REGULAMIN PROMOCJI „Zgarnij Premię z Bankiem Millennium – III edycja”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki promocji pod nazwą „Zgarnij
Premię z Bankiem Millennium – III edycja” (dalej „Promocja”), organizowanej przez
spółkę pod firmą: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Kijowskiej 1, 03-738 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000024847, NIP: 113-01552-10, REGON: 011823316, o kapitale zakładowym 2 000 000 zł (dalej "Organizator"),
uprawnienia i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji związanej z produktami
Banku Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02593 Warszawa, wpisanego 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”).
2. Nagrodami w Promocji są premie pieniężne w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) każda,
gwarantowane od Organizatora w przypadku spełnienia przez Uczestników Promocji, o
których mowa w punkcie II Regulaminu, warunków określonych w Regulaminie (dalej:
„Premie”, a pojedynczo „Premia”).
3. Fundatorem Premii jest Organizator.
4. Promocja dotyczy rachunku bankowego Konto 360° wraz z kartą debetową i Konto 360°
Student wraz z kartą debetową (zwane dalej, każdy z osobna: „Produkt Banku”)
oferowanych przez Bank.
5. Promocja rozpoczyna się w dniu 12.06.2017 r. i trwa do dnia 30.06.2017 r.
6. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Promocji, w tym rozpatrywania
ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych, Organizator powoła komisję czuwającą nad
prawidłowym przebiegiem Promocji (dalej: „Komisja Promocji”).
II. Zasady Promocji
1. W Promocji mogą uczestniczyć podmioty uprawnione do zawarcia umowy o Produkt Banku
na warunkach określonych przez Bank dla danego Produktu Banku (dalej: „Uczestnik”), z
zastrzeżeniem punktu II ust. 2 i 3 Regulaminu.
2. Uczestnikami Promocji nie mogą być nierezydenci, pracownicy i współpracownicy
Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni,
rodzeństwo), pracownicy i współpracownicy Banku biorący bezpośredni udział w
przygotowaniu i obsłudze Promocji oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. małżonkowie,
dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby pozostające z
nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, bądź osoby, które dysponowały jakimkolwiek
rachunkiem w Banku jako współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun
czy kurator posiadacza rachunku w Banku po 01.04.2015 roku.
3. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która przed dniem wykonania czynności
opisanych w punkcie II ust. 4 Regulaminu została zarejestrowana jako wnioskodawca w
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zakresie któregokolwiek Produktu Banku i której wniosek jest procesowany przez Bank w
trakcie trwania Promocji.
4. W celu uzyskania prawa do Premii, Uczestnik musi wykonać następujące czynności:
1) dokona rejestracji na Stronie Promocji poprzez przekazanie swojego adresu e-mail,
2) otworzy Stronę Promocji za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na podany przez
niego adres e-mail i poprawnie, tj. podając swoje poprawne dane, wypełni i prześle do
Banku wniosek o Produkt Banku (dalej: „Wniosek o Produkt”), do którego zostanie
przekierowany po kliknięciu we właściwy przycisk znajdujący się na Stronie Promocji,
3) składając Wniosek o Produkt 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 w okresie Promocji,
4) składając Wniosek o Produkt Banku wyrazi zgodę na ujawnienie przez Bank
Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia
Organizatorowi przez Bank faktu zawarcia przez Uczestnika umowy o Produkt Banku w
ramach Promocji i spełnienia warunków określonych w punkcie II ust. 2 - 4 Regulaminu,
5) złoży wniosek o Produkt Banku do 28.06.2017 r., a następnie zawrze umowę o Produkt
Banku w terminie do 30.06.2017 r.,
6) spełni dodatkowe warunki, tzn.:
a) w przypadku zawarcia umowy o Produkt Banku pod nazwą Konto 360° wraz z kartą
debetową w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy kalendarzowych tj. w
lipcu i sierpniu 2017 roku Uczestnik dokona zasilenia tego rachunku bankowego
kwotą co najmniej 1000 PLN (słownie: jednego tysiąca złotych) oraz w każdym z
ww. miesięcy na tym rachunku zostanie zaksięgowana co najmniej jedna płatność
bezgotówkowa, przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje
dokonane kartą debetową do tego rachunku lub za pomocą usługi Blik w sklepach
stacjonarnych (POS) lub przez Internet, lub
b) w przypadku zawarcia umowy o Produkt Banku pod nazwą Konto 360° Student wraz
z kartą debetową w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy
kalendarzowych tj. w lipcu i sierpniu 2017 roku na tym rachunku zostanie
zaksięgowana co najmniej jedna płatność bezgotówkowa, przy czym za płatność
bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do tego rachunku
lub za pomocą usługi Blik w sklepach stacjonarnych (POS) lub przez Internet
przy czym Bank dokonując oceny spełnienia przez Uczestnika dodatkowych warunków
uzyskania Premii, o których mowa w lit. a) i b) powyżej nie będzie uwzględniał wypłat
gotówki, przelewów, transakcji nie będących zapłatą za towary czy usługi oraz kwot
transakcji zwróconych na Produkt Banku przed nabyciem prawa do Premii,
7) umowa o Produkt Banku, o której mowa w punkcie II ust. 4 pkt 5) Regulaminu, zawarta
przez Uczestnika nie zostanie rozwiązana przez Uczestnika do dnia wypłaty Premii.
