REGULAMIN PROMOCJI „Z kartą Visa Impresja i Alfa w goodie”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin promocji „Z kartą Visa Impresja i Alfa w goodie”
(dalej: „Regulamin”) określa zasady sprzedaży premiowej
towarów i usług premiowanych Punktami cashback na
Platformie goodie, nabytych przy użyciu kart kredytowych
„Millennium Visa Impresja” oraz „Millennium Visa Alfa”
wydawanych
Klientom
indywidualnym
Banku
Millennium S.A., którzy spełniają wskazane niżej warunki
(dalej „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Bank Millennium Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010186,
NIP: 5260212931,
REGON:
001379728,
o kapitale
zakładowym
całkowicie
wpłaconym
w
wysokości
1.213.116.777 PLN (dalej „Bank”).
3. Partnerem Promocji jest Millennium Goodie Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000111389, nr NIP:
5251574764,
kapitał:
500.000,00
PLN,
e-mail:
kontakt@goodie.pl, (dalej: „goodie”).
4. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników
Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych). Dane osobowe Uczestników Promocji będą
przetwarzane przez Bank na zasadach określonych w
Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych
w Banku Millennium S.A.
5. Promocja trwa od 1.01.2021 r. do 31.03.2021 r.,
z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1-2, w których określono
szczegółowe terminy spełnienia warunków promocji.
6. Promocja jest organizowana na terenie Polski.

Platforma goodie - administrowana przez goodie internetowa
platforma promocyjna udostępniająca Użytkownikom goodie
okazje, dostępna na stronie internetowej www.goodie.pl oraz w
postaci Aplikacji goodie możliwej do pobrania w oficjalnych
sklepach internetowych Google Play i AppStore;
Płatności Mobilne BLIK - transakcje dokonywane w PLN poprzez
System Płatności Mobilnych BLIK, udostępniany przez Polski
Standard Płatności Sp. z o.o.;
Promocja – możliwość uzyskania Nagrody na zasadach
określonych w Regulaminie;
Punkty cashback - podlegające wymianie na polskie złote (PLN)
punkty rozliczeniowe (premie) przyznawane Użytkownikowi
goodie przez goodie w ramach Programu cashback, wskutek
zakupienia przez Użytkownika goodie towarów lub usług
w sklepie internetowym Partnera goodie, na warunkach
określonych przez goodie i Partnera goodie;
Rachunek Karty - rachunek płatniczy w PLN, prowadzony
w Banku dla każdej wydanej Karty głównej, służący do ewidencji
i
rozliczania
kwot
wynikających
z
krajowych
i zagranicznych transakcji dokonanych przy użyciu Karty głównej
i Kart dodatkowych wydanych do tego Rachunku Karty, prowizji,
opłat, odsetek, realizowanych przez Bank usług powodujących
zmianę jego salda zgodnie z Cennikiem usług oraz kwot spłaty
zadłużenia;
Nagroda dodatkowa – cyfrowy kod na Kartę podarunkową goodie
o wartości 200 PLN fundowany przez Bank w ramach Promocji;
Nagroda podstawowa - Punkty cashback o wartości 20 PLN
naliczane na Koncie Użytkownika goodie przez goodie
i fundowane przez Bank w ramach Promocji;
Użytkownik goodie - osoba fizyczna korzystająca z Platformy
goodie na zasadach określonych w „Regulaminie korzystania
z Platformy goodie.pl przez użytkowników”, dostępnym na
www.goodie.pl.
§ 3 Uczestnictwo w Promocji
1.

