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REGULAMIN PROMOCJI  
„NAWET 2500 ZŁ Z KONTEM FIRMOWYM” 

obowiązuje od 2 stycznia 2023 r.  
 
W Regulaminie opisujemy zasady na jakich możesz wziąć udział w Promocji oraz warunki, które musisz spełnić, aby 
otrzymać Premię. 

JAK CZYTAĆ REGULAMIN  

 

 

Gdy piszemy:  

Ty – mamy na myśli każdą osobę fizyczną, która chce wziąć udział w promocji „Nawet 2500 zł z 
kontem firmowym”,  

my – mamy na myśli Bank Millennium S.A.  

 

Niektórych pojęć w tym Regulaminie używamy w określonym znaczeniu. Wyjaśniamy je w słowniku na końcu 
Regulaminu. W treści Regulaminu oznaczamy je podkreśleniem, na przykład: wpłata. 

KIEDY MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ DO PROMOCJI 

1. Promocja trwa od 2 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. lub do czasu, kiedy otworzymy maksymalnie 10 000 
kont w okresie Promocji. Bank poinformuje o wykorzystaniu limitu na swojej stronie 
www.bankmillennium.pl/biznes/rachunki-biezace/konto-moj-biznes. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI 
 

2. W Promocji możesz wziąć udział jako: 
1) obecny Klient, który już jest naszym klientem indywidualnym lub 
2) nowy Klient, który nawiąże z nami relację i otworzy Konto Mój Biznes. 

3. Możesz wziąć udział w Promocji, jeśli spełnisz następujące warunki:  
1) jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną w CEIDG lub 

zarejestrujesz ją za pomocną kanałów zdalnych: Millenet lub Aplikacji mobilnej za pośrednictwem  Banku w 
trakcie trwania Promocji, 

2) w okresie trwania Promocji otworzysz Konto Mój Biznes przez jedną z możliwych ścieżek: 
a) w naszych kanałach zdalnych: Millenet lub Aplikacji mobilnej lub 
b) na naszej stronie internetowej poprzez złożenie wniosku (www.bankmillennium.pl/wniosek-o-konto-

firmowe) lub 
c) jeśli nie masz możliwości otwarcia konta firmowego w żaden z powyższych sposobów, możesz wypełnić 

formularz na naszej stronie internetowej (www.bankmillennium.pl/wniosek-o-konto-firmowe) 
wybierając ścieżkę Oddział i otworzyć konto w naszej dowolnej placówce, 

3) wyrazisz zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych i handlowych: 
a) przez kanały elektroniczne, 
b) przez telefon, 
c) dotyczących produktów i usług firm współpracujących z nami 



 

2  

i nie odwołasz ich w czasie trwania Promocji do momentu wypłaty Premii.  
4. Nie możesz wziąć udziału w Promocji, jeśli: 

1) jesteś pracownikiem Banku, 
2) masz lub miałeś w Banku konto firmowe w okresie od 1 stycznia 2020 r. do momentu przystąpienia do 

Promocji. 
 

JAKIE SĄ ZASADY PROMOCJI 
 

5. Aby przystąpić do Promocji musisz:  
1) zapoznać się z Regulaminem  i go zaakceptować. Możesz to zrobić podczas otwierania Konta w naszych 

kanałach zdalnych, tj. w Millenet lub Aplikacji mobilnej, 
2) zalogować się do Aplikacji mobilnej najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu 

Konta  oraz  
3) zapewnić sumę Wpływów Zewnętrznych na Konto w każdym z 6 miesięcy kalendarzowych, 

następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś Konto, na poziomie: 
a) 1 000 zł, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia 

miesiąca, w którym otworzyłeś Konto, 
b) 3 000 zł, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą dłużej niż 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia 

miesiąca, w którym otworzyłeś Konto. 
 

