REGULAMIN PROGRAMU „MONEYBACK DLA KART IMPRESJA”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin Programu „Moneyback dla kart Impresja” (dalej
„Regulamin”) określa zasady sprzedaży premiowej towarów
i usług nabytych przy użyciu kart kredytowych „Millennium
Visa Impresja” oraz „Millennium Mastercard Impresja”
wydawanych Klientom indywidualnym Banku Millennium
S.A., którzy spełniają wskazane niżej warunki (dalej
„Program”).
2. Organizatorem Programu 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. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników
Programu 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, dalej: “RODO”). Dane osobowe Uczestników
Programu będą przetwarzane przez Bank na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji Programu, a w przypadku,
gdy będzie mieć to zastosowanie, również postępowania
reklamacyjnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w celu
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa
związanych z rozliczeniem nagród. Pozostałe cele
przetwarzania zależne będą od rodzaju posiadanych
produktów. Uczestnicy Programu mają prawo do złożenia
sprzeciwu, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania
oraz sprostowania danych, żądania dostępu do treści danych
oraz ich przeniesienia. W każdej chwili możliwe jest
odwołanie zgody w przypadkach, w których przetwarzanie
odbywa się na jej podstawie. Szczegółowe informacje
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują
się w dokumencie o nazwie: „Informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A”
dostępnym
również
na
stronie
Banku
https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych.
4. Program trwa od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
z możliwością jego przedłużenia, o czym Bank poinformuje
Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Banku
lub poprzez Kanały Bankowości Elektronicznej Banku na co
najmniej 30 dni przed końcem tego okresu.
5. Program jest organizowany na terenie Polski.
§ 2 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
Aplikacja dostawcy – aplikacja mobilna dostawcy umożliwiająca
przechowywanie
elektronicznych
odpowiedników
Kart
(Tokenów) i dokonywanie przy ich użyciu transakcji płatniczych
(np. Apple Pay, Garmin Pay);
Karta – karta kredytowa „Millennium Visa Impresja” lub
„Millennium Mastercard Impresja” 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;

