REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ DLA WYBRANYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH W BRANŻY
FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ – III EDYCJA
1. Regulamin określa zasady oferty specjalnej (dalej „Oferta”), kierowanej do wybranych pracowników branży
finansowej i ubezpieczeniowej 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 (dalej „Bank”).
2. Oferta jest skierowana do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudnionych w
jednej z poniższych instytucji:
1) banki spółdzielcze i komercyjne oraz spółki należące do ich grup kapitałowych,
2) zakłady ubezpieczeniowe oraz spółki należące do ich grup kapitałowych,
3) Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Rozliczeniowe (SKOK),
4) domy maklerskie,
5) towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
3. Przez zatrudnienie rozumie się świadczenie pracy na podstawie stosunku pracy lub świadczenie usług na innej
podstawie prawnej (w tym przez Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej). Ofertą nie są objęte osoby
świadczące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jak również pracownicy tymczasowi w rozumieniu
ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.2016.360 j.t. z późn. zm.).
4. Ofertą objęte są poniższe produkty kredytowe oferowane przez Bank:
1) Pożyczka gotówkowa i konsolidacyjna,
2) Limit w koncie osobistym,
3) Karta kredytowa.
5. Z Oferty można skorzystać w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.01.2020 r. Oferta dostępna jest w Placówkach
Banku.
6. Oferta przeznaczona jest dla osób, które spełnią łącznie poniższe warunki:
1) są zatrudnione w jednej z instytucji wskazanych w ust. 2, przy czym kryterium zatrudnienia powinien spełniać
przynajmniej jeden ze współkredytobiorców,
2) złożą wniosek o produkt wskazany w ust. 4 i uzyskają pozytywną decyzję kredytową w okresie wskazanym w ust. 5,
3) zawrą w Banku umowę o produkt kredytowy wskazany w ust. 4.,
4) zaakceptują i podpiszą niniejszy Regulamin,
zwanych dalej „Klientami”.
7. W ramach Oferty Bank umożliwia Klientom zawarcie umowy o Pożyczkę gotówkową lub konsolidacyjną na
następujących warunkach:
1) prowizja za udzielenie: 2,00%,
2) oprocentowanie stałe: 5,50% w stosunku rocznym, przy czym wysokość oprocentowania uwzględnia obniżkę łącznie
o 2 punkty procentowe, tj.:
a) o 1 punkt procentowy pod warunkiem zawarcia przez Klienta umowy ubezpieczenia o zakresie i na zasadach
ochrony wynikających z Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka i wskazania Banku jako uprawnionego z
tej umowy oraz
b) o 1 punkt procentowy pod warunkiem comiesięcznego wpływu na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Klienta w Banku Millennium środków pochodzących z jego wynagrodzenia lub dochodu netto zgodnie z
deklaracją złożoną w umowie Pożyczki;
w pozostałych przypadkach wysokość oprocentowania jest wyższa odpowiednio o 1 albo 2 punkty procentowe w
zależności od tego, czy jeden, czy dwa z powyższych warunków obniżki oprocentowania nie będą miały
zastosowania w danym przypadku,
3) w pozostałym zakresie opłaty i prowizje oraz oprocentowanie określone w Cenniku „Pożyczka Gotówkowa
Oprocentowanie, opłaty i prowizje” dostępnym na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl oraz w
Placówkach Banku.
8. W ramach Oferty Bank umożliwia Klientom zawarcie umowy o Limit w koncie osobistym na następujących warunkach:
1) prowizja za przyznanie: 0 zł,
2) prowizja za odnowienie: 0 zł, przy czym z Oferty w zakresie prowizji za odnowienie mogą skorzystać Klienci,
którzy:
a) w dacie odnowienia Limitu spełniają kryterium zatrudnienia określone w ust. 2 i 3 oraz na żądanie Banku
przedłożą odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium oraz
b) w miesiącu, w którym Limit został odnowiony złożą w Placówce Banku pisemne „Potwierdzenie spełnienia
warunków oferty specjalnej”; wzór „Potwierdzenia spełnienia warunków oferty specjalnej” dostępny jest w
Placówkach Banku,
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3) w pozostałym zakresie opłaty i prowizje oraz oprocentowanie określone w „Cenniku usług - prowizje, opłaty oraz
oprocentowanie produktów kredytowych” dostępnym na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl oraz
w Placówkach Banku.
9. W ramach Oferty Bank umożliwia Klientom zawarcie umowy o Kartę kredytową główną na następujących warunkach:
1) opłata miesięczna za obsługę Karty: 0 zł, przy czym:
a) Karty objęte Ofertą to: Millennium Visa, Millennium MasterCard, Millennium Visa Gold, Millennium MasterCard
Gold, Millennium Visa Impresja, Millennium MasterCard Impresja, Millennium Visa Alfa, WWF Millennium
MasterCard, Piotr i Paweł Millennium MasterCard, Millennium Visa Platinum,
b) Klienci mogą skorzystać z Oferty w zakresie nie więcej niż 1 Karty w tym samym czasie,
2) w pozostałym zakresie opłaty i prowizje oraz oprocentowanie określone w „Cenniku usług – karty kredytowe”
dostępnym na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl oraz w Placówkach Banku.
10. Szczegółowe warunki świadczenia usług w zakresie poszczególnych produktów, o których mowa w ust. 4, określone są
w obowiązujących w Banku stosownych regulaminach oraz cennikach usług, dostępnych na stronie internetowej Banku
www.bankmillennium.pl oraz w Placówkach Banku.
11. Warunki promocyjne obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy o produkt kredytowy zawartej w ramach
Oferty, z zastrzeżeniem ust. 12.
12. W trakcie korzystania przez Klienta z Oferty, Bank zastrzega sobie prawo do:
1) weryfikacji spełnienia przez Klienta kryterium zatrudnienia określonego w ust. 2 i ust. 3 poprzez żądanie
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie,
2) zmianę promocyjnych warunków z Oferty na standardowe, jeżeli Klient przestanie spełniać kryterium zatrudnienia
określone w ust. 2 i 3.
13. Klient ma prawo do rezygnacji z promocyjnych warunków w dowolnym momencie trwania Oferty, poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia.
14. W zakresie każdego z produktów wymienionych w ust. 4:
1) Klient ma prawo do wielokrotnego skorzystania z Oferty,
2) Oferta nie może być łączona z inną promocją obowiązującą w Banku dotyczącą tego produktu, za wyjątkiem oferty
pożyczki gotówkowej z „Gwarancją Najniższego Oprocentowania”.
15. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w tym w zakresie trybu składania przez Klienta i obsługi reklamacji przez
Bank, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, „Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób
fizycznych w Banku Millennium S.A.”, „Regulamin kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez
Bank Millennium S.A.”, „Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A.”, Cennik „Pożyczka
Gotówkowa Oprocentowanie, opłaty i prowizje”, „Cennik usług – prowizje, opłaty oraz oprocentowanie produktów
kredytowych”, „Cennik usług - karty kredytowe”, dostępne wraz z Regulaminem w Placówkach Banku oraz na stronie
internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Akceptuję Regulamin oferty specjalnej dla wybranych osób zatrudnionych w branży finansowej i ubezpieczeniowej III edycja.
Data:

Czytelny podpis Klienta
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