REGULAMIN PROMOCJI „LIMIT W KONCIE Z PROWIZJĄ 0% - V edycja”
1. Regulamin promocji „Limit w koncie z prowizją 0% - V edycja” (dalej „Regulamin”) określa zasady oferty specjalnej
dla produktu Kredyt w rachunku płatniczym - Limit w koncie osobistym (dalej „Limit”), w zakresie prowizji za jego
przyznanie, (dalej „Promocja”), kierowanej do klientów przez Bank Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul.
Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany 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. Promocja jest ważna w okresie od 01.09.2022 r. do 31.01.2023 r.
3. Z Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej
„Uczestnikami”, które:
1) złożą wniosek o udzielenie Limitu w Banku i otrzymają pozytywną decyzję kredytową,
2) w dniu wnioskowania nie posiadają oraz w okresie 5 miesięcy poprzedzających datę wnioskowania nie posiadały
Limitu w Banku,
3) w terminie określonym w ust. 2 zawrą umowę Limitu z Bankiem (dalej „Umowa”).
4. W ramach Promocji Uczestnikowi spełniającemu łącznie warunki opisane w ust. 3 niniejszego Regulaminu, Bank
umożliwia zawarcie Umowy Limitu bez prowizji za przyznanie.
5. Promocja nie dotyczy umów podwyższenia posiadanych już Limitów.
6. Pozostałe opłaty i prowizje związane z korzystaniem z Limitu pobierane są zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług
– prowizje, opłaty oraz oprocentowanie produktów kredytowych.
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, w tym w zakresie trybu składania przez Klienta i obsługi
reklamacji przez Bank, zastosowanie mają postanowienia Umowy oraz Regulaminu ogólnego świadczenia usług
bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. dostępnego wraz z niniejszym Regulaminem w placówkach
Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.
8.

Bank Millennium S.A. jest administratorem danych osobowych 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 Promocji będą przetwarzane
przez Bank 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. Pozostałe cele przetwarzania
zależne będą od rodzaju posiadanych produktów. Uczestnicy mają prawo do złożenia sprzeciwu, żądania usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz sprostowania danych, żądania dostępu do treści danych oraz ich przeniesienia. W
każdej chwili możliwe jest odwołanie zgody w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Informacji dotyczącej
przetwarzania danych osobowych dostępnej na naszej stronie https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych.
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