JAK ZDOBYĆ PREMIĘ 
 

6. Jako Uczestnik Promocji możesz otrzymać Premię w wysokości: 
1) do 500 zł jako 5% zwrotu za sumę płatności do ZUS z formatki ZUS w Millenet lub Aplikacji mobilnej, 

wykonanych w ciągu 6 miesięcy liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Mój 
Biznes;  

2) do 500 zł jako 5% zwrotu za sumę transakcji bezgotówkowych wykonanych pierwszą kartą debetową 
Millennium Visa Mój Biznes na stacjach paliw, wykonanych w ciągu 6 miesięcy liczonych od kolejnego 
miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Mój Biznes. Do wyliczenia Premii bierzemy tylko transakcje 
zaksięgowane na Koncie; 

3) 500 zł, jeśli do końca października 2023 r. zawrzesz umowę leasingu z Millennium Leasing na kwotę min. 
30 000 zł albo 500 zł, jeśli do końca października 2023 r. zawrzesz i uruchomisz umowę o Kredyt 
Nieodnawialny na kwotę min. 30 000 zł; 

4) 500 zł, jeśli zawrzesz w naszej placówce Umowę współpracy lub umowę o Millennium POS (terminal) 
do końca września 2023 r., a do końca października 2023 r. zapewnisz wpływy na terminalu płatniczym 
w wysokości min. 1 000 zł na konto; 

5) 500 zł, jeśli do końca marca 2023 r.  Założysz firmę z Kontem Mój Biznes za pomocą kanałów zdalnych: 
Millenet lub Aplikacji mobilnej i skutecznie zarejestrujesz działalność w bazie CEIDG. 

7. Łączna, maksymalna wysokość Premii, którą możesz otrzymać po spełnieniu wszystkich warunków Promocji, 
wynosi 2 500 zł. 

 

 
Przy ocenie spełnienia warunku z pkt. b, uwzględniamy płatności bezgotówkowe na stacjach paliw kartą 
debetową Visa Mój Biznes, wydanej dla posiadacza rachunku Konto Mój Biznes, w punktach 
posiadających MCC (Merchant Category Code) równe: 

a) 5541, określające stacje serwisowe (także sprzedające paliwo), 
b) 5542, określające samoobsługowe stacje benzynowe, 
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PREMIA – KIEDY I JAK OTRZYMASZ 
 
8. Po spełnieniu wszystkich warunków  Promocji nabędziesz prawo do Premii. 
9. Premie wypłacimy na Konto otwarte w Promocji „Nawet 2500 zł z kontem firmowym”, jeżeli do dnia wypłaty 

danej Premii Uczestnik Promocji nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto zawartej w 
okresie Promocji. 

10. Poszczególne składowe Premii wypłacimy zgodnie z poniższym harmonogramem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warunek Wysokość Premii Kiedy zostanie wypłacona 

Płatność ZUS 
Do 500 zł (5% zwrotu) 

Do końca następnego miesiąca 
kalendarzowego po okresie sześciu 
miesięcy, w których nastąpiło naliczenie 
Premii. Odpowiednio dla: 
1. Kont otwartych w styczniu – do 

końca sierpnia 2023 r. 
2. Kont otwartych w lutym – do 

końca września 2023 r. 
3. Kont otwartych w marcu – do 

końca października 2023 r. 

Płatności na stacjach 
benzynowych 

 
Do 500 zł (5% zwrotu) 

Umowa leasingu albo 
Umowa o kredyt 

500 zł 
 
 

Do końca listopada 2023 r. Umowa o terminal 500 zł 

Otwarcie firmy 500 zł Do końca kwietnia 2023 r. 
 

c) 5983, określające stacje benzynowe – olej opałowy, drewno, węgiel, benzyna. 
 

  

  

  

  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Spełniasz warunki do wypłaty Premii za ZUS i Zwrot za paliwo 

Spełniasz warunki do wypłaty Premii za ZUS i Zwrot za paliwo 

Spełniasz warunki do wypłaty Premii za ZUS i Zwrot za paliwo 

  

Otwierasz 
konto 

Otwierasz 
konto 

Otwierasz 
konto 

Wypłacamy 
Premię za 
otwarcie 

firmy 

Wypłacamy 
Premię 

Wypłacamy 
Premię 

Wypłacamy 
Premię 

Wypłacamy 
Premię za 

leasing albo 
Premię za 

kredyt oraz 
Premię za 
terminal 
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11. Z tytułu wypłaconej Premii nie ciążą na nas obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.  
12. Premia otrzymana w ramach Promocji pozostaje w związku z działalnością gospodarczą Uczestnika. 