§ 2 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
Aplikacja goodie - aplikacja mobilna „goodie”, element
Platformy goodie;
Karta - karta kredytowa „Millennium Visa Impresja” lub
„Millennium Visa Alfa” wydawana przez Bank Posiadaczowi Karty
pozwalająca na dokonywanie Transakcji, odpowiednio:
a) Karta główna – Karta wydawana Posiadaczowi Karty
głównej,
b) Karta dodatkowa – Karta wydawana do Rachunku Karty
Posiadaczowi Karty dodatkowej, wskazanemu na podstawie
dyspozycji Posiadacza Karty głównej;
Karta podarunkowa - instrument płatniczy wydawany przez
Bank pod postacią karty przedpłaconej w formie elektronicznej,
której posiadaczem jest Goodie, udostępniany Użytkownikowi
w Aplikacji goodie i umożliwiający dokonywanie transakcji
płatniczych w sklepach stacjonarnych na terenie Polski
(dokonując płatności zbliżeniowych przy użyciu Google Pay lub
Apple Pay) oraz w polskich sklepach internetowych;
Konto Użytkownika goodie - indywidualne konto Użytkownika
goodie na Platformie goodie;
Partner goodie - podmiot prowadzący sklep internetowy,
w którym zakupy są premiowane Punktami cashback na zasadach
określonych na Platformie goodie;

2.
3.
4.

5.

6.

Uczestnikiem Promocji, jest każda pełnoletnia osoba
fizyczna, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
1) jest Posiadaczem Karty głównej „Millennium Visa
Impresja” i/lub „Millennium Visa Alfa” wydanej na
podstawie Umów:
a) zawartych do 30.04.2013 r. albo od 11.11.2019
r., albo
b) do których po dniu 28.11.2020 r. zawarto aneks
zmieniający postanowienia dotyczące zasad
oprocentowania Rachunku Karty,
2) jest Użytkownikiem goodie,
3) połączyła Kartę określoną w pkt. 1 z Kontem
Użytkownika goodie za pośrednictwem Aplikacji
mobilnej Banku korzystając z opcji: „Usługi
dodatkowe” / „goodie cashback”.
(dalej „Uczestnik”).
Zmiana typu Karty na inny niż „Millennium Visa Impresja”
lub „Millennium Visa Alfa” skutkuje wyłączeniem Uczestnika
z Promocji.
Odłączenie Karty, określonej w ust. 1, od Konta
Użytkownika goodie skutkuje wyłączeniem Uczestnika
z Promocji.
Zmiana typu karty z innego, nieobjętego Promocją, na
„Millennium Visa Impresja” lub „Millennium Visa Alfa” przy
spełnieniu pozostałych warunków Promocji wymienionych
w ust. 1, skutkuje włączeniem Uczestnika do Promocji.
Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo do
rezygnacji z udziału w Promocji. Rezygnacja może zostać
złożona w Placówce Banku, poprzez Centrum Obsługi
Telefonicznej lub listownie na adres siedziby Banku.
Rezygnacja z uczestnictwa w Promocji oznacza rezygnację
ze wszystkich przywilejów dostępnych w ramach Promocji
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bez możliwości ponownego przystąpienia do Promocji i nie
powoduje wypowiedzenia Umowy.

§ 4 Nagroda podstawowa
1. Nagrodą podstawową w Promocji jest naliczenie na Koncie
Użytkownika goodie Punktów cashback stanowiących
równowartość 20 PLN i przyznawanych Uczestnikowi
Promocji, który:
a) dokonał przynajmniej trzech (3) zakupów u jednego lub
kilku Partnerów goodie do dnia 30.04.2021 r. poprzez
przejście do sklepów internetowych Partnerów goodie
z Platformy za pomocą opcji „Przejdź do sklepu”
skutkujących wykonaniem poprawnej transakcji
cashback widocznej na Platformie goodie, oraz
b) opłacił zakupy, o których mowa w pkt a) powyżej, za
pomocą Karty „Millennium Visa Impresja” lub
„Millennium Visa Alfa”.
2. Nagroda podstawowa zostanie przyznana Uczestnikowi
Promocji do 7 dni roboczych od dnia spełnienia wszystkich
warunków jej otrzymania, określonych w ust. 1, poprzez
zasilenie Konta Użytkownika goodie odpowiednią liczbą
Punktów cashback.
3. Wypłata równowartości zebranych Punktów cashback
w ramach Nagrody podstawowej możliwa jest poprzez
przelew na Rachunek Karty lub dowolny rachunek bankowy
po zgromadzeniu minimum 21 PLN na Koncie Użytkownika
goodie na zasadach określonych na Platformie goodie.

