Regulamin promocji „Nowe środki na Koncie Oszczędnościowym Walutowym – edycja 14”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki
uczestnictwa w Promocji „Nowe środki na Koncie
Oszczędnościowym
Walutowym
–
edycja14”
(„Promocja”), organizowanej przez Bank Millennium
S.A.
§ 2.
Użyte w niniejszym regulaminie („Regulamin”)
określenia oznaczają:
1) Bank – Bank 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,
2) Cennik usług - Cennik usług – stopy procentowe,
3) Konto Oszczędnościowe Walutowe – rachunek
oszczędnościowy otwierany na podstawie umowy
na czas nieokreślony, prowadzony w EUR lub USD,
4) Uczestnik Promocji:
a) Klient Banku, który w Okresie przystąpienia
do Promocji będzie posiadaczem rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN,
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
w
EUR
lub
USD
oraz
Konta
Oszczędnościowego
Walutowego
odpowiednio w tej samej walucie i zasili
Konto
Oszczędnościowe
Walutowe
w Okresie przystąpienia do Promocji Nowymi
środkami, albo
b) osoba
fizyczna,
która
w
Okresie
przystąpienia do Promocji otworzy rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN i
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w
EUR lub USD oraz Konto Oszczędnościowe
Walutowe odpowiednio w tej samej walucie i
zasili Konto Oszczędnościowe Walutowe
w Okresie przystąpienia do Promocji Nowymi
środkami,
5) Okres przystąpienia do Promocji – okres od 14
kwietnia 2019 r. do 8 czerwca 2019 r., w którym
Uczestnik Promocji będzie miał możliwość wpłaty
Nowych środków na Konto Oszczędnościowe
Walutowe i rozpoczęcia naliczania Oprocentowania
promocyjnego, z uwzględnieniem § 3 ust.2,
6) Łączne saldo – suma środków zgromadzonych na
rachunkach
technicznych,
rachunkach
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
rachunkach
oszczędnościowych,
rachunkach
oszczędnościowych
lokat
terminowych
prowadzonych w tej samej walucie i których
posiadacz/współposiadacze są ci sami, co danego
Konta Oszczędnościowego Walutowego,
7) Łączne saldo progowe – Łączne saldo obliczone na
koniec dnia 13 kwietnia 2019r. („Dzień badania
sald”),
8) Saldo
progowe
Konta
Oszczędnościowego
Walutowego – saldo na Koncie Oszczędnościowym
Walutowym ustalone na Dzień badania sald,

9) Nowe środki – środki przekazane na Konto
Oszczędnościowe Walutowe po Dniu badania sald,
nie później jednak niż do końca okresu
obowiązywania Oprocentowania promocyjnego,
które stanowią nadwyżkę nad Saldem progowym
Konta Oszczędnościowego Walutowego oraz
jednocześnie nadwyżkę nad Łącznym saldem
progowym,
10) Oprocentowanie promocyjne – oprocentowanie
obowiązujące dla Nowych środków zgromadzonych
na Koncie Oszczędnościowym Walutowym, w
wysokości:
a)
1,2% w skali roku dla Nowych środków do
50 000 USD na Koncie Oszczędnościowym
Walutowym w USD, oraz 0,5% w skali roku
dla nadwyżki Nowych Środków ponad 50 000
USD na tym koncie;
b) 0,4% w skali roku dla Nowych środków do
25 000 EUR na Koncie Oszczędnościowym
Walutowym w EUR, oraz 0,2% w skali roku
dla nadwyżki Nowych środków ponad 25 000
EUR na tym koncie.
11) Okres
obowiązywania
oprocentowania
promocyjnego - okres 92 dni, którego zakończenie
jest niezależne od Okresu przystąpienia do
Promocji, liczony od dnia, w którym nastąpi
pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego
Walutowego Nowymi środkami w Okresie
przystąpienia do Promocji, z zastrzeżeniem § 3
ust.2. W Okresie obowiązywania oprocentowania
promocyjnego po pierwszym uznaniu Konta
Oszczędnościowego
Walutowego
Nowymi
środkami Uczestnik Promocji może dopłacać
wielorazowo Nowe środki („Kolejne uznania
Nowych środków”) z tym, że Oprocentowanie
promocyjne dla Kolejnych uznań Nowych środków
będzie obowiązywało do 92 dnia włącznie licząc od
pierwszego uznania Konta Oszczędnościowego
Walutowego Nowymi środkami.
