REGULAMIN PROGRAMU
„LUBIĘ TO POLECAM – EDYCJA 11”
obowiązuje od 5 listopada 2022 r.
W regulaminie opisujemy zasady na jakich możesz wziąć udział w programie oraz warunki, które musisz spełnić
aby otrzymać nagrodę za to, że polecasz lub otwierasz konto Millennium 360˚ z polecenia .

JAK CZYTAĆ REGULAMIN
Gdy piszemy:
Ty – mamy na myśli każdą osobę fizyczną, która chce wziąć udział w programie Lubię to polecam,
my – mamy na myśli Bank Millennium S.A.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE
1.

W programie możesz wziąć udział jako:
1) „Obecny Klient”, czyli osoba fizyczna, która już ma nasze konto osobiste i zarejestrowała się do
programu, aby polecać konto innym osobom lub
2) „Zaproszony”, czyli osoba fizyczna, która otworzy konto Millennium 360° w naszym banku z
polecenia Obecnego Klienta.

2.

Możesz wziąć udział w programie jako „Obecny Klient”, jeśli spełniasz warunki:
1) masz ukończone 18 lat i posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiadasz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych w naszym banku,
3) wyrażasz zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych za pomocą środków

3.
4.

porozumiewania się na odległość i nie odwołasz ich w czasie trwania programu.
Nie możesz wziąć udziału w programie, jeśli jesteś pracownikiem naszego banku.
Możesz wziąć udział w programie jako „Zaproszony”, jeśli spełniasz warunki:
1) masz ukończone 18 lat i posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
2) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zawarciem umowy o konto w naszym banku nie byłeś :
a)
stroną żadnej umowy z naszym bankiem ani osobą uprawnioną do składania dyspozycji
dotyczących jakiegokolwiek rachunku w naszym banku, jako posiadacz, współposiadacz
rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku,
b)

użytkownikiem wydanej przez nas karty przedpłaconej prepaid lub dodatkowej karty
kredytowej,

c)

poręczycielem transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym w naszym banku,

d)

posiadaczem jednostek uczestnictwa Millennium TFI,

e)

posiadaczem konta otwartego w poprzednich edycjach programu.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU
1. Aby przystąpić do programu jako Obecny Klient musisz zapoznać się z regulaminem, zaakceptować go i
zarejestrować się do programu. Możesz to zrobić w:
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1)
2)

w naszych kanałach zdalnych: w aplikacji mobilnej albo systemie transakcyjnym Millenet,
w naszej dowolnej placówce,

3)

za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej.

2. Po przystąpieniu do programu otrzymasz indywidualny 8-cyfrowy Kod Polecenia. Kod jest unikalny i
niezmienny we wszystkich edycjach programu. Dostaniesz go SMS-em na wskazany numer telefonu.
3. Możemy wydać Kod Polecenia Obecnemu Klientowi bez wcześniejszej rejestracji. Wtedy będziemy
wymagać akceptacji regulaminu przed wybraniem nagrody.
4. W przypadku Obecnych Klientów, którzy posiadają wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
każdy z nich może się zarejestrować i zostać samodzielnym uczestnikiem programu.
5. Zaproszony przystępuje do programu w czasie wnioskowania o konto. Otrzymuje wtedy swój własny Kod
Polecenia, który upoważnia go do dalszego udziału w programie jako Obecny Klient – może przekazywać
swój kod znajomym i zdobywać narody za polecanie naszego konta.

JAK ZDOBYĆ NAGRODĘ
1.

Jako Obecny Klient bierzesz udział w programie polecając konto Millennium 360˚ innej osobie, przekazując

2.

jej jednocześnie swój Kod Polecenia.
Jako Zaproszony bierzesz udział w programie w następujący sposób:
1) podajesz przy otwieraniu konta Millennium 360 ° Kod Polecenia, który otrzymałeś od Obecnego
Klienta,
2) podpisujesz umowę konta Millennium 360°,
3) wyrażasz zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych za pomocą środków
porozumiewania się na odległość i nie odwołasz ich w czasie programu,
4) akceptujesz regulamin programu i upoważniasz nas do przekazywania Obecnemu Klientowi
dotyczących Ciebie informacji o dokonanych czynnościach bankowych, w zakresie niezbędnym do
uzyskania przez Obecnego Klienta nagrody w programie,
5) w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy konta musisz wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną
kwotę minimum 360 złotych, używając karty debetowej do konta lub BLIK.

