Regulamin promocji „Wiosenna promocja z kontem Junior”
3)

Postanowienia ogólne
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Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki sprzedaży
premiowej Konta 360° Junior prowadzonej pod nazwą „Wiosenna
promocja z kontem Junior” (dalej „Promocja”).
Organizatorem Promocji jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010186, NIP:
5260212931, REGON: 001379728, o kapitale zakładowym całkowicie
wpłaconym 1.213.116.777 złotych (dalej ”Bank Millennium” lub „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 na zasadach określonych w
Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Banku
Millennium S.A.
Celem Promocji jest promowanie otwierania Konta 360° Junior wraz z
Kontem Oszczędnościowym Profit za pośrednictwem systemu bankowości
elektronicznej Millenet i aplikacji mobilnej.
Nagrodą w promocji jest premia
w postaci eKarty podarunkowej,
udostępnianej w aplikacji Goodie przez Millennium Goodie sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (dalej „Goodie”), do wykorzystania w sklepach
stacjonarnych (za pomocą płatności zbliżeniowych GPay lub ApplePay) i
internetowych na terenie Polski (dalej „Nagroda”). Nagroda ta w formie
cyfrowego kodu zostanie przekazana Uczestnikowi poprzez wiadomość
SMS na numer telefonu, na który otrzymuje hasła do autoryzacji zleceń w
KBE. Czas aktywacji kodów jest limitowany i wynosi 60 dni od momentu
wysłania do Uczestnika. W tym czasie należy wymienić kod na eKartę w
aplikacji Goodie. eKarta ważna jest przez 12 miesięcy od daty aktywacji
kodu w aplikacji Goodie. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie,
sposób wykorzystania eKarty określa szczegółowo „Regulamin Kart
podarunkowych dla Klientów goodie” na stronie Banku oraz stronie
Goodie (https://documents.goodie.pl/campaignfiles/RegulaminGGC.pdf).
Promocją objętych jest 3 000 pierwszych Kont 360° Junior otwartych w jej
ramach.
Promocja rozpoczyna się 01.04.2021 r. i trwa do 30.04.2021 r., o ile
wcześniej nie zostanie wyczerpany limit określony w ust. 5.
O wyczerpaniu limitu, o którym mowa w ust. 5 Bank poinformuje poprzez
zamieszczenie
odpowiedniej
informacji
na
stronie
https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/kontaosobiste/konto-360-junior.
Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Postanowienia końcowe
§ 3.
1.

Zasady Promocji
§ 2.
1.

W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która:
1) jest posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub
karty kredytowej w Banku Millennium,
2) w okresie trwania Promocji otworzy za pośrednictwem Millenet lub
aplikacji mobilnej Konto 360° Junior dla własnego małoletniego
dziecka,

składając wniosek poprzez Millenet
lub aplikacje mobilną
zaakceptuje niniejszy Regulamin,
4) posiada zdefiniowany polski numer telefonu do otrzymywania hasła
do autoryzacji zleceń w KBE,
5) wyraziła zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub
marketingowych od Banku przez kanały elektroniczne oraz przez
telefon oraz nie odwoła tych zgód do końca trwania Promocji,
(dalej „Uczestnik”).
Z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, Uczestnik nabywa prawo do Nagrody o
wartości zależnej od spełnienia warunków :
1) Za spełnienie warunków opisanych w § 2 ust. 1 – Nagroda o wartości
30 zł
2) Za spełnienie do 31.05.2021 poniższych warunków– Nagroda o
wartości 30 zł:
a.
w przypadku otwarcia Konta 360° Junior, którego
posiadaczem jest osoba, która nie ukończyła 13 roku
życia – nowo otwarte konto zostanie zasilone kwotą co
najmniej 200zł
b. w przypadku otwarcia Konta 360° Junior, którego
posiadaczem jest osoba, która ukończyła 13 rok życia
nowo otwarte konto zostanie zasilone kwotą co najmniej
200zł oraz zostanie dokonane min. 3 transakcje kartą
debetową wydaną do Konta 360° Junior lub za pomocą
usługi Blik lub zbliżeniowo telefonem.
Uczestnik może otworzyć w ramach Promocji dla każdego swojego
małoletniego dziecka jedno Konto 360° Junior. Uczestnik otrzyma
przysługującą mu nagrodę jeżeli do 31.05.2021r. nie rozwiąże, nie
wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto 360° Junior oraz nie odwoła
zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 5.
Na warunkach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5,
Uczestnik do 30.06.2021 r. otrzyma Nagrodę o wartości wynikającej ze
spełnienia warunków opisanych w ust.2.
Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która brała w przeszłości
udział w jakiejkolwiek promocji Konta 360° Junior organizowanej przez
Bank.
Bank nie jest zobowiązany do ponownego wysłania lub przekazania w
inny sposób Nagrody w przypadku, gdy kod został przesłany na
nieaktualny numer telefonu (na który Uczestnik otrzymuje hasła do
autoryzacji zleceń w KBE), jak również w przypadku utraty kodu przez
Uczestnika.
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Nagrody w postaci kart podarunkowych goodie, których łączna wartość
nie przekracza jednorazowo kwoty 2000 zł są zwolnione z opodatkowania
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Treść Regulaminu dostępna jest w placówkach oraz na stronie Banku
www.bankmillennium.pl.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, w tym dotyczących
reklamacji, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, jak również postanowienia „Regulaminu ogólnego świadczenia
usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.”
dostępnego
w
placówkach
Banku
oraz
na
stronie
www.bankmillennium.pl.
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