REGULAMIN PROMOCJI „Pożyczaj z goodie”
1.

Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Pożyczaj z goodie”, 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, (dalej „Bank”).

2.

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

3.

Nagrodą w Promocji jest 10 biletów do Multikina (dalej „Nagroda”) do wykorzystania do dnia 30.06.2019 r., przyznawana po
spełnieniu warunków opisanych w ust. 4 niniejszego Regulaminu.

4.

Do Promocji mogą przystąpić osoby fizyczne (dalej „Uczestnik”), które w trakcie trwania Promocji spełnią łącznie
następujące warunki:
a) mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie są pracownikami Banku,
c) zostaną przekierowani ze strony dotyczącej Promocji znajdującej się na stronie internetowej www.goodie.pl lub z
aplikacji mobilnej „goodie”, na stronę Banku dotyczącą Promocji - https://www.bankmillennium.pl/pozyczkagotowkowa-d i poprzez nią złożą wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej do dnia 16.11.2018 r.,
d) zaakceptują niniejszy Regulamin zaznaczając pole „Akceptuję regulamin promocji ‘Pożyczaj z goodie’” na formularzu
kontaktowym na stronie Banku dotyczącej Promocji, wyrażając tym samym zgodę na otrzymanie Nagrody w wiadomości
SMS, przesłanej na numer kontaktowy telefonu Uczestnika zapisany w Banku - przy czym numer ten musi być taki sam,
jak podany przez Uczestnika we wniosku, o którym mowa w pkt. c) powyżej,
e) w zakresie wniosku, o którym mowa w pkt. c), otrzymają pozytywną decyzję kredytową wydaną przez Bank,
f) zawrą z Bankiem umowę pożyczki gotówkowej w terminie do 23.11.2018 r.,
g) nie rozwiążą, nie wypowiedzą lub nie odstąpią od umowy o Pożyczkę Gotówkową w przeciągu 14 dni od dnia jej
zawarcia.
Nagroda w formie cyfrowego kodu, który Uczestnik będzie mógł wymienić w kinie na bilety, zostanie przekazana
jednorazowo poprzez wiadomość SMS, na numer kontaktowy telefonu Uczestnika zapisany w Banku, w terminie do 30 dni od
dnia zakończenia Promocji.

5.

6.

Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz w trakcie jej trwania. Promocja może łączyć się z innymi promocjami
organizowanymi przez Bank.

7.

Nagroda stanowić będzie przychód Uczestnika zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8.

Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w zakresie niniejszej Promocji.

9.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w tym w zakresie trybu składania przez Uczestnika reklamacji i
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”.

10. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w aplikacji „goodie” lub na stronie www.goodie.pl lub na stronie Promocji
https://www.bankmillennium.pl/pozyczka-gotowkowa-d. Regulamin kredytów i pożyczek udzielanych Klientom
indywidualnym przez Bank Millennium S.A., Cennik „Pożyczka Gotówkowa Oprocentowanie, opłaty i prowizje”, Warunki
Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka, Karta Produktu – ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka oraz Regulamin promocji „100 zł
raty za każde 5000 zł pożyczki II” są dostępne na stronie internetowej www.bankmillennium.pl .
11. Szczegółowe zasady wymiany kodów, o których mowa w pkt. 5, na bilety do kina, zawarte są w Regulaminie Kina dostępnym
na stronie internetowej Multikina: https://multikino.pl/informacje/regulaminy.
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