6. Karta podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od
dnia jej aktywacji w Aplikacji Goodie.
7. Zasady korzystania z Kart podarunkowych określone są
w „Regulaminie Kart podarunkowych dla Klientów goodie”
oraz w „Regulaminie wydawania i użytkowania kart
podarunkowych Goodie – Bankowość Przedsiębiorstw
w Banku Millennium S.A.”.
§ 6 Postanowienia szczegółowe
1. Do puli zakupów uprawniających do otrzymania Nagrody
podstawowej i Nagrody dodatkowej nie są wliczane zakupy
opłacone przy użyciu Systemu Płatności Mobilnych BLIK
nawet, jeśli transakcja została zrealizowana w ciężar
Rachunku Karty.
2. Do puli zakupów uprawniających do otrzymania Nagrody
podstawowej i Nagrody dodatkowej nie są wliczane zakupy,
od których Uczestnik Promocji odstąpił lub dokonał zwrotu
zakupionego towaru.
3. Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać w Promocji tylko
jedną Nagrodę podstawową o wartości 20 PLN i tylko jedną
Nagrodę dodatkową o wartości 200 PLN, o których mowa w
§ 4 ust. 1 i § 5 ust. 1.
§ 7 Reklamacje
Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji
dotyczącej Promocji na zasadach określonych w „Regulaminie
kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A.” oraz
obowiązujących przepisach prawa.

§ 5 Nagroda dodatkowa

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Nagrody dodatkowe w Promocji w postaci Kart
Podarunkowych goodie o wartości 200 PLN każda
przyznawane są osobno za każdy miesiąc kalendarzowy
trwania Promocji. Za każdy z tych miesięcy Nagrody
dodatkowe są przyznawane trzem (3) Uczestnikom, którzy
wykonają w danym miesiącu największą liczbę transakcji na
min. kwotę 20 zł każda. Jeden Uczestnik otrzymuje jedną (1)
Nagrodę dodatkową.
2. Nagroda dodatkowa zostanie przyznana Uczestnikowi
Promocji do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za
który przyznano Nagrodę dodatkową, poprzez przekazanie
cyfrowego kodu (służącego do odbioru i aktywacji Karty
podarunkowej) w wiadomości SMS na numer kontaktowy
telefonu Uczestnika zarejestrowany w Banku.
3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby transakcji przez
więcej niż jednego (1) Uczestnika, Nagroda dodatkowa
przyznawana jest temu Uczestnikowi, który szybciej wykonał
ostatnią transakcję z puli kwalifikujących do Nagrody
dodatkowej.
4. W celu odbioru i aktywacji Karty podarunkowej należy
wpisać cyfrowy kod w Aplikacji goodie w polu „Użyj kodu”
(wewnątrz zakładki „Więcej” lub „Profil” w zależności od
wersji aplikacji).
5. Okres ważności cyfrowego kodu do odbioru i aktywacji Karty
podarunkowej w Aplikacji goodie wynosi 60 dni od dnia jego
dostarczenia do Uczestnika.

1. Uczestnictwo w niniejszej Promocji nie ogranicza możliwości
uczestnictwa w innych promocjach, których organizatorem
jest Bank lub goodie.
2. Nagrody, których łączna wartość nie przekracza jednorazowo
kwoty 2000 zł są zwolnione z opodatkowania na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie nie dotyczy
nagród otrzymanych przez podatnika w związku
z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością
gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Banku
www.bankmillennium.pl oraz w Placówkach Banku.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu kart
kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A.”
dostępnego
na
www.bankmillennium.pl.
Zasady
funkcjonowania i korzystania z Platformy goodie oraz z Kart
podarunkowych określa „Regulamin korzystania z Platformy
goodie.pl przez użytkowników.”, „Regulamin sprzedaży
premiowej
programu
cashback”,
„Regulamin
Kart
podarunkowych dla Klientów goodie, „Regulaminie
wydawania i użytkowania kart podarunkowych Goodie –
Bankowość Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.”
dostępne na www.goodie.pl.
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