REGULAMIN OFERTY PORMOCYJNEJ KREDYTU GOTÓWKOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
1.

Regulamin określa zasady oferty promocyjnej kredytu gotówkowego dla przedsiębiorców, zwanej dalej „Ofertą promocyjną”, której
Organizatorem jest Bank Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS
0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym
całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych, zwany dalej „Bankiem”.

2.

Oferta promocyjna obowiązuje od 18 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

3.

Oferta promocyjna dotyczy kredytów gotówkowych dla przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo
przedsiębiorców tj. osób fizycznych – wykonujących działalność gospodarczą, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”, na kwotę nie niższą
niż 1 000 zł oraz nie wyższą niż 100 000 zł, z okresem kredytowania do 72 miesięcy.

4.

Bank na podstawie dotychczasowej historii współpracy przygotował dla Przedsiębiorców, propozycję kredytu gotówkowego
o parametrach, o których mowa w ust. 3.

5.

Do Oferty promocyjnej mogą przystąpić Przedsiębiorcy, którzy w trakcie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki, zwani
dalej „Uczestnikami”:
1) złożą w Banku wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego dla Przedsiębiorców o parametrach określonych w ust. 3 niniejszego
regulaminu,
2) w ciągu ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia wnioskowania nie posiadali kredytu gotówkowego dla Przedsiębiorców w Banku,
3) prowadzą nieprzerwanie działalność gospodarcza od 12 miesięcy,
4) w zakresie wniosku, o którym mowa w pkt. 1), otrzymają pozytywną decyzję kredytową wydaną przez Bank,
5) zawrą z Bankiem umowę kredytu gotówkowego dla Przedsiębiorców w terminie określonym w ust. 2 niniejszego regulaminu.

6.

Oferta promocyjna polega na udzieleniu Uczestnikowi, spełniającemu łącznie warunki opisane w ust. 5 niniejszego regulaminu, kredytu
gotówkowego o obniżonej stawce oprocentowania oraz wysokości prowizji na następujących warunkach:
1) stałe oprocentowanie nominalne kredytu – 8,11%,
2) prowizja za udzielenie, liczona od całkowitej kwoty kredytu jednorazowo – 2%.

7.

Każdy Uczestnik może skorzystać z Oferty promocyjnej tylko raz w trakcie jej trwania.

8.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w tym w zakresie trybu składania przez Uczestnika reklamacji oraz ich
obsługi przez Bank, zastosowanie mają „Regulamin Kredytowania Przedsiębiorców i Innych Jednostek Organizacyjnych” oraz „Cennik
Usług dla Klientów Segmentu Małych Przedsiębiorstw”.

9.

„Regulamin Kredytowania Przedsiębiorców i Innych Jednostek Organizacyjnych”, „Cennik Usług dla Klientów Segmentu Małych
Przedsiębiorstw” są dostępne wraz z niniejszym regulaminem w placówkach Banku oraz na stronie internetowej
www.bankmillennium.pl.
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