Wartość otrzymanej Premii stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Uczestnik ma obowiązek 
rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania. 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE 
 

13. Bank Millennium S.A. 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, 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 treści danych oraz ich przeniesienia. W każdej chwili możesz odwołać zgody. 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. 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJE 
Reklamacje możesz złożyć w następujący sposób: 

16. Na piśmie - listem na adres naszej siedziby lub naszej dowolnej placówki. 
17. Ustnie - w naszej dowolnej placówce lub telefonicznie (przez COT). 
18. W postaci elektronicznej - w Millenet lub Aplikacji mobilnej. 

Reklamacje zawierać powinny dopisek następującej treści: Promocja „Nawet 2500 zł z kontem firmowym”. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

19. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się 
odpowiednio postanowienia „Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla 
Klientów Biznes w Banku Millennium S.A.” (dalej „Ogólne warunki”), postanowienia „Cennika usług dla 
Klientów Biznes” (dalej „Cennik”) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

20. Treść Regulaminu, Ogólnych warunków oraz Cennika dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie 
internetowej Banku bankmillennium.pl/biznes/rachunki-biezace/konto-moj-biznes. 

21. Firmą udzielającą finasowania w formie leasingu jest Millennium Leasing sp. z o.o. należąca do Grupy Banku 
Millennium S.A. 

SŁOWNIK 
 

Bank Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 
wpisana 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): 
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526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1 213 116 
777 złotych 

Millennium Leasing Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000081821, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 526-021-31-26 i kapitale 
zakładowym w wysokości 48.195.000 złotych 

PayTel Paytel S.A. z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 14, wpisana pod 
numerem KRS 332228 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 
5272606618, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 46 793 181,00 
zł 

CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
Aplikacja mobilna zdalny dostęp do produktów i usług oferowanych przez Bank za pośrednictwem 

urządzeń mobilnych (np. telefonów komórkowych) wyposażonych w oprogramowanie 
dostarczane przez Bank, obsługujących transmisję danych. Więcej na temat aplikacji 
znajduje się na stronie Banku: www.bankmillennium.pl/biznes/bankowosc-
elektroniczna/bankowosc-mobilna/aplikacja-mobilna 

Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca 
jednoosobową działalność gospodarczą 

Konto rachunek bankowy Konto Mój Biznes z usługą Millenet 
Millenet usługa bankowości elektronicznej udostępniona przez Bank, dostępna za pośrednictwem 

sieci Internet oraz komputera lub urządzenia mobilnego wyposażonego w 
rekomendowaną przeglądarkę 

Premia premia pieniężna 
Promocja określona Regulaminem promocji „Nawet 2500 zł z kontem firmowym” 
Regulamin niniejszy regulamin Promocji 
Uczestnik Klient spełniający łącznie warunki Promocji określone w części “Kto może wziąć udział w 

Promocji” oraz “Jakie są zasady Promocji” 
Umowa 
Współpracy 

umowa trójstronna pomiędzy Bankiem a PayTel oraz Uczestnikiem w zakresie najmu 
terminali oraz przyjmowania, realizacji i rozliczania Transakcji z wykorzystaniem kart 
płatniczych lub/i systemu BLIK 

Millennium POS aplikacja płatnicza dostarczana przez PayTel na bazie umowy dwustronnej pomiędzy 
Użytkownikiem a PayTel,  umożliwiająca za pośrednictwem urządzenia mobilnego z 
systemem Android 6.0 lub nowszym oraz wyposażonym w moduł NFC bezstykowe 
przyjmowanie i obsługę Transakcji przy użyciu Kart Płatniczych lub systemy BLIK 

RODO Rozporządzenie 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) 

Wpływy 
Zewnętrzne 

wpływy na Konto z innych rachunków bankowych, z wyłączeniem wpływów z 
indywidualnych rachunków bankowych Klienta lub związanych z prowadzoną przez 
Klienta działalnością gospodarczą 

Kredyt 
Nieodnawialny 

kredyt, którego spłacona kwota kredytu nie może być w okresie kredytowania 
ponownie wykorzystana przez Klienta zgodnie z zapisami Regulaminu Kredytowania dla 
Klientów Biznes Banku Millennium S.A. 

Założenie firmy założenie firmy zgodnie z Regulaminem usługi Załóż firmę przez internet z Bankiem 
Millennium 

 


