REGULAMIN PROMOCJI „Zdobądź voucher do Allegro z kartą Mastercard”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki
sprzedaży premiowej usług bankowych w zakresie kart
kredytowych, prowadzonej pod nazwą „Zdobądź voucher
do Allegro z kartą Mastercard” (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”).
3. 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 będą przetwarzane
przez Bank na zasadach określonych w Informacjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych w Banku
Millennium
S.A.
dostępnej
na
stronie
Banku
https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych.
4. Promocja jest organizowana na terenie Polski.
§ 2.
DEFINICJE
Karta - karta kredytowa wydawana przez Bank Posiadaczowi
Karty pozwalająca na dokonywanie Transakcji, odpowiednio:
a) Karta główna – karta kredytowa wydawana
Posiadaczowi Karty głównej,
b) Karta dodatkowa – karta kredytowa wydawana do
Rachunku Karty Posiadaczowi Karty dodatkowej,
wskazanemu na podstawie dyspozycji Posiadacza Karty
głównej.
§ 3.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
Uczestnikiem Promocji jest każda pełnoletnia osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
spełniła wszystkie poniższe warunki:
1. wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
przez kanały elektroniczne i nie wycofała tej zgody do
dnia upływu czasu trwania Promocji,
2. jest Posiadaczem Karty głównej:
1) typu: Millennium Mastercard, WWF Millennium
Mastercard, Piotr i Paweł Millennium Mastercard lub
Millennium Mastercard Gold,
2) wydanej na podstawie umowy zawartej od dnia
01.05.2013 r. do dnia 10.11.2019 r.,
3. zawarła w czasie trwania Promocji aneks do Umowy
wyżej określonej Karty zmieniający postanowienia
dotyczące zasad oprocentowania tej Karty (dalej
„Aneks”).
§ 4.
CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja rozpoczyna się dnia 24 maja 2021 r. i trwa do dnia
24 czerwca 2021 r.

§ 5.
ZASADY PROMOCJI
1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki opisane w § 3
otrzyma nagrodę, którą stanowi karta podarunkowa do
wykorzystania w serwisie Allegro.pl w formie kodu, o
wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) (dalej „Nagroda”).
2. Jeden Uczestnik w czasie trwania Promocji może
otrzymać jedną Nagrodę.
3. Karta podarunkowa jest ważna 11 miesięcy od daty
otrzymania.
4. Zasady korzystania z karty podarunkowej określa
Regulamin Kart Podarunkowych Allegro dostępny na
stronie internetowej allegro.pl.
§ 6.
ZASADY PRZEKAZANIA NAGRODY
1. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi przez Bank
najpóźniej do 2 lipca 2021r., co nastąpi w postaci
cyfrowego kodu za pośrednictwem wiadomości SMS na
numer telefonu Uczestnika zarejestrowany w Banku jako
numer kontaktowy.
2. Nagroda zostanie przyznana, jeśli do dnia jej przekazania
Uczestnik posiada w Banku zarejestrowany numer
telefonu oraz, jeśli:
1) do Umowy Karty, do której zawarto Aneks, nie
złożono oświadczenia o wypowiedzeniu,
2) Rachunek Karty, dla której zawarto Aneks, nie został
zamknięty,
3) Uczestnik nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od
Aneksu.
§ 7.
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
Nagród, 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.

