REGULAMIN PROMOCJI „100 zł na start z usługą doradztwa inwestycyjnego”
2) W dniu 12.06.2022 r. nie posiadać otwartego rejestru PIM z
§ 1.
doradztwem, ani podpisanej z Bankiem Umowy o świadczenie
Postanowienia ogólne
usługi doradztwa inwestycyjnego.
1. Regulamin Promocji „100 zł na start z usługą doradztwa
3) W okresie od 13.06.2022 r. do 12.07.2022 r. złożyć wraz z
inwestycyjnego” (dalej: „Regulamin”) określa warunki sprzedaży
automatycznym opłaceniem w Millenecie lub w Aplikacji
premiowej Planu Inwestycyjnego Millennium w ramach usługi
mobilnej dyspozycję pierwszego nabycia PIM w wysokości min.
doradztwa inwestycyjnego (dalej: „PIM z doradztwem”), które
200 zł.
należy spełnić, aby nabyć prawo do Premii opisanej w § 4 (dalej
4) Jednocześnie z dokonaniem czynności opisanych w pkt. 2
„Promocja”).
utworzyć zlecenie stałe na kolejne wpłaty do PIM o wartości min.
2. Organizatorem Promocji jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z
200 zł oraz nie odwołać zlecenia stałego w trakcie trwania
siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, wpisany do
następnych dwóch miesięcy kalendarzowych od dnia złożenia
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
zlecenia pierwszego nabycia PIM z doradztwem.
numerem KRS 0000010186, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
5) W okresie od 13.07.2022 r. do 12.09.2022 r. dokonać co najmniej
Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
dwóch kolejnych nabyć w ramach posiadanego zlecenia stałego
Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 526-021-29na kwotę min. 200 zł do PIM z doradztwem każda.
31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości
6) W okresie trwania Promocji nie składać zlecenia odkupienia
1.213.116.777 złotych (dalej „Bank”).
jednostek uczestnictwa nabytych w ramach PIM z doradztwem.
3. Bank oraz Millennium TFI S.A. (dalej: „TFI”) są administratorami
7) Posiadać w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z
danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów
którego zostało opłacone zlecenie pierwszego nabycia PIM,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
przez cały okres trwania promocji.
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
3. W terminie 14 dni od spełnienia warunków określonych w ust. 2 pkt.
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
1-4 Uczestnik za pośrednictwem Millenetu lub w Aplikacji mobilnej
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
Banku, otrzyma informacje o zakwalifikowaniu do promocji.
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W ramach
§ 4.
Promocji dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez TFI
Nagroda
w celu realizacji Promocji na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj.
Nagrodą w Promocji jest premia pieniężna (dalej „Premia”) przyznawana
prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz przez Bank w
każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji, o których mowa
celu dokonania weryfikacji spełnienia Warunków Promocji i
w § 3 Regulaminu. Wysokość Premii określona jest w § 5 ust. 1
przyznania Premii na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie
Regulaminu.
uzasadnionego interesu administratora oraz w celu wypełnienia
§ 5.
obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z
Zasady przyznawania Premii
rozliczeniem wypłat Premii na podst. art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
1. Uczestnik, który spełni warunki Promocji określone w § 3
Uczestnicy mają prawo do złożenia sprzeciwu, żądania usunięcia,
Regulaminu otrzyma Premię w wysokości 100 zł.
ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych oraz żądania
2. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w ramach Promocji,
dostępu do treści danych. Dane osobowe Uczestników będą
niezależnie od liczby otwartych PIM z doradztwem podczas jej
przetwarzane przez Bank oraz TFI na zasadach określonych w
trwania. W przypadku, gdy podczas trwania Promocji Uczestnik
odpowiednio: Informacjach dotyczących przetwarzania danych
otworzy więcej niż jeden PIM z doradztwem, wówczas Premia
osobowych w Banku Millennium S.A., dostępnych na stronie
wypłacona będzie jedynie dla PIM, który został otwarty jako
internetowej Banku: https://www.bankmillennium.pl/ochronapierwszy z nich z zastrzeżeniem, że Klient spełnił pozostałe warunki
danych, oraz Informacjach dotyczących przetwarzania danych
Promocji określone w § 3.
osobowych w Millennium Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych
§ 6.
S.A. oraz zarządzanych przez nie Funduszach Inwestycyjnych,
Zasady dostarczania Premii
dostępnych
na
stronie
internetowej
TFI:
1. Premia zostanie przekazana na rachunek oszczędnościowohttps://www.millenniumtfi.pl/Ochrona-danych.html.
rozliczeniowy Uczestnika, z którego zostało opłacone zlecenie
4. Promocja nie dotyczy Planu Inwestycyjnego Millennium nabytego
pierwszego nabycia PIM z doradztwem w ramach Promocji w
poza usługą doradztwa inwestycyjnego.
terminie do 30.09.2022 r. o ile spełnione zostaną warunki Promocji
5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
określone w § 3.
§ 2.
2.
Prawo do Premii nie może być przez Uczestników zamieniane na
Czas trwania Promocji
inne świadczenia, a także Uczestnik nie może wskazać innego
1. Promocja rozpoczyna się 13.06.2022 r. i trwa do dnia 30.09.2022 r.,
rachunku do wypłaty Premii (swojego bądź innej osoby) niż rachunek
przy czym zlecenie pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa w
określony w ust. 1.
ramach PIM z doradztwem należy złożyć do 12.07.2022 r. włącznie,
§ 7.
z zastrzeżeniem, że Promocja ulega wcześniejszemu zakończeniu z
Postanowienia końcowe
chwilą otwarcia pierwszych 1 000 promocyjnych PIM z doradztwem.
1. Nagrody uzyskane przez Uczestnika Promocji stanowią przychód
2. O wcześniejszym zakończeniu Promocji Organizator poinformuje
uzyskany w ramach sprzedaży premiowej usług, który jest zwolniony
komunikatem na stronie internetowej www.bankmillennium.pl/klie
z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
nci-indywidualni/inwestycje/doradztwo-inwestycyjne
26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 3.
Zwolnienie od podatku Nagród, związanych ze sprzedażą premiową
Warunki uczestnictwa w Promocji
towarów lub usług, nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika
1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat
w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością
i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w swoim imieniu
gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
składa dyspozycję wymienione w ust. 2, (dalej „Uczestnik”).
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w
2. Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki, aby skorzystać
tym dotyczących reklamacji, stosuje się postanowienia „Regulaminu
z Promocji:
świadczenia usług finansowych dla osób fizycznych przez Bank
1) W dniu złożenia pierwszego zlecenia nabycia jednostek
Millennium S.A.”, dostępnego na stronie internetowej
uczestnictwa PIM z doradztwem, o którym mowa w pkt 2,
www.bankmillennium.pl/o-banku/o-banku/mifid/dokumenty,
posiadać zawartą z Bankiem Umowę ramową o świadczenie
„Regulaminu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego”,
usług finansowych, Umowę o świadczenie usługi doradztwa
dostępnego
na
stronie
www.bankmillennium.pl/klienciinwestycyjnego oraz ważną i obowiązującą od 4.12.2021r.
indywidualni/inwestycje/doradztwo-inwestycyjne
oraz
ankietę inwestycyjną.
obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie wyrażenia niezdefiniowane

w Regulaminie mają znaczenie nadane im w ”Regulaminie
świadczenia usług finansowych dla osób fizycznych przez Bank
Millennium S.A.”.
3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej
www.bankmillennium.pl/klienciindywidualni/inwestycje/doradztwo-inwestycyjne

