REGULAMIN PROMOCJI „Niespodzianka z Kontem 360°”
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki sprzedaży premiowej Kont 360° lub Kont 360°
Student wraz z kartą debetową (dalej „Konto”), prowadzonej pod nazwą „Niespodzianka z Kontem
360°” (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława
Żaryna 2A, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000010186, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie - 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 złotych (dalej „Bank”).
3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.
2.

3.
4.
5.

Zasady Promocji
§ 2.
W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych
(dalej „Uczestnik”).
Każdy Uczestnik, który złoży wniosek o Konto za pośrednictwem strony internetowej Banku,
tj. https://www.bankmillennium.pl/ i podpisze umowę o Konto wraz z kartą debetową dostarczone
przez kuriera, otrzyma w ramach promocji jednorazowo 2 vouchery na bilety – w zależności od miejsca
zamieszkania - do kina sieci Multikino (2D) albo sieci Helios (2D/3D) (dalej „Vouchery”). Vouchery
zostaną przekazane w formie papierowej wraz z umową o Konto. Ważność voucherów jest limitowana w
czasie i wynosi minimum 60 dni od daty ich przekazania.
Promocja rozpoczyna się 27.05.2019 r. i obejmuje wnioski o Konto złożone w sposób opisany w ust. 2 do
14.08.2019 r..
Prawo do Voucherów nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia.
W ramach Promocji Uczestnik może otrzymać Vouchery tylko raz.

Postanowienia końcowe
§ 3.
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, jak również postanowienia „Regulaminu ogólnego świadczenia
usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.” dostępnego w placówkach Banku oraz
na stronie www.bankmillennium.pl.
2. Bilety do kina stanowić będą przychód Uczestnika zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 200 j.t. z późń. zm).
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