Zasady programu bonusowego dla kart kredytowych Visa Gold Select obowiązujące od 11 listopada 2019 r.
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Informacje ogólne
§ 1.
Dokument opisuje zasady programu bonusowego dla
kart kredytowych Visa Gold Select.
Zarządzającym programem jest Bank.

Definicje
§ 2.
1) Bank – 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.
2) Bonus – środki pieniężne przyznawane przez Bank,
naliczane od Transakcji bezgotówkowych na warunkach
określonych w niniejszych Zasadach,
3) Karta – karta kredytowa Visa Gold Select,
4) Program – program bonusowy dla kart kredytowych
Visa Gold Select,
5) Posiadacz karty – Posiadacz Karty głównej lub
Posiadacz Karty dodatkowej, składający Zlecenie
płatnicze,
6) Rachunek karty - rachunek płatniczy w PLN,
prowadzony w Banku dla każdej wydanej Karty
głównej, służący do ewidencji i rozliczania kwot
wynikających z krajowych i zagranicznych Transakcji
dokonanych przy użyciu Karty głównej i Kart
dodatkowych wydanych do tego Rachunku Karty,
prowizji, opłat, odsetek, realizowanych przez Bank
usług powodujących zmianę jego salda zgodnie z
Cennikiem usług – prowizje i opłaty dla kart
kredytowych z dawnej oferty Euro Bank usług oraz
kwot spłaty zadłużenia.
7) Stacja paliw – punkt sprzedaży detalicznej paliw,
benzyny i oleju napędowego,
8) Supermarket – jeden z fizycznych sklepów prowadzący
sprzedaż w systemie samoobsługowym, oferujący
szeroki asortyment głównie artykułów żywnościowych
oraz innych artykułów częstego zakupu, funkcjonujący
pod nazwą sieci: ALBERT, ALDI, ALMA, AUCHAN, BILLA,
CARREFOUR, DINO, EKO, E.LECLERC, INTERMARCHE,
KAUFLAND, LIDL, STOKROTKA, NETTO, PIOTR I PAWEŁ,
POLOMARKET, REAL, TESCO,
9) Sklep RTV/AGD – jeden z fizycznych sklepów
prowadzący detaliczną sprzedaż sprzętu RTV/AGD
funkcjonujący pod nazwą sieci: AVANS, MEDIA EXPERT,
MEDIA MARKT, MIX ELECTRONICS, NEONET, RTV EURO
AGD, SATURN,
10) Transakcja bezgotówkowa – dokonanie przy użyciu
Karty płatności za towary lub usługi,

11) Zasady – Zasady programu bonusowego dla kart
kredytowych Visa Gold Select opisane w niniejszym
dokumencie.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

1.