3.

Jako Zaproszony możesz podpisać umowę o konto:
1) przez

Internet,

korzystając

z

internetowego

wniosku

na

stronie:

www.bankmillennium.pl/lubietopolecam. Podpisanie umowy z wykorzystaniem zdalnej weryfikacji
(na selfie), jak i online z logowaniem do innego banku, dostępne jest dla Klientów, którzy mają polski
dowód osobisty i numer PESEL, z zastrzeżeniem punktu 4 i 5,
2) w naszej placówce.
4.

Jeżeli zajmujesz eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., to nie możesz podpisać umowy konta z
wykorzystaniem zdalnej weryfikacji.
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5.

Jeżeli podpiszesz umowę o konto z wykorzystaniem zdalnej weryfikacji tożsamości (na selfie), to
dodatkowym warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest złożenie w naszej placówce wzoru podpisu
oraz udostępnienie dokumentu tożsamości w ciągu 30 dni od podpisania umowy o konto.

6. W przypadku, gdy z użyciem Kodu Polecenia zostanie podpisana umowa o konto dla więcej niż jednego
posiadacza, wtedy jako Zaproszony rozumiany jest posiadacz rachunku wymieniony w umowie jako
pierwszy.

ILE MASZ CZASU czyli WAŻNE TERMINY
1. Bierzesz udział w 11 edycji, jeśli przystąpisz do programu między 5.11.2022 r. a 12.05.2023 r. To oznacza
że w tym czasie:
1) możesz zapisać się do programu jak Obecny Klient lub Zaproszony,
2) Zaproszony powinien podpisać umowę o konto, z kodem Polecenia.
2. Jeśli jako Zaproszony w ciągu 30 dni od otwarcia konta z polecenia spełnisz warunki opisane w rozdziale
„Jak zdobyć nagrodę”, wtedy Ty i Obecny Klient będziecie mogli wybrać nagrody.
3. Na odebranie nagrody macie 60 dni liczone od dnia, w którym otrzymacie potwierdzenie spełnienia
warunków.

NAGRODY – KIEDY, JAK I GDZIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ
1.

Po łącznym spełnieniu warunków przez Obecnego Klienta, jak i Zaproszonego, każdy z nich nabywa prawo

2.

do nagrody.
Nagrodę możesz wybrać, o ile w momencie jej wybierania konto otwarte przez Zaproszonego nie zostało

3.

Jako Obecny Klient będziesz mógł odebrać maksymalnie 10 nagród po spełnieniu warunków przez

zamknięte lub nie znajduje się w okresie wypowiedzenia.
Zaproszonych (1 za każde skuteczne polecenie). Nie ograniczamy liczby rekomendacji. Każdemu
Zaproszonemu przysługuje jedna nagroda.
PRZYKŁAD
jeśli poleciłeś otwarcie konta 12 znajomym i każdy z nich otworzył konto, i spełnił warunki, to będziesz mógł
wybrać 10 nagród za polecenie tych, którzy jako pierwsi spełnili warunki. Nie odbierzesz nagród za dwóch
pozostałych. Przy czym każdy z 12 Zaproszonych będzie mógł wybrać nagrodę dla siebie.

4.
5.

Nagrodę możesz wybrać w aplikacji mobilnej, Millenecie, oddziale i telefonicznie (COT).
Wybierasz nagrodę spośród:

NAGRODA

Co otrzymasz

4 kody na bilety do kina

Kody możesz wymienić na

Jak ją dostaniesz

Ile jest ważna
Kod jest ważny
minimum 60 dni.

4 bilety do kina - Multikino
(2D) lub Helios (2D/3D)

Kody otrzymasz SMSekarta Empiku 80 zł

Do wykorzystania w sklepie
internetowym
www.empik.com na zakup

em w ciągu
maksymalnie 7 dni po
wybraniu nagrody.

produktów sprzedawanych
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bezpośrednio przez Empik,
oznaczonych opisem

Znajdziesz je także w

„sprzedaje empik.com”.

Millenet lub aplikacji

karta upominkowa

Karta upominkowa Zalando

mobilnej (w zakładce

Zalando 80 zł

do wykorzystania w sklepie
internetowym

Historia poleceń).

