REGULAMIN PROMOCJI „Zyskaj 100 zł za zakup ubezpieczenia samochodu w Banku Millennium”
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Regulamin promocji „Zyskaj 100 zł za zakup ubezpieczenia samochodu w Banku Millennium” (dalej: „Regulamin”) określa zasady
udziału, w tym warunki, które należy spełnić, aby otrzymać jednorazowy zwrot w kwocie 100 zł, opisany w ust. 4 (dalej: „Promocja”).
Organizatorem Promocji jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 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 (dalej „Bank”).
Bank 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). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w
Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A.
Nagrodą w Promocji jest jednorazowy zwrot w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) w przypadku zakupu ubezpieczenia OC samochodu.
Uczestnik może otrzymać tylko jeden zwrot na dany samochód, będący przedmiotem ubezpieczenia w ramach Promocji.
Promocja rozpoczyna się 27.04.2020 r. i trwa do dnia 30.06.2020 r.
Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki uczestnictwa w Promocji
§ 2.
1.

2.
3.

W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki (dalej: „Uczestnik”) :
1) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) w okresie trwania Promocji (rozstrzygające znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia
samochodu w systemie informatycznym Banku) określonym w § 1 ust. 6 dokona zakupu ubezpieczenia OC samochodu poprzez
Millenet lub Aplikację mobilną Banku Millennium,
3) jest posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub karty kredytowej w Banku Millennium, z których dokona
jednorazowego opłacenia składki lub jest posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, z którego będzie co miesiąc
pobierana rata składki za ubezpieczenie samochodu,
4)
wyraziła następujące zgody:
a) zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały elektroniczne,
b) zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez telefon,
c) zgodę na otrzymywanie informacji handlowych firm współpracujących z Bankiem,
oraz do czasu dokonania zwrotu nie odwoła żadnej z wyżej wymienionych zgód.
W Promocji mogą wziąć udział osoby, które nie mają jeszcze zakupionego na dany pojazd ubezpieczenia OC w Banku – Promocją
nie są objęte odnowienia ubezpieczeń samochodów zawartych za pośrednictwem Banku.
Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest składka roczna za ubezpieczenie OC w wysokości nie niższej niż 600 zł.

Zasady Promocji
§ 3.
1.
2.

3.

Uczestnik, który w okresie trwania Promocji określonym w § 1 ust. 6, spełnił warunki Promocji wskazane w § 2, otrzymuje jednorazowy
zwrot w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za zakup ubezpieczenia OC samochodu.
Zwrot, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonany na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Uczestnika, z którego opłacono
składkę na ubezpieczenie, albo – w przypadku płatności kartą kredytową - na rachunek karty kredytowej, z której opłacono składkę za
ubezpieczenie. Zwrot zostanie dokonany w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy ubezpieczenia samochodu zawartej w ramach Promocji w terminie 30 dni od jej
zawarcia, Uczestnik Promocji nie otrzyma zwrotu wskazanego w ust. 1.

Postanowienia końcowe
§ 4.
1.
2.
3.
4.

Każda promocja organizowana przez Bank jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu.
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.
Treść
Regulaminu
dostępna
jest
na
stronie
Banku
www.bankmillennium.pl
w
zakładce
„Ubezpieczenia”
(https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenia-komunikacyjne)
Uzyskana nagroda związana jest ze sprzedażą premiową i stanowić będzie przychód Uczestnika zwolniony z opodatkowania na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych .
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