REGULAMIN PRGRAMU CODZIENNIE ZYSKUJĘ
z oferty eurobanku
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Codziennie Zyskuję,
zwanego dalej Programem.
2. Program polega na premiowaniu posiadaczy Rachunków objętych
Programem, którzy przystąpią do Programu.
3. Organizatorem Programu jest Bank Millennium Spółka Akcyjna
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) - 526-021-2931 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości
1.213.116.777,00 złotych, zwana dalej „Bankiem”.
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§ 2 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
Agent rozliczeniowy – podmiot, który zawiera z Akceptantami umowy
o przyjmowanie zapłaty za pomocą kart płatniczych;
Akceptant – przedsiębiorca, który na mocy umowy z Agentem
rozliczeniowym przyjmuje zapłaty przy użyciu kart płatniczych
i którego punkt handlowo-usługowy oznaczony jest znakiem Organizacji
płatniczej;
Dochód - wpływ z tytułu wynagrodzenia, emerytury lub renty
przekazywany przez pracodawcę/podmiot zobowiązany do jego wypłaty
lub osobę, z którą Uczestnik zawarł umowę cywilnoprawną /organ
emerytalno-rentowy na Konto, w kwocie min. 500 zł;
Karta, Karta debetowa – karta płatnicza w rozumieniu Ustawy,
wydawana przez Bank, pozwalająca na dokonywanie transakcji w ciężar
dostępnych środków na Rachunku;
Rachunek – ROR objęty Programem – tj. konto w pakiecie Active,
Prestige W pełni i Junior;
Organizacja płatnicza – międzynarodowa organizacja płatnicza Visa lub
MasterCard, we współpracy z którą Bank wydaje Karty i dokonuje
rozliczenia transakcji zrealizowanych przy pomocy tych Kart;
Premia – środki pieniężne przyznawane i wypłacane przez Bank na
Rachunek
objęty Programem, stanowiące nagrodę związaną ze
sprzedażą premiową. W zakresie opodatkowania Premii zastosowanie
będą miały przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn.
zm.), obowiązujące na dzień ich wypłaty;
Transakcje bezgotówkowe – bezgotówkowe Transakcje Kartą debetową
premiowane na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie; określone
w § 4 ust. 2.;
Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca warunki uczestnictwa
w Programie;
Umowa – odpowiednio: Umowa o konto osobiste, Umowa o kartę
płatniczą oraz Umowa zintegrowana o prowadzenie konta dla osób
fizycznych, kartę płatniczą, usługi bankowości elektronicznej.
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§ 3 Uczestnictwo w Programie
1.

2.
3.
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Uczestnikiem Programu, jest osoba fizyczna, która jest
posiadaczem Rachunku oraz złożyła dyspozycję przystąpienia do
Programu do dnia 10.11.2019 r. włącznie.
Zmiana Rachunku na inny nieobjęty Programem skutkuje
zaprzestaniem uczestnictwa w Programie.
Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo do rezygnacji
z Programu. Dyspozycja rezygnacji może zostać złożona
w Placówce Banku, w Centrum Obsługi Telefonicznej lub listownie
na adres siedziby Banku.
Rezygnacja z uczestnictwa w Programie oznacza rezygnację ze
wszystkich przywilejów dostępnych w ramach Programu i nie
powoduje wypowiedzenia Umowy.
§ 4 Zasady premiowania

1. Warunkiem nabycia prawa do Premii przez Uczestnika Programu za
dany miesiąc kalendarzowy jest spełnienie warunków aktywności
wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Warunek
aktywności określony w Załączniku 1 nie dotyczy Rachunków
w pakiecie Junior.
2. Wszystkim
Uczestnikom
Programu,
którzy
w miesiącu
kalendarzowym poprzedzającym naliczenie Premii spełnią warunek
aktywności wskazany w Załączniku nr 1 Bank przyznaje Premię

11.

12.

13.
14.