Partner – podmiot prowadzący działalność handlowo-usługową
wskazany w wykazie zawartym w Załączniku do Regulaminu, u
którego zakupy Kartą podlegają sprzedaży premiowej na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
Nagroda Moneyback – środki pieniężne przyznawane
i wypłacane przez Bank na Rachunek Karty zgodnie z zasadami
niniejszego Regulaminu, stanowiące nagrodę związaną ze
sprzedażą premiową;
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;
Transakcje bezgotówkowe – zapłata przy użyciu Karty za
towary lub usługi w punktach akceptujących będących sklepami
Partnerów, premiowana na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie z uwzględnieniem warunków szczególnych
zawartych w Załączniku do Regulaminu. Do Transakcji
bezgotówkowych zalicza się również transakcje w punktach
akceptujących Partnerów stanowiące zapłatę za towary lub
usługi dokonane Kartą zarejestrowana/aktywowaną na
Urządzeniu mobilnym w Aplikacji mobilnej Banku lub Aplikacji
dostawcy, natomiast nie zalicza się transakcji dokonywanych
przy użyciu Systemu Płatności Mobilnych BLIK w ciężar Rachunku
Karty,
Umowa – umowa o wydanie i korzystanie z Karty zawarta
pomiędzy Posiadaczem Karty głównej a Bankiem.
§ 3 Uczestnictwo w Programie
1. Uczestnikiem Programu, jest każdy pełnoletni Posiadacz
Karty głównej bądź Karty dodatkowej „Millennium Visa
Impresja” i/lub „Millennium Mastercard Impresja” wydanych
na podstawie Umów:
1) zawartych do 30.04.2013 r. albo od 11.11.2019 r., albo
2) do których po dniu 28.11.2020 r. zawarto aneks
zmieniający
postanowienia
dotyczące
zasad
oprocentowania Rachunku Karty,
(dalej „Uczestnik”).
2. Zmiana typu Karty na inny niż „Millennium Visa Impresja” lub
„Millennium Mastercard Impresja” skutkuje wyłączeniem
Uczestnika z Programu.
3. Zmiana typu karty z innego, nieobjętego Programem, na
„Millennium Visa Impresja” lub „Millennium Mastercard
Impresja” skutkuje włączeniem Uczestnika do Programu, pod
warunkiem spełnienia warunków wymienionych w ust. 1.
4. Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo do
rezygnacji z udziału w Programie. Rezygnacja może zostać
złożona w Placówce Banku, poprzez Centrum Obsługi
Telefonicznej lub listownie na adres siedziby Banku.
5. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie oznacza rezygnację
ze wszystkich przywilejów dostępnych w ramach Programu i
nie powoduje wypowiedzenia Umowy. Do Programu można
ponownie przystąpić poprzez kontakt z Bankiem za
pośrednictwem Kanałów Bankowości Elektronicznej Banku
lub w placówce Banku, jeśli spełnione zostały warunki
wymienione w ust.1.
§ 4 Nagrody
1. W Programie przyznawane są Nagrody Moneyback stanowiące
5% sumy wartości Transakcji bezgotówkowych dokonanych z
użyciem Karty w punktach akceptujących Partnerów (tj.
sklepach Partnerów) na terenie Polski w walucie PLN i w
okresie uczestnictwa w Programie.
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2. Nagrody Moneyback są wypłacane na Rachunek Karty od
Transakcji bezgotówkowych dokonanych łącznie u danego
Partnera w okresach miesięcznych, nie później niż 20 dni po
zakończeniu
danego
miesiąca
kalendarzowego,
z zastrzeżeniem ust. 3-10 poniżej.
3. Nagroda Moneyback naliczana za transakcje u danego
Partnera zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.
4. Warunkiem uwzględnienia Transakcji bezgotówkowej w
danym miesiącu, jest jej rozliczenie do 9–go dnia kolejnego
miesiąca.
W przypadku
rozliczenia
Transakcji
bezgotówkowej po tym terminie zostanie ona uwzględniona
w Nagrodzie Moneyback przyznawanej za kolejny miesiąc
kalendarzowy.
5. Maksymalna łączna kwota Nagród Moneyback przyznawanych
na Rachunek Karty za miesiąc kalendarzowy wynosi 50 PLN.
Kwota ta obejmuje Nagrody Moneyback naliczone za
wszystkie Transakcje bezgotówkowe wykonane z użyciem
Kart łącznie u wszystkich Partnerów wskazanych
w Załączniku. Wypłata nagród realizowana jest w kolejności
alfabetycznej nazw Partnerów, do osiągnięcia maksymalnej
łącznej kwoty Nagród za miesiąc kalendarzowy.
6. Nagroda Moneyback za dany miesiąc kalendarzowy jest
przyznawana, jeżeli do dnia jej przekazania Rachunek Karty,
nie został zamknięty.
7. Nagroda Moneyback nie przysługuje za Transakcje
bezgotówkowe, których kwoty zostały zwrócone w całości
lub w części na Rachunek Karty w wyniku unieważnienia
transakcji, zwrotu zakupionego towaru lub postępowania
reklamacyjnego dotyczącego towaru/usługi. W przypadku
zwrotu kwoty Transakcji bezgotówkowej:
1) przed przyznaniem za nią Nagrody Moneyback - Rachunek
Karty nie zostanie uznany kwotą Nagrody Moneyback za
Transakcję bezgotówkową, której dotyczy zwrot,
2) po przyznaniu za nią Nagrody Moneyback - Bank
pomniejszy Nagrodę Moneyback za transakcje u tego
samego Partnera w kolejnym miesiącu lub obciąży
Rachunek karty kwotą Nagrody Moneyback za zwróconą
transakcję, gdy w kolejnym miesiącu nie przyznano
Nagrody Moneyback za transakcje u tego samego
Partnera. Jeśli Nagroda Moneyback za zwróconą
transakcję przewyższa kwotę przyznanej w kolejnym
miesiącu Nagrody Moneyback za transakcje u tego
samego Partnera, to Bank obciąży Rachunek Karty
brakującą kwotą. W przypadku braku wystarczających
środków na Rachunku Karty, obciążenie to spowoduje
niedozwolone zadłużenie na Rachunku Karty.
8. Bank ma prawo do skorygowania kwoty Nagrody Moneyback,
w przypadku gdy do Transakcji bezgotówkowej, od której
naliczono tę nagrodę, doszło w wyniku nieuprawnionego
użycia
Karty
lub
umyślnego
doprowadzenia
do
nieautoryzowanej transakcji.
9. Zmiana typu Karty/rezygnacja z udziału w Programie
z przyczyn przewidzianych w § 3 ust. 2 i 4, powoduje
zaprzestanie naliczania przez Bank Nagród Moneyback z
dniem tej zmiany/rezygnacji.
10. Włączenie Uczestnika do Programu po zmianie typu Karty
zgodnie z § 3 ust. 3 powoduje rozpoczęcie naliczania przez