Zasady przyznawania Bonusów
§ 3.
Program polega na przyznawaniu Bonusów za dokonane
w danym miesiącu kalendarzowym Transakcje
bezgotówkowe, dokonane przy użyciu wszystkich Kart
wydanych do Rachunku karty, w kraju i za granicą:
1) w Supermarketach,
2) na Stacjach paliw,
3) w Sklepach RTV/AGD.
Kwota Bonusu wypłaconego za pojedynczy miesiąc
kalendarzowy nie może przekraczać kwoty 100 PLN.
Całkowita łączna kwota Bonusów wypłaconych w
jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać
kwoty 760 PLN.
Kwota Bonusu zostanie przekazana na Rachunek karty
nie później niż 10 dni roboczych po zakończeniu
danego miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy
Bonus.
Bonus za dany miesiąc kalendarzowy przyznawany jest
pod warunkiem posiadania w dniu przekazania Bonusu
aktywnej Umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową
Visa Gold Select.
Wysokość Bonusu wynosi 0,5% wartości transakcji, o
których mowa w ust. 1.
W przypadku zwrotu transakcji na rachunek Karty:
1) przed zakończeniem miesiąca kalendarzowego –
rachunek Karty nie będzie uznany kwotą Bonusu za
transakcję, której dotyczy zwrot,
2) po zakończeniu miesiąca kalendarzowego –
wysokość Bonusu za transakcję, której dotyczy
zwrot pomniejszy należny Bonus w kolejnych
miesiącach kalendarzowych oraz/lub obciąży
rachunek Karty, niezależnie od wysokości salda
rachunku
Karty.
W
przypadku
braku
wystarczających środków na rachunku Karty
obciążenie to spowoduje niedozwolone zadłużenie
na rachunku Karty.
Nagrody wypłacane w ramach programu bonusowego
stanowią 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 to nie dotyczy nagród
otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną
przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą,
stanowiących przychód z tej działalności.
Postępowanie reklamacyjne
§ 4.
Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w zakresie
usług świadczonych przez Bank w ramach niniejszego
Regulaminu;
reklamacje
dotyczące
programu
bonusowego, w tym przyznania nagrody i jej
wypłacania na Rachunek karty rozpatrywane są w
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trybie i terminie określonym w „Regulaminie kart
kredytowych wydawanych przez Bank Millennium
S.A.”; reklamacje dotyczące rozliczenia płatności kartą
kredytową rozpatrywane są, jako reklamacje
dotyczące usług płatniczych na zasadach określonych
również w tym regulaminie.
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko,
dokładny adres do korespondencji Uczestnika, numer
PESEL Uczestnika, numer Karty, jak również dokładne
wskazanie nieprawidłowości objętej reklamacją.
Postanowienie końcowe
§ 5.
W ramach niniejszego programu Bank przewiduje
możliwość organizowania promocji polegających na
czasowym zwiększeniu wysokości przyznawanego
Bonusu, zmniejszeniu wymaganych do uzyskania
Bonusu Obrotów lub zwiększeniu zakresu punktów
handlowo-usługowych objętych programem.
Bank ma prawo do zmiany Zasad programu bonusowego
lub zakończenia Programu z ważnych przyczyn. Za
ważną przyczynę uznaje się jedną z niżej
wymienionych:
wprowadzenie nowych oraz zmianę powszechnie
obowiązujących przepisów prawa związanych z
oferowaniem i obsługą Karty oraz Limitu kredytowego,
wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia tych
zmian i dostosowania Regulaminu,
zmianę
zakresu
lub
formy
produktów/usług
oferowanych przez Bank Użytkownikom, o ile zapewni
to należyte wykonanie Umowy,
orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje lub
zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innych
właściwych organów lub urzędów nadzorczych, mające
wpływ na postanowienia Regulaminu, określające
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zasady lub obowiązki Banku związane ze świadczeniem
usług lub wykonywaniem czynności przez Bank,
wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia ich i
dostosowania Regulaminu.
Wprowadzane przez Bank zmiany Zasad muszą być
adekwatne i pozostawać w związku z ważną przyczyną,
o której mowa w ust. 1.
O zmianach Zasad wraz z podaniem daty ich wejścia w
życie lub zakończeniu Programu wraz z podaniem daty
końcowej jego obowiązywania, Bank powiadamia
Posiadacza karty nie później niż 2 miesiące przed datą
wejścia w życie zmian lub terminem zakończenia
Programu. Informacja przekazywana jest zgodnie z
ustalonym z Posiadaczem karty w Umowie sposobem
komunikacji, co do przesyłania informacji o zmianach
Umowy, Regulaminu i Tabeli opłat i prowizji.
Zmiana Zasad wiąże Posiadacza karty, jeżeli w
terminie do dnia poprzedzającego wejście w życie
zmian nie zgłosi pisemnego oświadczenia o odmowie
przyjęcia zmienionych Zasad.
Odmowa przyjęcia zmiany Zasad oznacza rezygnację z
udziału w Programie bonusowym i nie powoduje
wypowiedzenia Umowy o limit kredytowy i o kartę
kredytową.
Zakończenie Programu nie powoduje wypowiedzenia
Umowy. Aktualna treść Zasad dostępna jest w
placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach
zastosowanie
mają
zapisy
„Regulaminu
kart
kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A.”
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