarzowych, w których dokonasz minimum jednej 
transakcji bezgotówkowej Kartą.  

2. Okres tych 12 miesięcy  rozpoczyna się od daty wydania 
Karty.  

3. Po upływie tego okresu będziesz płacić miesięczną opłatę 
za kartę zgodnie z  Cennikiem usług – karty kredytowe.  

4. Możesz otworzyć tylko jedną Kartę na promocyjnych 
warunkach. Karty dodatkowe wydane do Karty nie są objęte 
Promocją. 

5. Jesteśmy uprawnieni do pobierania innych opłat 
związanych z korzystaniem z Karty, które wynikają 
z  Cennika usług – karty kredytowe. Cennik ten  staje się 
dla Ciebie wiążący od chwili podpisania umowy o Kartę. 

CO MOŻESZ OTRZYMAĆ, JEŚLI ZŁOŻYSZ WNIOSEK W 
MILLENCIE LUB APLIKACJI MOBILNEJ 

1. Możesz otrzymać nagrodę w postaci eKarty podarunkowej 
w aplikacji zakupowej Goodie o wartości 150 zł do 
wykorzystania na stacjach Circle K. 

2. Maksymalnie możesz otrzymać dwie Nagrody. 

3. Nagrodę otrzymasz jeśli: 
1) Złożysz w: 

a) Millenecie lub Aplikacji mobilnej Wniosek kredytowy 
(zrobisz to jeśli  masz udostępnioną  dedykowaną 
ofertę karty kredytowej w tym kanale) lub  

b) Millenecie Wniosek kontaktowy o Kartę (zakładka 
OFERTA/Nowa karta kredytowa),  

2) wyrazisz zgody na otrzymywanie (dalej: „zgody 
marketingowe”): 
a) informacji handlowych przez kanały elektroniczne,  
b) informacji handlowych przez telefon,  
c) informacji handlowych firm współpracujących 

z  nami, najpóźniej w momencie, kiedy zawrzesz 
umowę o Kartę. 

3) nie wyrazisz sprzeciwu wobec otrzymywania 
dopasowanych informacji handlowych, 

4) dokonasz Kartą transakcji bezgotówkowych zgodnie z 
informacją w tabeli: 

Jeśli złożysz Wniosek w styczniu 2022 r. 

Transakcje o łącznej wartości 

350 zł w każdym z poniższych 

miesięcy 

Nagroda 

Termin 

wysyłki 

nagrody 

350 zł 

w 

lutym  

2022 

350 zł 

w  

marcu 

2022 

350 zł 

w 

kwietniu 

2022 

150 zł na 

karcie 

goodie 

(stacje 

Circle K) 

Do końca 

maja 2022 

350 zł 

w  

maju 

2022 

350 zł 

W 

czerwcu 

2022 

350 zł 

w  

lipcu 

2022 

150zł na 

karcie 

goodie 

(stacje 

Circle K) 

 

Do końca 

sierpnia 

2022 

 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 
 

Jeśli złożysz Wniosek w lutym 2022 r. 

Transakcje o łącznej 

wartości 350 zł w każdym z 

poniższych miesięcy 

Nagroda 

Termin 

wysyłki 

nagrody 

350 zł 

w 

marcu 

2022 

350zł 

w 

kwietniu 

2022 

350zł 

W 

 maju 

2022 

150 zł na 

karcie 

goodie 

(stacje 

Circle K) 

Do końca 

czerwca 

2022 

350zł 

w 

czerwcu 

2022 

350 zł 

W 

 lipcu 

2022 

350 zł 

w 

sierpniu 

2022 

150zł na 

karcie 

goodie 

(stacje 

Circle K) 

Do końca 

września 

2022 

4. Przy ocenie spełnienia warunku transakcyjnego nie 
będziemy uwzględniać transakcji odrzuconych bądź 
nieautoryzowanych oraz takich, w których dokonano 
zwrotu towaru lub usługi. 

5. Jeśli nie spełnisz warunku transakcyjnego w jednym 
z  trzech miesięcy, nie dostaniesz Nagrody za ten okres. 

6. Pula Nagród jest ograniczona. Możesz starać się o nagrodę  
jeśli wniosek, który złożysz zakwalifikuje się do puli 
pierwszych 10 000 wniosków.  

7. O wyczerpaniu puli poinformujemy niezwłocznie na naszej 
stronie www.bankmillennium.pl oraz na stronie 
produktowej kart biorących udział w Promocji: 
https://www.bankmillennium.pl/klienci-
indywidualni/karty-platnicze/karty-
kredytowe/millennium-impresja. 

8. W momencie dostarczenia Nagrody: 
1) musisz być posiadaczem Karty, 

2) umowa Twojej Karty nie może być w okresie 
wypowiedzenia, 

3) masz nadal wyrażone zgody marketingowe. 

9. Nagrodę wyślemy wiadomością SMS na numer telefonu 
wskazany w naszym systemie jako Twój numer 
kontaktowy. 

JAK SKORZYSTAĆ Z KARTY PODARUNKOWEJ GOODIE 

1. eKartę podarunkową w aplikacji Goodie udostępnia 
Millennium Goodie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

2. Aby aktywować eKartę należy wpisać cyfrowy kod, który 
otrzymasz smsem w aplikacji Goodie w polu „Użyj kodu” 
(wewnątrz zakładki „Więcej” lub „Profil” w zależności od 
wersji aplikacji) lub na mobilnej stronie internetowej 
www.goodie.pl/kody.  

3. Musisz aktywować kod w ciągu 60 dni od momentu, kiedy 
go otrzymasz. 

4. eKarta ważna jest przez 12 miesięcy od dnia aktywacji w 
aplikacji Goodie.  

5. Instrukcję, jak wykorzystać eKartę, znajdziesz w 
„Regulaminie Kart podarunkowych dla Klientów goodie”, 
„Regulaminie wydawania i użytkowania kart 
podarunkowych Goodie – Bankowość Przedsiębiorstw w 
Banku Millennium S.A.”, zamieszczonych na naszej stronie 
www.bankmillennium.pl,  w naszych placówkach oraz na 
https://documents.goodie.pl/campaignfiles/goodie_Instru 
kcja-odbioru-i-aktywacji-eKarty-podarunkowej.pdf. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nagrody uzyskane przez Ciebie w Promocji to przychód 
uzyskany w ramach sprzedaży premiowej usług, który  jest 
zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 
68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Zwolnienie od podatku Nagród, 
związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, nie 
dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w  związku z 
prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością 
gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. 

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 
Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się 
postanowienia „Regulaminu kart kredytowych wydawanych 
przez Bank Millennium S.A.”, dostępnego na stronie 
internetowej Banku w zakładce  Wsparcie/Cenniki i 
regulaminy/Karty płatnicze oraz obowiązujące przepisy 
prawa. Wszystkie wyrażeni, które nie są  zdefiniowane w  
tym regulaminie  określa ”Regulamin kart kredytowych 
wydawanych przez Bank Millennium S.A.”. 

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy 
z  dnia 19 listopada 2009 r. o grach  hazardowych. 

4. Regulamin promocji  znajdziesz na naszej stronie 
internetowej www.bankmillennium.pl w zakładce 
Wsparcie/Cenniki i regulaminy/Karty płatnicze.  

 

 
 
 

 


