REGULAMIN OFERTY „PAKIET BARDZO POMOCNY” (dalej „Regulamin oferty”)
(obowiązujący od 23.04.2022 r. dla Umów ubezpieczeń zawartych do Konta 360°, Millennium 360° oraz Konta Prestige World)

1.

Niniejszy Regulamin oferty określa zasady oferty „Pakiet Bardzo Pomocny”, zwanej dalej „Ofertą”, w Banku
Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanym 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 wchodzi w życie z dniem 23.04.2022r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej.

3.

Oferta dotyczy pełnoletnich osób fizycznych posiadających zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej
„Posiadaczami rachunku”, które spełnią łącznie poniższe warunki:
1)

Są Posiadaczami indywidualnego lub wspólnego rachunku Konto 360°, Millennium 360° lub Konto
Prestige World,

2)

Zawrą Umowę ubezpieczenia „Pakiet Bardzo Pomocny” na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Pakiet Bardzo Pomocny zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń
Europa S.A (dalej” Umowa ubezpieczenia”).

4.

Oferta, zgodnie z postanowieniami ust. 5 Regulaminu oferty, polega na przejęciu przez Bank obowiązku
Posiadacza rachunku będącego Ubezpieczającym do opłacenia składki ubezpieczeniowej należnej za każdy
miesięczny okres odpowiedzialności przewidziany w Umowie ubezpieczenia jaki przypadnie w okresie 3
miesięcy następujących po miesiącu, w którym zawarta została pierwsza umowa danego rachunku
bankowego, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1).

5.

W związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu oferty, Bank zobowiązuje się do opłacania
wobec Ubezpieczyciela TU Europa S.A. za Ubezpieczającego, przez okres wskazany w ust. 4, składki
ubezpieczeniowej należnej z tytułu Umowy ubezpieczenia i oświadcza, że nie będzie żądał zwrotu opłaconych
składek od Ubezpieczającego.

6.

W przypadku utraty mocy wiążącej Oferty:
1)

Bank poinformuje o tym fakcie z 30 dniowym wyprzedzeniem na stronie www.bankmillennium.pl.

2)

Utrata mocy wiążącej Oferty nie wpływa na uprawnienia Posiadaczy Rachunku, którzy zgodnie z ust. 3
spełnili warunki skorzystania z Oferty przed utratą mocy wiążącej.

7.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oferty odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Umowy
ubezpieczenia zawartej pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem TU Europa S.A., umowy rachunku
bankowego zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku, Regulaminu ogólnego otwierania i
prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A., Cennika usług – prowizje i
opłaty oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet Bardzo Pomocny”.

8.

Bank jest administratorem danych osobowych osób korzystających z Oferty w rozumieniu przepisów RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przedstawienia i
przeprowadzenia Oferty, a w przypadku, gdy będzie mieć to zastosowanie, również przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego. Pozostałe cele przetwarzania zależne będą od rodzaju posiadanych
produktów. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w
dokumencie o nazwie: „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A.”
dostępnym również na stronie Banku https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych.

