REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ Z „GWARANCJĄ NAJNIŻSZEGO OPROCENTOWANIA” UDZIELANEJ PRZEZ BANK
MILLENNIUM S.A.”.
1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty pożyczki gotówkowej z „Gwarancją Najniższego Oprocentowania”, zwanej dalej „Ofertą”,
udzielanej przez Bank Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanym 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”. Oferta wchodzi w życie z dniem
13 maja 2015 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej.
2. Oferta dotyczy Gwarancji Najniższego Oprocentowania, dalej zwanej „Gwarancją”, pożyczki gotówkowej, udzielanej przez Bank
Klientom w czasie jej trwania.
3. Gwarancja jest ważna przez 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy pożyczki gotówkowej z Bankiem tj. od daty
uruchomienia środków.
4. Z Oferty mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Klientami”, które
spełnią łącznie poniższe warunki:
1) złożą wniosek kredytowy o udzielenie pożyczki gotówkowej w Banku, otrzymają pozytywną decyzję kredytową oraz zawrą umowę
pożyczki gotówkowej z Bankiem w terminie określonym w pkt. 1 Regulaminu,
2) przedstawią w oddziale Banku pisemne potwierdzenie warunków cenowych w innym banku wraz z decyzją kredytową, zwane dalej
„Potwierdzeniem”, w terminie określonym w pkt. 3 Regulaminu przy założeniu, że decyzja kredytowa została wydana w okresie
ważności Gwarancji,
3) Potwierdzenie musi spełniać łącznie poniższe warunki:
a) musi być prawidłowo wypełnione i wystawione dla Klienta przez inny bank w postaci:
 Europejskiego Formularza Informacyjnego, zgodnie ze wzorem określonym w Ustawie o Kredycie Konsumenckim wraz z
pieczęcią i podpisem pracownika banku oraz zawartą w nim, pisemną informacją o wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej
Klientowi przez bank dla wszystkich warunków produktu zawartych w formularzu wydanym Klientowi lub
 umowy kredytowej zawartej przez Klienta z tym bankiem.
b) dotyczyć kredytu lub pożyczki gotówkowej bez zabezpieczenia, przy czym na potrzeby niniejszego Regulaminu, ubezpieczenia
spłaty kredytu lub pożyczki gotówkowej nie traktuje się jako zabezpieczenia,
c) warunki udzielenia pożyczki lub kredytu, czyli kwota oraz okres kredytowania, muszą być takie same jak warunki pożyczki
gotówkowej udzielonej Klientowi przez Bank.
5. Oferta nie uwzględnia kredytów i pożyczek ratalnych oraz gotówkowych z rocznym oprocentowaniem nominalnym 0%, kart
kredytowych, limitów w koncie osobistym oraz kredytów i pożyczek z zabezpieczeniem w rozumieniu pkt 4 powyżej.
6. Skuteczne skorzystanie z Gwarancji powoduje:
1) dokonanie zwrotu na konto osobiste Klienta w Banku, odsetek od udzielonej pożyczki w wysokości różnicy pomiędzy kwotą
odsetek od udzielonej pożyczki według oprocentowania nominalnego określonego w umowie pożyczki a kwotą odsetek według
oprocentowania nominalnego zawartego w Potwierdzeniu, wyliczonej za okres od dnia uruchomienia pożyczki w Banku do dnia
dokonania zmiany oprocentowania przez Bank w ramach Gwarancji, tylko w przypadku i pod warunkiem dokonania spłaty co
najmniej jednej raty pożyczki w momencie skorzystania z Gwarancji przez Klienta,
2) obniżenie oprocentowania nominalnego pożyczki gotówkowej w Banku do poziomu oprocentowania przedstawionego w
Potwierdzeniu,
3) zmianę wysokości raty pożyczki.
7. Zmiana warunków pożyczki, stanowiąca skuteczne skorzystanie z Gwarancji określone w pkt. 6 nastąpi na podstawie paragrafu 2
umowy pożyczki gotówkowej zawartej z Bankiem w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta w oddziale Banku kompletnych
dokumentów spełniających warunki opisane w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
8. Każdy Klient może skorzystać z Oferty nie więcej niż raz w trakcie jej ważności.
9. Z oferty nie mogą skorzystać Pracownicy Banku Millennium oraz członkowie ich rodzin tj. małżonkowie, wstępni i zstępni.
10. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy umowy pożyczki gotówkowej zawartej z
Bankiem oraz Regulaminu kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A.
11. W przypadku utraty mocy wiążącej Oferty, Bank poinformuje o tym fakcie z 30 dniowym wyprzedzeniem na stronie
www.bankmillennium.pl. Klienci, którzy spełnili warunki skorzystania z Oferty zgodnie z pkt. 4 Regulaminu w okresie do daty utraty
mocy wiążącej Oferty po upływie okresu wyprzedzenia zachowują prawo do skorzystania z Gwarancji.
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