Bank Nagród Moneyback od Transakcji bezgotówkowych
dokonanych od dnia zmiany typu Karty.
11. W przypadku Uczestników, którzy zawarli aneks, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2), po dniu 01.07.2022 r. Nagrody
Moneyback będą naliczane za Transakcje bezgotówkowe
dokonane Kartą od dnia zawarcia tego aneksu.
§ 5 Reklamacje
Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji
dotyczącej Programu na zasadach określonych w „Regulaminie
kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A.” oraz
obowiązujących przepisach prawa.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Bank może dokonać zmiany wykazu Partnerów zawartego w
Załączniku, o czym poinformuje Uczestników w sposób
ogólnodostępny za pośrednictwem strony internetowej
Banku lub poprzez Kanały Bankowości Elektronicznej Banku.
Taka zmiana Załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu.
2. Regulamin oraz aktualny wykaz Partnerów z Załącznika
dostępny jest na stronie internetowej Banku i w Placówkach
Banku.
3. Nagrody Moneyback, 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.
4. W przypadku zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych i wprowadzenia obowiązku pobierania przez Bank,
jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego, Bank
po wypłaceniu Nagrody Moneyback niezwłocznie obciąży
Rachunek Karty należną kwotą podatku. Pobrany podatek
zostanie przez Bank odprowadzony do właściwego Urzędu
Skarbowego.
5. W przypadku zwrotu kwoty transakcji, o którym mowa w § 4
ust. 7, i obciążenia Rachunku Karty kwotą Nagrody
Moneyback za transakcję, której dotyczy zwrot, Bank zwróci
na Rachunek Karty podatek od nagrody, jeżeli ten uprzednio
został pobrany.
6. Sprzedaż premiowa nie jest grą losową w rozumieniu art. 2
ustawy o grach losowych.
7. Uczestnictwo w Programie nie wyklucza uczestnictwa w
programie „Moneyback dla kart Alfa” organizowanym przez
Bank Millennium S.A.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu kart
kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A.”,
„Regulaminu
kart
zwirtualizowanych”,
„Regulaminu
korzystania z kart płatniczych Banku Millennium S.A. w
ramach Apple Pay” oraz „Regulaminu korzystania z kart
płatniczych Banku Millennium S.A. w ramach Garmin Pay”.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 roku.
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Załącznik do Regulaminu Programu „Moneyback dla kart Impresja”

Wykaz Partnerów objętych Programem „Moneyback dla kart Impresja” w ramach sprzedaży
premiowej
obowiązujący od 1 lipca 2022 r.
Nazwa Partnera

Warunki szczególne

DEICHMANN-OBUWIE

-

BALDININI

-

CINEMA CITY

Nie dotyczy zakupów on-line, czyli transakcji dokonywanych Kartą na odległość.

COCCINELLE

-

FRANCESCO BIASIA

-

INTER CARS

Dotyczy wyłącznie zakupów online na www.sklep.intercars.com.pl

MARELLA

-

MAXMARA

Nie obowiązuje dla Max Mara Weekend

PENNYBLACK

-

POLLINI

-

VENEZIA

-

SEPHORA

-

SMYK

Nie dotyczy zakupów na www.smyk.com

EMPIK

Nie dotyczy zakupów na www.empik.com, w Empik school

APART

-

BERSHKA

-

MASSIMO DUTTI

-

OYSHO

-

PULL&BEAR

-

STRADIVARIUS

-

ZARA

-

ZARA HOME

-

SONY CENTRE
TRAVELPLANET.PL

Nagroda Moneyback obejmuje płatności kartą Impresja tylko w salonach Sony
Centre
Nagroda Moneyback obejmuje płatności za imprezy turystyczne realizowane kartą
Impresja w Punktach Obsługi Klienta oraz on-line. Lista POK jest dostępna tutaj
(http://www.travelplanet.pl/pok/).
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