naliczaną jako procent od sumy wartości bezgotówkowych
Transakcji Kartą debetową wykonanych w okresie jednego miesiąca
kalendarzowego i spełniających łącznie poniższe warunki:
1) wykonane w kraju lub zagranicą w punktach handlowo–
usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną do
jednej z kategorii Akceptantów określonych w Załączniku nr 1,
w terminalach płatniczych lub na odległość (telefonicznie,
drogą pocztową lub przez Internet),
2) wykonane dowolnymi Kartami Uczestnika wydanymi do
Rachunku objętego Programem,
3) wykonane w okresie uczestnictwa w Programie, włącznie
z transakcjami wykonanymi w dniu rezygnacji z Programu.
Premia przyznawana jest za Transakcje bezgotówkowe, o których
mowa w ust 2 powyżej, zaksięgowane na Rachunku lub na Rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowy w walucie obcej. Na potrzeby
wyznaczenia Premii, Transakcje bezgotówkowe wyrażone
w walutach innych niż PLN będą przeliczane na PLN zgodnie
z regułami rozliczania transakcji, określonymi w Regulaminie
ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku
Millennium S.A.
Bank identyfikuje Transakcje bezgotówkowe objęte sprzedażą
premiową poprzez kody kategorii Akceptanta (tzw. kod MCC Merchant Category Code) określone przez Organizacje płatnicze
i nadawane przez Agenta rozliczeniowego na podstawie klasyfikacji
działalności gospodarczej Akceptanta. Wysokość Premii, wyrażona
jako procent sumy wartości transakcji, o których mowa w ust. 2 oraz
kategorie transakcji objęte zwrotem, wskazane są w Załączniku
nr 1.
Wartość Premii zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.
Premia przekazywana jest na Rachunek Uczestnika, do którego
została wydana Karta, osobno za każdy miesiąc kalendarzowy do 20
- tego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem
ust. 7-11 poniżej.
Warunkiem uwzględniania Transakcji bezgotówkowej dokonanej
w danym miesiącu kalendarzowym w Premii za ten miesiąc jest jej
rozliczenie do 7–go dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.
W przypadku rozliczenia Transakcji bezgotówkowej po tym terminie
zostanie ona uwzględniona w Premii przyznawanej za kolejny
miesiąc kalendarzowy.
Maksymalna łączna kwota Premii, którą może otrzymać Uczestnik
w ciągu roku kalendarzowego, nie może przekroczyć 720 PLN,
maksymalnie 60 PLN w ciągu miesiąca kalendarzowego, niezależnie
od liczby posiadanych Kart. Maksymalna łączna kwota Premii dotyczy
wszystkich kategorii Transakcji bezgotówkowych wskazanych
w Załączniku nr 1.
Premia za dany miesiąc kalendarzowy jest przyznawana, jeżeli do
dnia jej przekazania Rachunek, do którego została wydana Karta, nie
został zamknięty.
Naliczeniu Premii nie podlegają Transakcje bezgotówkowe
wykonane Kartami wydanymi dla pełnomocników i do Rachunków
oszczędnościowych.
Naliczeniu Premii nie podlegają Transakcje bezgotówkowe, których
kwoty zostały zwrócone na rachunek w wyniku unieważnienia
transakcji, zwrotu zakupionego towaru lub postępowania
reklamacyjnego
dotyczącego
towaru/usługi.
W przypadku
wystąpienia sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim, po uznaniu
rachunku Premią uwzględniającą tę transakcję, Bank może
pomniejszyć łączną Premię w kolejnym miesiącu.
Bank ma prawo do nieprzyznania Premii lub skorygowania
przekazanej Premii, w przypadku gdy Uczestnik posługuje się Kartą
w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu ogólnego
świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku
Millennium S.A.
Wykluczenie z Programu z przyczyn przewidzianych w § 3 ust. 2,
powoduje
zaprzestanie
naliczania
przez
Bank
Premii
z dniem wykluczenia Uczestnika.
Poza zasadami premiowania przewidzianymi w ust. 1 – 13 powyżej,
Bank jest uprawniony do objęcia Uczestników Programu
dodatkowymi czasowymi promocjami lub akcjami, wprowadzanymi
przez Bank w trakcie trwania Programu. Bank będzie informował
Uczestników o zasadach dodatkowych promocji lub akcji na stronie
internetowej Banku lub za pośrednictwem Kanałów Bankowości
Elektronicznej lub SMS.
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§ 5 Reklamacje
Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej
Programu zgodnie z postanowieniami „Regulaminu ogólnego świadczenia
usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.” oraz
obowiązujących przepisów prawa.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Bank ma prawo do zmiany Regulaminu lub zakończenia Programu
z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się jedną z niżej
wymienionych:
1) zmianę
cen
usług
zewnętrznych
firm
i instytucji
współpracujących z Bankiem, z których Bank korzysta przy
wykonywaniu Umowy oraz obsłudze Programu, mających
bezpośredni wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Bank,
o co najmniej 5% w stosunku do cen tych usług obowiązujących
w okresie 1 roku wstecz w stosunku do dnia ich zmiany,
2) wprowadzenie
nowych
oraz
zmianę
powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, związanych z oferowaniem
i obsługą produktów objętych Umową, wskutek których zachodzi
potrzeba uwzględnienia tych zmian i dostosowania Regulaminu,
3) zmianę interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w następstwie zapadłych orzeczeń sądów, decyzji,
rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub
innych właściwych organów lub urzędów, wskutek której
zachodzi potrzeba uwzględnienia tej zmiany i dostosowania
Regulaminu,
4) wprowadzenie przez Bank nowych lub dodatkowych form
produktów/usług, oferowanych Uczestnikom lub też wycofanie
z oferty Banku produktów/usług oferowanych Uczestnikom,
w skutek których zachodzi potrzeba uwzględniania tej zmiany
i dostosowania Regulaminu,
5) zmianę poziomu inflacji (roczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych, który ogłasza Główny Urząd Statystyczny) o co
najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do tego samego
miesiąca poprzedniego roku,
6) zmianę jednego z następujących wskaźników cen towarów
i usług, które mają wpływ na koszty działalności Banku:
wskaźniki wysokości cen: energii elektrycznej, sprzętu i usług
telekomunikacyjnych, usług pocztowych, które ogłasza Główny
Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,3 punktu procentowego
w stosunku do tego samego miesiąca poprzedniego roku,
7) zmianę wysokości wskaźnika przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród
i zysku, który ogłasza Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej
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0,3 punktu procentowego w stosunku do tego samego miesiąca
poprzedniego roku.
W przypadku wystąpienia przyczyn wskazanych w ust.1 pkt 5) - 7)
powyżej Bank dokonuje zmian w kierunku przeciwnym do kierunku
zmian wskaźnika, który jest przyczyną zmiany, z zastrzeżeniem, ze
w przypadku
zmiany
warunku
aktywności
wskazanego
w Załączniku 1. Bank dokonuje zmian zgodnie z kierunkiem zmian
wskaźnika.
Zmiana Regulaminu na podstawie przyczyn wskazanych w ust.1
pkt 5) - 7) powyżej może zostać dokonana nie częściej niż 2 razy
w roku.
Niezależnie od przesłanek, o których mowa w ust. 1, Bank może
dokonać zmiany listy kategorii Akceptantów objętych zwrotem bądź
wysokości Premii, o ile zmiana ta jest zmianą na korzyść Uczestnika.
W przypadku zmiany Regulaminu poprzez zwiększenie (czasowo lub
na stałe) wskazanych w Załączniku nr 1 listy kategorii Akceptantów
objętych zwrotem bądź wysokości Premii, Bank informuje
Uczestników o zmianie Regulaminu w sposób ogólnodostępny
w Placówce Banku, na stronach internetowych Banku lub/i poprzez
Usługę bankowości internetowej. Zmieniony Regulamin obowiązuje
od momentu wprowadzenia zmian.
Uczestnicy
Programu
zostaną
poinformowani
o zmianach
w Regulaminie lub zakończeniu Programu, poza przypadkami
określonymi w ust. 5 powyżej, w terminie nie późniejszym niż 30 dni
przed datą ich wejścia w życie w formie papierowej na adres
korespondencyjny lub w przypadku Uczestników, którzy mają dostęp
do KBE, w formie elektronicznej za pośrednictwem Millenet lub
Aplikacji mobilnej.
Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, jeżeli w terminie do dnia
poprzedzającego wejście w życie zmian nie zgłosi oświadczenia
o odmowie ich przyjęcia w formie pisemnej, w Placówce Banku bądź
za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej. Odmowa
przyjęcia zmiany Regulaminu oznacza rezygnację z udziału
w Programie i nie powoduje wypowiedzenia Umowy.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Banku
i w Placówkach Banku.
Terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane inaczej
w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im
„Regulaminem ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób
fizycznych w Banku Millennium S.A.”.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu ogólnego
świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku
Millennium S.A.”.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 listopada 2019 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wysokość Premii: 5% wartości Transakcji bezgotówkowych, określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu Programu.
Warunek aktywności wymagany do otrzymania Premii za Transakcje bezgotówkowe w poniższych kategoriach: zasilenie Rachunku
(lub powiązanego Rachunku oszczędnościowego) Uczestnika, objętego Programem, Dochodem w kwocie min. 500 PLN lub wpływem
kwoty min. 1500 PLN w postaci jednorazowego przelewu z innego banku.
Kategorie Akceptantów – sport, rozrywka i rekreacja

Kod kategorii Akceptanta
(kod MCC)

Linie lotnicze

3000- 3301, 4511

Koleje pasażerskie, promy, linie autobusowe - z wyłączeniem lokalnych i podmiejskich
Wypożyczalnie samochodów
Hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, usługi rezerwacyjne

4011, 4112, 4131, 4411
3351-3440, 7512, 7519
3501-3999,7011

Restauracje, bary, puby, dyskoteki, bary szybkiej obsługi (fast foody), kawiarnie, kluby muzyczne

5812-5814

Kina, teatry, opery, filharmonie, muzea

7832, 7922, 7929

Pływalnie i baseny, Parki wodne, Parki rozrywki, cyrki, akwaria i delfinaria, atrakcje turystyczne

5996, 7991, 7996, 7998, 7999

SPA i salony masażu
7297,
Kluby bilardowe, kręgielnie
7932,
Obiekty sportowe, kluby sportowe, fitness, obozy sportowe i rekreacyjne, campingi, stoki 4457,
narciarskie, czartery jachtów, przystanie jachtowe, studia i szkoły tańca, pola golfowe
7941,
Salony kosmetyczne i fryzjerskie

7230
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7298
7933
4468, 7032, 7033, 7911,
7992, 7997

