Regulamin aukcji internetowej oszczędnościowych lokat terminowych
dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.
§ 1.
„Regulamin

aukcji

internetowej

oszczędnościowych

lokat

terminowych

dla

osób

fizycznych

w Banku Millennium S.A.” zwany dalej „Regulaminem”, określa sposób i zasady przeprowadzania aukcji internetowej
oszczędnościowych lokat terminowych przez Bank Millennium S.A., zwany dalej „Bankiem”.
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)

aukcja – świadczona przez Bank usługa, umożliwiająca Uczestnikowi aukcji złożenie wobec Banku za
pośrednictwem systemu Millenet propozycji zawarcia umowy oszczędnościowej lokaty terminowej na zasadach
określonych w Regulaminie. Propozycja obejmuje wskazanie następujących warunków, na jakich Uczestnik aukcji
wyraża wolę zawarcia umowy lokaty: czas trwania i kwota lokaty, jej waluta, oprocentowanie stałe oraz wysokość
oprocentowania. Propozycja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zwana jest dalej „ofertą”, przy czym nie
stanowi ona oferty w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego. W przypadku zakończenia aukcji i przyjęcia
oferty Uczestnika, następuje zawarcie przez Bank i Uczestnika aukcji umowy oszczędnościowej lokaty terminowej,
Bank zaś otwiera dla Uczestnika rachunek oszczędnościowej lokaty terminowej, informując go o numerze tego
1

rachunku. Aukcja, o której mowa w zdaniach poprzedzających, nie jest aukcją w rozumieniu art. 70 Kodeksu
cywilnego,
2)

Uczestnik/ Uczestnik aukcji – osoba fizyczna będąca Posiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w
Banku, uprawniona - na podstawie zawartej z Bankiem umowy - do korzystania z usług systemu Millenet, biorąca
udział w aukcji poprzez złożenie oferty,

3)

zakończenie składania ofert - określony przez Bank termin zakończenia składania ofert przez Uczestników aukcji,

4)

zakończenie aukcji – nadejście określonego przez Bank terminu zakończenia danej aukcji, do czasu którego
następuje ocena ofert w przedmiocie ich przyjęcia do puli wygrywającej, założenie rachunków oszczędnościowych
lokat terminowych i powiadomienie Uczestników aukcji o jej wyniku,

5)

maksymalna kwota aukcji/ maksymalna liczba oszczędnościowych lokat terminowych

– łączna kwota

oszczędnościowych lokat terminowych, które Bank zamierza otworzyć dla Uczestników danej aukcji w wyniku
zawartych w jej następstwie umów o oszczędnościową lokatę terminową lub liczba oszczędnościowych lokat
terminowych określona przez Bank dla danej aukcji, stanowiąca pulę wygrywającą,
6)

minimalna kwota oferty – minimalna kwota oszczędnościowej lokaty terminowej określona przez Bank dla danej
aukcji,

7)

kwota oferty – kwota zadeklarowanej przez Uczestnika aukcji oszczędnościowej lokaty terminowej,

8)

standardowe oprocentowanie – ustalone przez Bank oprocentowanie oszczędnościowych lokat terminowych, które
nie zostały zakwalifikowane do puli wygrywającej,

9)

wyjściowa, maksymalna wysokość oprocentowania oszczędnościowej lokaty terminowej – maksymalna wysokość
oprocentowania ustalona przez Bank dla danej aukcji,

10) kolejność złożenia ofert – oferty złożone przez uczestników danej aukcji posegregowane rosnąco według czasu
złożenia lub ostatniej modyfikacji oferty zarejestrowanej w systemie Millenet.
§ 3.
1.

Aukcje odbywają się dniach, godzinach i na warunkach określonych przez Bank.

2.

Aktualna informacja o odbywających się, planowanych, odwołanych lub unieważnionych aukcjach dostępna jest w
serwisie internetowym Banku oraz w systemie Millenet.

3.

Bank podaje informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia składania ofert przez Uczestników aukcji najpóźniej w
dniu roboczym poprzedzającym jej rozpoczęcie.

4.

Bank dopuszcza możliwość zmiany lub odwołania podanych do wiadomości terminów aukcji, informując o
przyczynie poprzez umieszczenie komunikatu w Millenet.

5.

Bank dopuszcza możliwość unieważnienia trwającej aukcji z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności,
informując o przyczynie poprzez umieszczenie komunikatu w Millenet.
§ 4.

1.

Uczestnikami aukcji nie mogą być pracownicy Banku, którzy posiadają informacje o przebiegu i wyniku aukcji do
czasu jej zakończenia.

2.

Warunkami uczestnictwa w aukcji są:
1)

zaakceptowanie przez Uczestnika aukcji Regulaminu za pośrednictwem systemu Millenet,

2)

wskazanie prowadzonego przez Bank rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Uczestnika aukcji, z którego
zostaną pobrane przez Bank środki na utworzenie oszczędnościowej lokaty terminowej,

3)

złożenie przez Uczestnika oferty w czasie trwania danej aukcji oraz w trybie i zakresie określonym przez Bank
dla danej aukcji.

3.

W czasie trwania aukcji Uczestnik aukcji może sprawdzać, zmieniać lub anulować (wycofywać) złożone oferty.

4.

Począwszy od chwili zakończenia składania ofert nie istnieje możliwość zmiany lub anulowania złożonej oferty w
ramach danej aukcji. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 pkt 2, od chwili zakończenia składania ofert ofertę złożoną przez
Uczestnika aukcji poczytuje się za wiążącą.
§ 5.

1.

Bank może określić maksymalną liczbę oszczędnościowych lokat terminowych lub maksymalną łączną kwotę ofert
wszystkich oszczędnościowych lokat terminowych mogących być złożonymi przez tego samego Uczestnika aukcji.