Bezterminowo

www.zalando.pl
kod na eKartę goodie o

Kod do wymiany na eKartę

wartości 100 PLN

goodie do wykorzystania w
sklepach stacjonarnych (za

Kod jest ważny
minimum 60 dni.
W tym czasie

zbliżeniowych GPay lub

aktywujesz nim
eKartę goodie w

ApplePay) i internetowych
na terenie Polski.

ważną 12 miesięcy

pomocą płatności

aplikacji goodie
od daty aktywacji
kodu.

lokata

3-miesięczna nieodnawialna

Bezpośrednio po

LUBIĘ TO POLECAM

lokata LUBIĘ TO

wyborze lokaty

7%

POLECAM w PLN z
oprocentowaniem stałym

umożliwimy Ci
zawarcie umowy

7% w skali roku, kwota

lokaty terminowej.

lokaty od 500 do 25 000 zł.

6. Szczegółowe zasady wykorzystania kodów opisują regulaminy dostawców poszczególnych usług:
1) 4 kody na 4 bilety do kina - „Regulamin kina Multikino”, „Ogólne warunki realizacji kodów
elektronicznych w sieci kin Helios”,
2) Kod na ekarte 80 zł www.empik.com - „Regulamin sklepu internetowego empik.com”,
3) Kod na kartę upominkową 80 zł www.zalando.pl - „Regulamin dla zamówień za pośrednictwem
www.zalando.pl”,
4) Kod na eKartę goodie o wartości 100 PLN - „Regulamin Kart podarunkowych dla Klientów
goodie” oraz „Regulamin wydawania i użytkowania kart podarunkowych goodie – bankowość
przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.”.
Regulaminy znajdziesz w Millenecie, na naszej stronie internetowej oraz stronach dostawców.
7. W przypadku wybrania lokaty LUBIĘ TO POLECAM - pamiętaj, że:
1) w terminie zapadalności lokaty pobierzemy 19% podatku od przychodów odsetkowych
(zgodnie z art. 30 a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób
fizycznych);
2) jeżeli zerwiesz lokatę przed terminem nie wypłacimy odsetek.
8. Nie można wymienić już wybranej nagrody.
9. W trakcie trwania edycji programu możemy rozszerzyć katalog nagród. O wprowadzeniu dodatkowej
nagrody będziemy informować na stronie: https: //www.bankmillennium.pl/lubietopolecam.
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W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE
1.

Bank Millennium S.A. jest administratorem danych osobowych uczestników promocji w rozumieniu
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

2.

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).

3.

Dane osobowe uczestników promocji będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
w celu przeprowadzenia promocji, a w przypadku, gdy będzie mieć to zastosowanie, również
postępowania reklamacyjnego dotyczącego promocji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w celu wykonania
obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z rozliczeniem nagród. Pozostałe cele
przetwarzania zależne będą od rodzaju posiadanych produktów.

4.

Masz prawo do złożenia sprzeciwu, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprostowania
danych, żądania dostępu do treści danych oraz ich przeniesienia. W każdej chwili możesz odwołać zgody.
Szczegółowe informacje opisujące zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie o
nazwie: „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A” dostępnym
również na stronie https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJE
Reklamacje możesz złożyć w następujący sposób:
1.
2.
3.

na piśmie - listem na adres naszej siedziby lub naszej dowolnej placówki,
ustnie - w naszej dowolnej placówce lub telefonicznie (przez COT),
w postaci elektronicznej - w Millenecie lub aplikacji mobilnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizatorem 11 edycji programu Lubię to polecam jest Bank Millennium S.A. 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.

2.
3.

Ten regulamin znajdziesz na stronie internetowej www.bankmillennium.pl.
Każda promocja, którą organizujemy jest odrębna i realizowana na podstawie osobnego regulaminu.
Promocje nie łączą się, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

4.

W kwestiach, które nie zostały tu opisane, zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu ogólnego
świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.”, „Regulaminu otwierania
rachunków w Banku Millennium S.A. z wykorzystaniem zdalnej weryfikacji tożsamości Klienta”, „Regulaminu
otwierania rachunków przez Internet w Banku Millennium S.A. z wykorzystaniem usługi weryfikacji
tożsamości” oraz obowiązujące przepisy prawa.

5.

Nagrody które otrzymasz będą zwolnienie z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.

Program nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
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