
 
REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ 360 ZŁ – 3 edycja 

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin promocji Zyskaj 360 zł – 3 edycja („Regulamin”), 
określa zasady i sposób przeprowadzenia sprzedaży premiowej 
Konta 360º i Konta 360º Student, z których każde jest zwane 
dalej „Kontem” lub łącznie „Kontami”.  

2. Organizatorem sprzedaży premiowej Kont („Promocja”) jest 
Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, 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, zwany dalej „Bankiem”.  

3. Regulamin obowiązuje w okresie Promocji, który trwa  
od 16.05.2016 r. do 28.02.2017 r.. 

 

Warunki uczestnictwa w Promocji 

§ 2. 

1. Promocją objęte są osoby fizyczne, które: 

1) ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności 
prawnych, 

2) w okresie od 1.04.2015r. do dnia poprzedzającego 
rozpoczęcie Promocji, czyli do 15.05.2016 r., nie były stroną 
umowy, na mocy której Bank prowadził na ich rzecz 
rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy (ROR) lub Konto 
Techniczne (rachunek techniczny), 

3) w okresie od 16.05.2016 do 4.07.2016 r zawrą z Bankiem 
Umowę rachunków bankowych oraz karty debetowej 
(„Umowa”), 

4) zawierając Umowę wyraziły zgody na przetwarzanie ich danych 
osobowych dla celów marketingu Banku, podmiotów 
stanowiących jednostki powiązane z Bankiem oraz 
współpracujące z Bankiem na podstawie umowy, w tym drogą 
telefoniczną i poprzez środki komunikacji elektronicznej, oraz nie 
odwołają tych zgód w okresie Promocji, 

zwane dalej „Uczestnikami”.  

2. W przypadku rachunków wspólnych, warunki uczestnictwa  
w Promocji określone w ust. 1 dotyczą wszystkich Posiadaczy 
rachunku wspólnego. 

3. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz wybierając 
Konto 360º lub Konto 360º Student. 

4. 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 z wyłączeniem promocji „Polecam 
Bank Millennium”. 

 
Nagrody i zasady ich przyznawania 

§ 3. 

1. Uczestnik, który w okresie Promocji, spełnił warunki 
uczestnictwa wskazane w § 2, otrzymuje raz w miesiącu premię 
za płatności kartą i płatności BLIK dokonane w ciągu kolejnych 
sześciu miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zawarto Umowę. 

2. Wysokość premii będzie wynosić 2% łącznej wartości płatności 
kartą i 5% łącznej wartości płatności BLIK, o których mowa  
w ust. 3 i 4, po spełnieniu warunków określonych w ust. 6,  
w wysokości nie przekraczającej limitów określonych w ust. 5. 

3. Za płatność kartą uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu 
dokonane w punktach handlowo-usługowych i przez internet 
przy pomocy wydanej do Konta karty debetowej, zaksięgowane 
na Koncie w danym miesiącu kalendarzowym. 

4. Za płatność BLIK uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu 
dokonane w punktach handlowo-usługowych i przez internet jako 
Płatności Mobilne BLIK i zaksięgowane na Koncie w danym 
miesiącu kalendarzowym. 

5. Maksymalna łączna wartość premii dla danego Konta w okresie 
sześciu kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy  
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto 
Umowę wynosi 360 PLN. Łączna wysokość premii wypłacanej  
w każdym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 
60 PLN, przy czym maksymalna premia wynikająca z płatności 
kartą to 30 PLN, a maksymalna premia wynikająca z płatności 
BLIK to 30 PLN. 

6. Premia za dany miesiąc kalendarzowy będzie wypłacana po 
spełnieniu łącznie następujących warunków: 

1) zaksięgowanie na Koncie w danym miesiącu 
kalendarzowym przynajmniej jednej płatności kartą,  
o których mowa w ust. 3, 

2) w przypadku Konta 360º zapewnienia w danym miesiącu 
kalendarzowym łącznych wpływów zewnętrznych na Konto 
w kwocie nie niższej niż 1000 PLN, przy czym do kalkulacji 
łącznych wpływów nie uwzględnia się przelewów z innych 
rachunków dla Klientów indywidualnych prowadzonych na 
rzecz Uczestnika w Banku Millennium oraz z rachunków 
prowadzonych w Millennium Domu Maklerskim, a także 
zwrotów na rachunek z tytułu transakcji dokonanych 
kartami debetowymi, 

3) zalogowania się do Aplikacji Mobilnej Banku. 

7. Premia za dany miesiąc kalendarzowy po zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku będzie wypłacana przez Bank na 
Konto Uczestnika nie później niż do końca kolejnego miesiąca. 

8. Premia jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Konto nie 
zostało zamknięte lub Umowa nie znajduje się w okresie 
wypowiedzenia. 

9. W przypadku zwrotu płatności kartą lub płatności BLIK na Konto: 

1) przed zakończeniem miesiąca kalendarzowego – premia za 
zwróconą płatność nie zostanie wypłacona na Konto, 

2) po zakończeniu miesiąca kalendarzowego – wysokość 
wypłaconej premii za zwróconą płatność pomniejszy 
wysokość premii wypłacanej za kolejny miesiąc 
kalendarzowy lub obciąży Konto niezależnie od wysokości 
salda Konta. W przypadku braku wystarczających środków 
na Koncie obciążenie to spowoduje niedozwolone zadłużenie 
na Koncie. 

10. Uzyskana premia podlega zwolnieniu z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012, poz.361). 

 

Postanowienia końcowe 

§ 4. 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w placówkach Banku oraz na 
stronie www.bankmillennium.pl 

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

 




