REGULAMIN PROMOCJI „Wiosenna promocja”
§ 1.

§ 5.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY OTRZYMANIA NAGRODY DODATKOWEJ

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki
sprzedaży premiowej usług bankowych w zakresie kart
kredytowych, prowadzonej pod nazwą „Wiosenna
promocja” (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Bank Millennium S.A. z
siedzibą w Warszawie (02-593 Warszawa) przy ul.
Stanisława Żaryna 2A, 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.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Promocja
obejmuje
wyłącznie
osoby
fizyczne
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
(dalej „Uczestnicy”), które w czasie trwania Promocji
określonym w § 3 złożą Wniosek kredytowy (dalej
„Wniosek”) lub wniosek kontaktowy o wydanie głównej
karty kredytowej Banku, spośród kart określonych w ust.
2 i zawrą umowę karty kredytowej dotyczącą tej Karty,
przy czym decydujące znaczenie dla uwzględnienia
Uczestnika w Promocji ma data złożenia Wniosku.
2. Karty kredytowe objęte Promocją to: Millennium Visa
Impresja, Millennium MasterCard Impresja oraz
Millennium Visa Alfa (dalej „Karta”).
3. Wniosek o Kartę na promocyjnych warunkach Uczestnik
może złożyć w placówkach Banku, przez TeleMillennium,
w Millenecie lub w Aplikacji mobilnej z zastrzeżeniem,
że warunkiem otrzymania nagrody dodatkowej, o której
mowa w § 5, jest złożenie wniosku w Millenecie lub w
Aplikacji mobilnej.
4. Klient w ramach Promocji może otworzyć tylko jedną
główną Kartę. Karty dodatkowe wydane do karty
głównej nie są objęte Promocją.
§ 3.
CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja rozpoczyna się dnia 1 kwietnia 2020 r. i trwa
do dnia 11 maja 2020 r.
§ 4.
ZASADY PROMOCJI
1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki opisane w § 2,
zostanie zwolniony z opłaty miesięcznej za obsługę Karty
kredytowej w każdym z kolejnych 12 miesięcy
kalendarzowych, w którym dokonał minimum jednej
transakcji bezgotówkowej Kartą, przy czym okres 12
miesięcy rozpoczyna się od daty wydania Karty. Po
upływie tego okresu Uczestnika Promocji obowiązują
zasady i warunki ponoszenia opłaty miesięcznej
wskazane w Cenniku usług – karty kredytowe.
2. Bank uprawniony jest do pobierania innych opłat
związanych z korzystaniem z Karty, a wynikających z
Cennika usług – karty kredytowe.

1. Z zastrzeżeniem ustępów 2-7 nagroda dodatkowa w
kwocie 200 zł (dalej „Bonus”) przysługuje po spełnieniu
łącznie poniższych warunków:
1) w czasie trwania Promocji złożenie w Millenecie lub
Aplikacji mobilnej:
a) Wniosku kredytowego lub
b) wniosku kontaktowego o Kartę (w Millenecie:
zakładka OFERTA/Nowa karta kredytowa lub po
zalogowaniu do Aplikacji mobilnej: Zakładka
Kontakt\Zamów rozmowę (należy wybrać kartę
kredytową))
oraz zawarcie umowy o tę Kartę z limitem
kredytowym minimum 3 000 zł,
2) dokonanie Kartą transakcji bezgotówkowych (w tym
opcjonalnie również za pomocą usługi BLIK) na
łączną kwotę min. 200 zł w każdym z trzech
kolejnych okresów:
a) dla Kart wydanych na podstawie wniosków
złożonych w kwietniu 2020 r.:
a. I okres: do 31.05.2020 r.,
b. II okres: 01.06. – 30.06.2020 r.,
c.
III okres: 01.07. – 31.07.2020 r.,
b) dla Kart wydanych na podstawie wniosków
złożonych w maju 2020 r.:
a. I okres: do dnia 30.06.2020 r.,
b. II okres: 01.07. – 31.07.2020 r.,
c.
III okres: 01.08. – 31.08.2020 r.
2. Do otrzymania Bonusu nie są uprawnieni Uczestnicy
którzy:
1) w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. posiadali lub
posiadają jakąkolwiek inną główną kartę kredytową
Banku lub byli w trakcie procesowania w Banku
dyspozycji dotyczącej rezygnacji z jakiejkolwiek
głównej karty kredytowej Banku (w tym odstąpienia
od umowy karty kredytowej lub wypowiedzenia
takiej umowy),
2) są pracownikami Banku, Millennium Leasing Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, Millennium Dom
Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Millennium
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z
siedzibą w Warszawie lub Millennium Goodie Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie.
3. Promocją nie są objęte transakcje, w których dokonano
zwrotu
towaru
lub
usługi,
odrzucone
bądź
nieautoryzowane.
4. Do otrzymania Bonusu uprawnionych będzie 3 000
Uczestników, którzy jako pierwsi w czasie trwania
Promocji złożą Wniosek o Kartę lub wniosek kontaktowy
z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Wnioski o Kartę, które mogą być zakwalifikowane do
otrzymania Bonusu, można składać do momentu
wyczerpania puli 3 000 wniosków, ale nie dłużej niż do
dnia 11 maja 2020 r. O wyczerpaniu puli Bank
poinformuje niezwłocznie na www.bankmillennium.pl.,
na stronach produktowych kart biorących udział w
promocji
(https://www.bankmillennium.pl/klienciindywidualni/karty-platnicze/kartykredytowe/millennium-impresja,
https://www.bankmillennium.pl/klienciindywidualni/karty-platnicze/kartykredytowe/millennium-alfa).
6. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Bonus.
7. W momencie wypłaty Bonusu:

1)

Uczestnik musi być posiadaczem Karty, o którą
wnioskował w trakcie trwania Promocji,
2) Umowa karty kredytowej dotycząca Karty nie może
być w okresie wypowiedzenia.
8. Wypłata Bonusu nastąpi na rachunek Karty, dla kart
wydanych na podstawie wniosków złożonych w:
1) kwietniu 2020 r.- najpóźniej do końca sierpnia 2020
r.,
2) maju 2020 r.- najpóźniej do końca września 2020 r.
§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nagrody uzyskane przez Uczestnika Promocji stanowią
przychód uzyskany w ramach sprzedaży premiowej
usług, który
jest zwolniony z opodatkowania na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zwolnienie od podatku kwoty nagród w postaci Bonusu,
związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w
związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą
działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej
działalności.
2. W
kwestiach
nieuregulowanych
postanowieniami
Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się
postanowienia
„Regulaminu
kart
kredytowych
wydawanych przez Bank Millennium S.A.”, dostępnego
na
stronie
internetowej
Banku
w
zakładce
Wsparcie/Cenniki i regulaminy/Karty płatnicze oraz
obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie wyrażenia
niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie
mają
znaczenie nadane im w ”Regulaminie kart kredytowych
wydawanych przez Bank Millennium S.A.”.
3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie
internetowej Banku www.bankmillennium.pl w zakładce
Wsparcie/Cenniki i regulaminy/Karty płatnicze.

