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REGULAMIN PROMOCJI  

„ODBIERZ 300 ZŁ DO ALLEGRO Z KARTĄ KREDYTOWĄ 

MASTERCARD” 

obowiązuje od 9 stycznia 2023 r. 

 

W regulaminie opisujemy zasady, na jakich możesz wziąć udział w promocji oraz warunki, które musisz spełnić, 

aby otrzymać od nas e-kod o wartości 300 zł do wykorzystania w serwisie allegro.pl. Znajdziesz w nim też 

informacje o tym, jakie warunki musisz spełnić w celu zwolnienia z miesięcznej opłaty za obsługę karty 

kredytowej Mastercard.  

JAK CZYTAĆ REGULAMIN  

 

 

 

 

JAKI JEST CZAS TRWANIA PROMOCJI 

Promocja trwa od 9 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI 

1. Możesz wziąć udział w promocji, jeśli jesteś osobą fizyczną, masz ukończone 18 lat i posiadasz pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

2. Nie możesz wziąć udziału w promocji, jeśli: 

1) jesteś pracownikiem lub osobą zatrudnioną na innej podstawie w naszym banku lub w:  

a) Millennium Leasing Sp. z o.o., 

b) Millennium Consulting S.A., 

c) Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 

d) Millennium Goodie Sp. z o.o., 

e) Millennium Banku Hipotecznego S.A., 

2) już posiadasz naszą główną kartę kredytową dowolnego typu, 

3) w okresie od 1 stycznia 2020 r. posiadałeś naszą główną kartę kredytową lub byłeś w trakcie 

procesowania dyspozycji rezygnacji z takiej karty (w tym odstąpiłeś od umowy karty kredytowej lub ją 

wypowiedziałeś). 

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI 

3. Aby wziąć udział w promocji, to w czasie jej trwania musisz spełnić łącznie wszystkie warunki, które 

opisaliśmy poniżej: 

1) złożyć wniosek kredytowy o wydanie karty kredytowej Millennium Mastercard Impresja lub Millennium 

Mastercard Gold lub Millennium Mastercard WWF, 

2) wyrazić  zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych i marketingowych: 
a) przez kanały elektroniczne,  

b) przez telefon, 

Gdy piszemy:  

Ty – mamy na myśli osobę fizyczną, która chce wziąć udział w promocji,  

my – mamy na myśli Bank Millennium S.A.  
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c) dotyczących produktów i usług firm współpracujących z nami, 

3) nie odwołać powyższych zgód w czasie trwania promocji, 

4) podpisać z nami umowę o kartę kredytową z limitem kredytowym na minimum 3 000 zł  (w placówce 

lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub poprzez TeleMillennium), 

5) zapoznać się z treścią tego regulaminu. 

JAKĄ NAGRODĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ, JEŻELI ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KARTĘ 

KREDYTOWĄ POPRZEZ BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ  

4. Jeżeli złożysz wniosek o kartę kredytową poprzez bankowość elektroniczną i po zawarciu umowy o kartę 

kredytową dokonasz kartą kredytową transakcji bezgotówkowych zgodnie z informacją w poniższej tabeli, 

to udostępnimy Ci e-kod o wartości 300 zł, do wykorzystania w serwisie allegro.pl: 

 

Wykonaj transakcje bezgotówkowe o łącznej wartości 

500 zł w każdym z poniższych miesięcy. Bierzemy pod 

uwagę miesiąc kalendarzowy (a nie Twój cykl 

rozliczeniowy). 

Nagroda 
Termin wysyłki 

nagrody 

Jeśli złożysz wniosek w styczniu 2023 r. 

500 zł w lutym 

2023 

500 zł w marcu 

2023 

500 zł w kwietniu 

2023 

300 zł na karcie 

podarunkowej Allegro 

do końca maja 

2023 

Jeśli złożysz wniosek w lutym 2023 r. 

500 zł w marcu 

2023 

500 zł w kwietniu 

2023 

500 zł w maju 

2023 

300 zł na karcie 

podarunkowej Allegro 

do końca czerwca 

2023 

Jeśli złożysz wniosek w marcu 2023 r. 