2.

Uczestnik aukcji może złożyć wiele ofert w trakcie trwania aukcji, których liczba lub łączna kwota nie przekroczy
maksymalnej liczby oszczędnościowych lokat terminowych lub maksymalnej kwoty ofert oszczędnościowych lokat
terminowych dopuszczonych dla jednego Uczestnika aukcji, podawanych przez Bank do wiadomości w systemie
Millenet.
§ 6.

1.

W celu zawarcia z Bankiem umowy oszczędnościowej lokaty terminowej i założenia oszczędnościowej lokaty
terminowej Uczestnik aukcji zobowiązuje się do zapewnienia środków na wskazanym przez siebie rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, najpóźniej w ustalonym przez Bank terminie
zakończenia składania ofert w ramach danej aukcji.

2.

W

przypadku

braku

środków

na

rachunku

oszczędnościowo-rozliczeniowym

w

terminie,

o którym mowa w ust. 1, oferta złożona przez Uczestnika aukcji nie zostanie wzięta przez Bank pod uwagę przy
przyjmowaniu ofert do puli wygrywającej.
§ 7.
Warunki danej aukcji, w szczególności:
1)

minimalna kwota oferty,

2)

czas trwania oszczędnościowej lokaty terminowej,

3)

maksymalna kwota aukcji i/ lub maksymalna liczba oszczędnościowych lokat terminowych,

4)

wyjściowa, maksymalna wysokość oprocentowania oszczędnościowej lokaty terminowej,

5)

wysokość standardowego oprocentowania dla oszczędnościowych lokat terminowych, które nie zostaną
zakwalifikowane do puli wygrywającej,

będą podawane przez Bank w systemie Millenet.
§ 8.
1.

Bank może pozbawić Uczestnika aukcji prawa do udziału w danej aukcji (aukcjach), także w jej (ich) toku, jak
również może anulować ofertę (oferty) złożone przez danego Uczestnika aukcji lub wszystkich Uczestników aukcji,
którzy kiedykolwiek, w ocenie Banku, złożyli, zmodyfikowali lub odwołali oferty z intencją manipulowania rezultatami
aukcji, lub zaszkodzili albo próbowali zaszkodzić interesom osób biorących udział w aukcji lub interesom Banku.

2.

Informacja o odebraniu prawa do udziału w aukcji lub o anulowaniu ofert zostanie przesłana Uczestnikowi aukcji za
pośrednictwem systemu Millenet.

3.

Anulowanie oferty, w rozumieniu postanowień ust. 1, oznacza, iż nie wywołuje ona skutków prawnych dla Banku i
Uczestnika aukcji.
§ 9.

1.

Bank przyjmuje do puli wygrywającej oferty:
1)

według najniższego oprocentowania oferowanego przez Uczestnika aukcji,

2)

według kolejności złożonych ofert, jeżeli suma złożonych ofert zakwalifikowanych do puli wygrywającej wg
najniższego oprocentowania przekroczy maksymalną kwotę aukcji lub maksymalną liczbę oszczędnościowych
lokat terminowych.

2.

Jeżeli przyjęcie ostatniej w kolejności lokaty zakwalifikowanej do puli wygrywającej powoduje przekroczenie
maksymalnej kwoty aukcji o więcej niż 10% (słownie: dziesięć procent), oferta nie zostaje zakwalifikowana do puli
wygrywającej. Bank dopuszcza przyjęcie lokaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli wymienione
przekroczenie jest mniejsze niż 10%.

3.

Bank dopuszcza możliwość zmiany maksymalnej liczby oszczędnościowych lokat terminowych lub maksymalnej
kwoty aukcji nie później niż do dnia złożenia 1-szej oferty, informując o przyczynie poprzez umieszczenie
komunikatu w Millenet.

4.

Przyjęcie ofert przez Bank do puli wygrywającej następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym
nastąpiło zakończenie składania ofert. Od dnia przyjęcia oferty do puli wygrywającej liczy się czas trwania lokaty
(okres jej utrzymywania).

5.

Zakończenie aukcji skutkuje:
1)

w stosunku do Uczestników aukcji, których oferty zostały przyjęte przez Bank do puli wygrywającej - zawarciem
umowy lokaty na warunkach oferty i pobraniem środków ze wskazanego rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, na zasadach wskazanych w ust. 4,

2)

w stosunku do Uczestników aukcji, których oferty nie zostały przyjęte do puli wygrywającej:
a)

zawarciem umowy lokaty na warunkach standardowych, pobraniem środków ze wskazanego rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego lub

b)

pozostawieniem

środków na

rachunku

oszczędnościowo-rozliczeniowym,

jeżeli

Uczestnik

aukcji

przystępując do niej nie wyraził zgody na utworzenie lokaty z oprocentowaniem standardowym.
6.

Zawarcie umów lokat i otwarcie rachunków lokat na rzecz Uczestników aukcji następuje za pośrednictwem i w
ramach systemu Millenet. Zawarcie umowy lokaty następuje z chwilą zakończenia aukcji, bez konieczności
dokonywania przez Uczestnika aukcji i Bank jakichkolwiek dodatkowych czynności lub składania dodatkowych
oświadczeń; pobranie środków pieniężnych przez Bank następuje automatycznie, bez jakiejkolwiek dodatkowej,
odrębnej dyspozycji Uczestnika aukcji.

7.

W przypadku umów lokaty na warunkach standardowych, czas trwania lokaty (okres jej utrzymywania) liczy się od
dnia zakończenia aukcji.

8.

O wynikach aukcji Uczestnicy aukcji zostaną poinformowani za pośrednictwem systemu Millenet.

§ 10.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy „Regulaminu ogólnego świadczenia usług
bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S. A.”.

