
REGULAMIN PROMOCJI 

„Odkryj moc przelewów na telefon” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Promocji (dalej jako „Promocja”) 

prowadzonej pod nazwą „Odkryj moc przelewów na telefon”. Promocja ta stanowi 

przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego i następnych. 

1.2. Organizatorem Promocji jest spółka Change Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. 

Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000352269, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca 

się numer identyfikacji podatkowej NIP 521-356-02-86, kapitał zakładowy 60.000,00 złotych 

(„Organizator”).  

1.3. Organizator działa na zlecenie Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanego 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 1.213.116.777 złotych (”Bank Millennium” lub 

„Bank”). 

1.4. Bank Millennium jest sponsorem świadczeń udzielanych w ramach Promocji, zobowiązanym do 

ich wydania zgodnie z Regulaminem. 

1.5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym zastrzeżeniem, że 

otrzymanie biletu kinowego w ramach Promocji może mieć miejsce wyłącznie w kinach 

„Cinema City”, których lokalizacje podane są w załączniku nr 1 do Regulaminu. Kina, w 

których można zrealizować uprawnienia z Promocji zwane są dalej „Kinami”. 

1.6. Promocja rozpoczyna się 14 grudnia 2015 roku i trwa do 31 stycznia 2016 roku lub do 

wyczerpania puli kodów uprawniających do wymiany na bilet kinowy (tj. 7 000 kodów, 

wysyłanych po 1 sztuce, każdy uprawniający do wymiany na 1 bilet kinowy), z zastrzeżeniem, 

że postępowanie reklamacyjne zakończy się w dniu 27 lutego 2016 roku. O wyczerpaniu puli 

kodów, które można otrzymać w ramach Promocji, Bank poinformuje na stronie 

www.bankmillennium.pl. 

1.7. Czynności objęte Promocją można dokonywać od 14 grudnia 2015 roku od godziny 00.00 do 31  

stycznia 2016 roku do godziny 23.59, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpana pula kodów 

uprawniających do wymiany na bilety kinowe („Czas trwania Promocji”). 

1.8. Celem Promocji jest promowanie usług finansowych świadczonych przez Bank Millennium 

dotyczących „przelewów na telefon”, tzn. mobilnych płatności dokonywanych między 



użytkownikami telefonów komórkowych za pośrednictwem systemu płatności mobilnych BLIK 

(dalej jako „usługa P2P”). 

2. ZASADY PROMOCJI 

2.1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby fizycznej, która jest posiadaczem rachunku bankowego  

w Banku Millennium i spełni warunki skorzystania z Promocji zgodnie z Regulaminem w Czasie 

trwania Promocji.  

2.2. W Promocji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące 

dzieła na zamówienie Organizatora, spółki Bank Millennium S.A. lub innych podmiotów 

zaangażowanych w przeprowadzenie Promocji, jak również członkowie rodzin tych osób. Za 

członków rodziny dla celów Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

2.3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest: 

2.3.1. Posiadanie rachunku bankowego w Banku Millennium dla Klientów Indywidualnych w 

Banku (dalej jako „Rachunek”);  

2.3.2. Posiadanie zainstalowanej i aktywnej aplikacji mobilnej Banku Millennium na swoim 

urządzeniu mobilnym z systemem Android (od wersji 4.0) lub iOS (od wersji 7.0) 

(„Aplikacja”);  

2.3.3. Posiadanie aktywnej usługi płatności mobilnych BLIK; 

2.3.4. Powiązanie swojego numeru telefonu komórkowego z Rachunkiem w Czasie trwania 

Promocji poprzez dokonanie rejestracji w Aplikacji (numer musi być zarejstrowany 

najpóźniej  w ostatnim dniu Promocji), a w przypadku osób, które dokonały tego przed 

rozpoczęciem Czasu trwania Promocji, wykonanie minimum 1 przelewu na minumum 

10 zł przy pomocy usługi P2P w aplikacji mobilnej.  Przelew musi być zaksięgowany 

maksymalnie w ostatnim dniu Promocji. 

2.3.5. Udzielenie przez Uczestnika najpóźniej w ostatnim dniu Czasu trwania Promocji  zgody 

w Banku Millennium na: przetwarzanie przez Bank danych osobowych, w trakcie 

trwania umów zawieranych z Bankiem w celach marketingu produktów i usług 

podmiotów stanowiących jednostki powiązane z Bankiem oraz współpracujące z 

Bankiem na podstawie umowy oraz na otrzymywanie spersonalizowanych, istotnych 

informacji dotyczących produktów Banku a także ofert Banku, za pośrednictwem 

kanałów elektronicznych. 

2.4. Po zakończeniu Promocji lub po wyczerpaniu się puli kodów uprawniających do wymiany na bilet 

kinowy, 7000 pierwszych Uczestników, którzy spełnili warunki Promocji otrzymają SMS-a na 

telefon, który został powiązany z Rachunkiem w Banku Millennium, zawierający 1 kod uprawniający 

do wymiany na 1 bilet kinowy. SMS-y zostaną wysłane najpóźniej do 12 lutego 2016 r. 



2.5.  Warunkiem otrzymania biletu do kina w ramach Promocji jest zgłoszenie w kasie Kina w terminie 

do 30 czerwca 2016 roku informacji o korzystaniu z Promocji i jednoczesne przekazanie kasjerowi 

tego Kina kodu otrzymanego zgodnie z pkt. 2.4. 

2.6. Łączna liczba kodów uprawniających do wymiany na bilet kinowy, które można otrzymać w ramach 

Promocji jest ograniczona i wynosi 7 000.  