500 zł w kwietniu 

2023 

500 zł w maju 

2023 

500 zł w czerwcu 

2023 

300 zł na karcie 

podarunkowej Allegro 

do końca lipca 

2023 

 
5. Przy ocenie spełnienia warunku transakcyjnego nie będziemy uwzględniać transakcji odrzuconych bądź 

nieautoryzowanych, takich, w których dokonano zwrotu towaru lub usługi, transakcji BLIK oraz transakcji 

wykonanych kartą dodatkową, którą wydaliśmy do Twojej karty głównej. 

6. Jeśli nie spełnisz warunku transakcyjnego w jednym z trzech miesięcy wskazanych w tabelce powyżej, to 

nie przyznamy  Ci nagrody. 

7. Otrzymasz od nas e-kod, jeżeli w momencie wydania nagrody jesteś posiadaczem karty i nie jesteś w 

trakcie wypowiedzenia umowy o kartę.  

8. E-kod jest ważny przez 12 miesięcy od dnia otrzymania. 

9. Zasady korzystania z e-kodu opisuje regulamin, który znajdziesz na stronie: 

https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR. 

10. E-kod udostępnimy Ci SMS-em na podany w banku aktualny numer kontaktowy, w  terminie wskazanym 

w tabeli powyższej. 

11. Pula nagród jest ograniczona. Możesz starać się o nagrodę,  jeśli Twój wniosek o kartę kredytową  

zakwalifikuje się do puli pierwszych 20 000 wniosków. 

12. O wyczerpaniu puli poinformujemy niezwłocznie na naszej stronie www.bankmillennium.pl oraz na stronie 

produktowej kart kredytowych biorących udział w promocji: https://www.bankmillennium.pl/klienci-

indywidualni/karty-platnicze/karty-kredytowe/millennium-impresja. 

JAKĄ NAGRODĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZ WZGLĘDU NA TO, W JAKIM 

KANALE ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KARTĘ KREDYTOWĄ 

(OFERTA DOSTĘPNA W PLACÓWKACH, TELEMILLENNIUM, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ) 
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1. Nie będziesz ponosić opłaty miesięcznej za obsługę karty kredytowej przez kolejne 12 miesięcy 

kalendarzowych pod warunkiem, że w każdym miesiącu dokonasz minimum jednej transakcji 

bezgotówkowej kartą kredytową. 

2. Okres tych 12 miesięcy rozpoczyna się od daty wydania karty kredytowej.  

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

kredytowe. 

4. Możesz otrzymać tylko jedną kartę kredytową na promocyjnych warunkach. Karty dodatkowe wydane do 

karty głównej nie są objęte promocją. 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE  

13. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie 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).  

14. Dane osobowe uczestników promocji będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

w celu przeprowadzenia promocji zgodnie z postanowieniami tego regulaminu, a w przypadku, gdy będzie 

mieć to zastosowanie, również postępowania reklamacyjnego dotyczącego promocji oraz na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych 

z  rozliczeniem nagród. Pozostałe cele przetwarzania zależne będą od rodzaju posiadanych produktów.  

15. Masz prawo do złożenia sprzeciwu, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprostowania 

danych, żądania dostępu do danych oraz ich przeniesienia. W każdej chwili możesz odwołać zgody 

w  przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Szczegółowe informacje opisujące 

zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie o nazwie: „Informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A.” dostępnym również na stronie 

https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

16. Organizatorem tej promocji jest Bank Millennium S.A. 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. 

17. Niniejsza promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z  dnia 19 listopada 2009 r. o grach  

hazardowych. 

18. Nagrody które otrzymasz będą zwolnienie z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

19. Każda promocja, którą organizujemy jest odrębna i realizowana na podstawie osobnego regulaminu. 

20. Promocje nie łączą się, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.  

21. Ten regulamin znajdziesz na naszej stronie internetowej www.bankmillennium.pl w zakładce 

Wsparcie/Cenniki i regulaminy/Karty płatnicze. 

22. W kwestiach, które nie zostały tu opisane w tym dotyczących reklamacji, zastosowanie mają 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.  

 


