REGULAMIN PROMOCJI „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki II edycja”
1.

Regulamin określa zasady promocji pożyczki gotówkowej „100 zł raty za każde 5 000 zł pożyczki II edycja”, zwanej dalej „Promocją”,
której Organizatorem jest 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 „Bank”.

2.

Promocja trwa od 1 września 2018 r. do 16 listopada 2018 r.

3.

Promocja dotyczy nieubezpieczonych pożyczek gotówkowych o poniższych parametrach:
1) kwota pożyczki do wypłaty na podstawie umowy: 5.000 zł lub 10.000 zł lub 15.000 zł lub 20.000 zł
2) okres spłaty pożyczki – 60 miesięcy.

4.

Do Promocji mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej
„Uczestnikami”, które w trakcie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
1) złożą w Banku wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej o parametrach określonych w ust. 3 niniejszego regulaminu,
2) w dniu wnioskowania nie posiadają pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku,
3) w zakresie wniosku, o którym mowa w pkt. 1), otrzymają pozytywną decyzję kredytową wydaną przez Bank,
4) zawrą z Bankiem umowę pożyczki gotówkowej o parametrach określonych w ust. 3 w terminie określonym w ust. 2 niniejszego
regulaminu,
5) zadeklarują w umowie pożyczki gotówkowej przelew wynagrodzenia lub dochodu netto na swój rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w Banku.

5.

Promocja polega na udzieleniu Uczestnikowi spełniającemu łącznie warunki opisane w ust. 4 niniejszego regulaminu, pożyczki
gotówkowej na następujących warunkach:
1) stałe oprocentowanie nominalne pożyczki – 7,42% w skali roku,
2) prowizja za udzielenie, liczona od całkowitej kwoty pożyczki jednorazowo – 0%,
3) miesięczna rata – 100 zł za każde 5.000 zł pożyczki, co oznacza że:
a) w przypadku, gdy kwota pożyczki do wypłaty na podstawie umowy wynosi 5.000 zł kwota miesięcznej raty wynosi 100 zł,
b) w przypadku, gdy kwota pożyczki do wypłaty na podstawie umowy wynosi 10.000 zł kwota miesięcznej raty wynosi 200 zł,
c) w przypadku, gdy kwota pożyczki do wypłaty na podstawie umowy wynosi 15.000 zł kwota miesięcznej raty wynosi 300 zł,
d) w przypadku, gdy kwota pożyczki do wypłaty na podstawie umowy wynosi 20.000 zł kwota miesięcznej raty wynosi 400 zł.

6.

Promocją nie są objęte pożyczki gotówkowe przeznaczone w całości lub w części na spłatę pożyczek, kredytów, zadłużenia w limitach
w koncie lub zadłużenia na kartach kredytowych posiadanych w Banku oraz w innych instytucjach finansowych.

7.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczki gotówkowej

8.

Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz w trakcie jej trwania.

9.

Promocja w Aplikacji Mobilnej będzie dostępna dla Uczestników, pod warunkiem udostępnienia oferty Uczestnikowi w Aplikacji
Mobilnej.

W pozostałym zakresie zastosowanie mają warunki umowy pożyczki.

10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w tym w zakresie trybu składania przez Uczestnika reklamacji oraz ich
obsługi przez Bank, zastosowanie mają „Regulamin kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium
S.A.”, Cennik „Pożyczka Gotówkowa Oprocentowanie, opłaty i prowizje”.
11. „Regulamin kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A.”oraz Cennik „Pożyczka Gotówkowa
Oprocentowanie, opłaty i prowizje” są dostępne wraz z niniejszym regulaminem w placówkach Banku oraz na stronie internetowej
www.bankmillennium.pl.
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