REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ
1.

Niniejszy regulamin określa zasady Oferty Specjalnej, zwanej dalej „Ofertą”, której Organizatorem jest Bank Millennium
S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, 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, zwany dalej „Bank”.

2.

Oferta dotyczy Pożyczek z konsolidacją wewnętrzną tj. pożyczek, w których część albo całość udzielonej kwoty
przeznaczona jest na spłatę pożyczek gotówkowych udzielonych przez Bank.

3.

Oferta jest dostępna dla Klientów Banku posiadających pożyczkę gotówkową udzieloną w ramach jednej z promocji:
a) 100 zł raty za każde 5 000 zł pożyczki
b) 100 zł raty
c) 115 zł raty za każde 5 000 zł pożyczki,
do których Bank skieruje propozycję skorzystania z oferty

4.

Oferta polega na udzieleniu Uczestnikowi spełniającemu łącznie warunki opisane w ust. 3 niniejszego regulaminu stałego,
nominalnego oprocentowania pożyczki w wysokości:
a) 6,34% w skali roku w przypadku równoczesnego zawarcia umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka
b) 7,42% w skali roku w pozostałych przypadkach

5.

Pozostałe warunki cenowe pożyczki w tym w szczególności prowizja są naliczane zgodnie z cennikiem „Pożyczka Gotówkowa
Oprocentowanie, opłaty i prowizje”.

6.

Wysokość oprocentowania uwzględnia obniżkę o 1 punkt procentowy pod warunkiem comiesięcznego wpływu na rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy Klienta w Banku Millennium środków pochodzących z jego wynagrodzenia lub dochodu netto
zgodnie z deklaracją złożoną w umowie pożyczki. W pozostałych przypadkach wysokość oprocentowania jest wyższa o 1
punkt procentowy.

7.

Oferta:
a) nie łączy się z promocjami dotyczącymi Pożyczki Gotówkowej lub Konsolidacyjnej,
b) nie łączy się z konsolidacją zewnętrzną,
c) łączy się z ofertą „Gwarancja Najniższego Oprocentowania”,
d) jest dostępna we wszystkich kanałach sprzedaży

8.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w tym w zakresie trybu składania przez Uczestnika reklamacji i
ich obsługi przez Bank, zastosowanie mają Regulamin kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank
Millennium S.A., Cennik „Pożyczka Gotówkowa Oprocentowanie, opłaty i prowizje”.

9.

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo
Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia
Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu – ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka.

10. Regulamin kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A., Cennik „Pożyczka
Gotówkowa Oprocentowanie, opłaty i prowizje”, Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka są dostępne wraz z
niniejszym regulaminem w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bankmillennium.pl . Dokumenty te są
doręczane/udostępniane Uczestnikowi przez zawarciem umowy Pożyczki Konsolidacyjnej.
11. Oferta przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie , nie krócej jednak niż przez 20 dni od jej zaoferowania
poszczególnym Klientom.
12. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych
przypadkach może odmówić jej udzielenia.
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