§ 3.
1. Można korzystać tylko z jednej promocji na danym
Koncie Oszczędnościowym Walutowym w tym
samym czasie.
2. W przypadku niezachowania ust. 1 i wpłaty Nowych
środków na Konto Oszczędnościowe Walutowe
w okresie uczestnictwa w innej promocji, której
okres
obowiązywania
oprocentowania
promocyjnego
zakończy
się
najpóźniej
7 czerwca 2019 r., okres Oprocentowania
promocyjnego w ramach Edycji 14Promocji,
rozpocznie się dnia następującego po zakończeniu
okresu
obowiązywania
oprocentowania
promocyjnego innej promocji.
3. Jeżeli Klient jest posiadaczem więcej niż jednego
Konta Oszczędnościowego Walutowego w danej
walucie, może uczestniczyć w Promocji na każdym
z nich, z zastrzeżeniem ust. 1. Wówczas Łączne
saldo, Łączne saldo progowe i Nowe środki
wyliczane są osobno dla każdego Konta
Oszczędnościowego Walutowego.

Rozdział 2
Szczegółowe zasady Promocji „Nowe środki na
Koncie Oszczędnościowym Walutowym”
§ 4.
1. Na Dzień badania sald Bank ustalił Łączne saldo
progowe oraz ustalił Saldo progowe Konta
Oszczędnościowego Walutowego każdego Klienta.
2. Jeżeli na Dzień badania sald Klient nie posiadał
Konta
Oszczędnościowego
Walutowego,
a otworzy je w Okresie przystąpienia do Promocji i
zasili to konto Nowymi środkami, Łączne saldo
progowe będzie wyliczone na Dzień badania sald, a
Saldo
progowe
Konta
Oszczędnościowego
Walutowego przyjmie wartość 0,00 jednostek danej
waluty.
3. Jeżeli osoba fizyczna w Okresie przystąpienia do
Promocji otworzy rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w PLN i w danej walucie oraz Konto
Oszczędnościowe Walutowe, a następnie zasili
Konto Oszczędnościowo Walutowe Nowymi
środkami, to Łączne saldo progowe oraz Saldo
progowe Konta Oszczędnościowego Walutowego
przyjmą wartość 0,00 jednostek danej waluty.
§ 5.
1. Jeżeli Konto Oszczędnościowe Walutowe jest
rachunkiem indywidualnym, to do Łącznego salda
posiadacza tego Konta będą brane pod uwagę
tylko
indywidualne
produkty
wymienione
w § 2 pkt 6 w walucie, w jakiej prowadzone jest
Konto Oszczędnościowe Walutowe.
2. Jeżeli Konto Oszczędnościowe Walutowe jest
rachunkiem wspólnym, to do Łącznego salda
sumowane są rachunki wymienione w § 2 pkt 6),
których współposiadacze są ci sami, co danego
Konta
Oszczędnościowego
Walutowego.
Uczestnikami
Promocji
są
wszyscy
współposiadacze tego konta.
§ 6.
Środki wpłacone na Konto Oszczędnościowe
Walutowe i niespełniające definicji Nowych środków
będą
oprocentowane
według
oprocentowania
standardowego, zgodnie z Cennikiem usług.
§ 7.
Bank w Okresie przystąpienia do Promocji oraz w
Okresie
obowiązywania
oprocentowania
promocyjnego będzie na koniec każdego dnia wyliczał
salda określone w § 2 pkt. 6) i na ich podstawie ustalał
aktualną wysokość Nowych środków na Koncie
Oszczędnościowym
Walutowym
oraz
przyporządkowywał właściwe oprocentowanie do
środków
zgromadzonych
na
Koncie
Oszczędnościowym Walutowym.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 8.
W
zakresie
nieuregulowanym
w
niniejszym
Regulaminie mają zastosowanie postanowienia
„Regulaminu ogólnego świadczenia usług bankowych
dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.” w tym
w zakresie trybu i zasad składania reklamacji przez
klienta oraz ich rozpatrywania przez Bank, oraz
postanowienia
umowy
o
otwarcie
Konta
Oszczędnościowego Walutowego.
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