5. Wnioski o Produkt Banku składane w inny sposób niż za pośrednictwem Wniosku o Produkt
zamieszczonego na Stronie Promocji, jak również Wnioski o Produkt złożone po
zakończeniu Promocji, nie będą brały udziału w Promocji.
6. Premia zostanie przekazana przez Organizatora na aktywny Produkt Banku Uczestnika, w
terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia przekazania Uczestnikowi informacji o
przyznaniu Premii. Premię uznaje się za przekazaną Uczestnikowi w momencie dokonania
przez Organizatora dyspozycji przelewu na aktywny Produkt Banku Uczestnika.
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7. O przyznaniu Premii Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do dnia 30.09.2017 r.,
za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji
na Stronie Promocji, o której mowa w punkcie II ust. 4 pkt 2 Regulaminu. Wiadomość ta
zawierać będzie również przekierowanie do Strony Promocji, na której w przypadku
przyznania Premii należy podać imię i nazwisko Uczestnika oraz numer aktywnego
Produktu Banku Uczestnika, w celu przekazania Premii.
8. Podanie na Stronie Promocji pełnych i prawdziwych danych Uczestnika oraz podanie
prawidłowego numeru aktywnego Produktu Banku Uczestnika otwartego na podstawie
Wniosku o Produkt złożonego w ramach Promocji jest warunkiem przekazania Premii.
9. W przypadku nieudzielenia przez Uczestnika Organizatorowi informacji, o których mowa w
punkcie II ust. 8 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od powiadomienia
Uczestnika o przyznaniu Premii, Premia pozostaje w dyspozycji Organizatora.
10. 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 Produktu Banku tego Uczestnika otwartego na podstawie Wniosku o
Produkt złożonego w ramach Promocji.
11. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w ramach Promocji.
12. W przypadku niemożności przekazania Premii Uczestnikowi na jego aktywny Produkt Banku
otwarty na podstawie Wniosku o Produkt, Premia pozostaje do dyspozycji Organizatora.
III. Naruszenie postanowień Regulaminu
Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że ich działania są
niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, lub których działanie ma na celu niezgodną
z Regulaminem ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać
wykluczeni z dalszego udziału w Promocji.
IV. Postanowienia końcowe
1. Rejestracja na Stronie Promocji możliwa jest pod warunkiem zaakceptowania postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie danych
pozyskanych za pośrednictwem Strony Promocji, na podstawie zgody wyrażonej podczas
rejestracji na Stronie Promocji (Organizator).
3. Dane osobowe Uczestników Promocji są zbierane i przetwarzane w celu wywiązania się
przez Organizatora ze swoich obowiązków wynikających z Promocji.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji przetwarzanych w zakresie
adresu e-mail w celu niezbędnym do wykonania obowiązków Organizatora wynikających z
Regulaminu jest Organizator.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnik Promocji w
każdym czasie może wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na
przykład poprzez przesłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail kontakt@zgarnijpremie.pl o
treści „REZYGNACJA”. Cofnięcie zgody w okresie trwania Promocji jest równoznaczne z
rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. Podanie danych osobowych przez
Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Promocji.
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6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z
Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Promocji w trakcie Promocji oraz w ciągu
14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji, czyli do 14.10.2017 r.
7. Reklamacje należy składać drogą mailową z adresu mailowego Uczestnika, który został
wykorzystany w procesie rejestracji na Stronie Promocji, na adres e-mail Organizatora:
kontakt@zgarnijpremie.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję Promocji w ciągu
14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na
adres podany przez Uczestnika Promocji, składającego reklamację.
8. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed właściwym sądem powszechnym.
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