2.7. Każdy uczestnik Promocji ma możliwość skorzystania z niej tylko 1 raz, to znaczy, że niezależnie od 

ilości wykonanych przelewów w okresie promocji, uczestnik Promocji może otrzymać tylko 1 kod. 

2.8. Kody uprawniające do wymiany nabilety kinowe dotyczą dowolnych seans 2D z bieżącego 

repertuaru danego Kina, z wyłączeniem:  

2.8.1. pokazów specjalnych, 

2.8.2. pokazów przedpremierowych, 

2.8.3. pokazów na zaproszenie (zamknięte), 

2.8.4. maratonów, 

2.8.5. pokazów/eventów specjalnych w Cinema City,  

2.8.6. filmów wyświetlanych w IMAX, 

2.8.7. filmów wyświetlanych w salach VIP. 

2.9. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami lub ulgami udzielanymi przez Kino. 

2.10. Uzyskanie biletów możliwe jest wyłącznie w kasie biletowej Kina, w którym odbywa się 

wybrany przez uczestnika seans filmowy.  

2.11. Skorzystanie z Promocji nie jest możliwe poprzez stronę internetową www.cinema-city.pl. ani w 

biletomatach umieszczonych w Kinach.  

2.12. Bilety w ramach Promocji mogą zostać nabyte w kasie Kina także na podstawie uprzedniej 

rezerwacji dokonanej poprzez stronę internetową www.cinema-city.pl, zgodnie z warunkami 

opisanymi na tej stronie. 

2.13. Uczestnikom Promocji nie przysługuje pierwszeństwo lub inne przywileje w nabyciu biletu 

przed innymi klientami Kina. W przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych udziałem w 

określonym seansie filmowym przekroczy liczbę miejsc na sali, o możliwości udziału w seansie 

decydować będzie kolejność nabywania biletów na seans.  

2.14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu otrzymanych biletów, w tym 

wymiany kodu lub biletu objętego Promocją na ekwiwalent pieniężny.  

2.15. Bank  nie jest zobowiązany do ponownego wysłania lub przekazania w inny sposób kodów 

uprawniających do wymiany na bilet kinowy, a także do uzupełnienia treści wysłanego SMS-a, jeżeli 



niedostarczenie, utrata lub niekompletne dostarczenie SMS-a z kodami uprawniającymi do wymiany 

na bilet kinowy  jest następstwem okoliczności za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

3.1. Uczestnik ma prawo zgłaszać Bankowi reklamacje dotyczące Promocji najpóźniej do 14 lutego 2016 

roku .  

3.2. Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. 

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w  jednej z poniższych form:  

1)       w formie pisemnej:  

a)       osobiście w dowolnej placówce Banku lub za pośrednictwem pracownika Banku,  

b)       listownie na adres siedziby Banku, z dopiskiem Reklamacje, o dacie zgłoszenia reklamacji decyduje 

data stempla pocztowego,  

2)       za pośrednictwem usługi bankowości internetowej Millenet, poprzez opcję kontakt.  

3)       w formie ustnej podczas wizyty w placówce Banku lub za pośrednictwem usługi telefonicznej na 

numer 801 331 331. Bank na podstawie reklamacji złożonej w placówce sporządza protokół. 

3.3. Reklamacje zgłoszone niezgodnie z Regulaminem, w szczególności po terminie lub bez zachowania 

wymaganej formy nie będą rozpatrywane. 

3.4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Promocji, datę i miejsce 

zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, w tym datę powiązania swojego numeru telefonu 

komórkowego z Rachunkiem lub datę wykonania przelewu, jak również dokładny opis i powód 

reklamacji oraz treść żądania. W przypadku reklamacji pisemnych na kopercie powinien znajdować 

się dopisek „REKLAMACJA – promocja Odkryj moc przelewów na telefon”. 

3.5. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 10 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to 

wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację lub udzielenie odpowiedzi na reklamację w 

systemie bankowości elektronicznej Millenet. Bank rozpatrując reklamację stosować będzie 

postanowienia Regulaminu. O decyzji Banku uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej 

na adres uczestnika podany w reklamacji (w przypadku reklamacji zgłoszonych pisemnie lub w 

placówce Banku) lub poprzez system bankowości elektronicznej Millenet (w przypadku zgłoszenia 

reklamacji w Millenet). 

3.6. Klient ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do Banku, bądź skierowania sprawy do sądu 

powszechnego. W przypadku nie uwzględnienia przez Bank roszczeń wynikających z reklamacji, 

Klient będący osobą fizyczną, ma możliwość skierowania sprawy do:  

1)       Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, który działa przy Związku Banków Polskich i został 

powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy klientami banków a bankami,  

2)       Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów,  



3)       Rzecznika Finansowego. 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1. Świadczenia w postaci kodów uprawniających do otrzymania biletów kinowych w ramach Promocji 

zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Każde z nich powiększone 

będzie o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 23,46% wartości 1 biletu kinowego zgodnie 

z art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity  z.U. z 

2000 r., nr 1 , poz.176, z późn. zm.) przychód laureata uzyskany z tytułu otrzymania nagrody 

podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 19% wartości brutto nagrody. Płatnikiem 

wskazanego powyżej podatku jest Bank Millennium. Wydanie nagród nastąpi po pobraniu przez 

Bank Millennium podatku od laureata. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty 

pieniężnej nagrody. 

4.2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Promocją 

maja  charakter informacyjny. Moc wiążącą maja  wyłącznie postanowienia Regulaminu, z 

zastrzeżeniem pkt. 4.3. poniżej. 

4.3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego, postanowienia regulaminu Kina objętego Promocją, jak również postanowienia 

Regulaminów Banku Millennium dotyczących korzystania z usług P2P objętych Promocją 

(Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku 

Millennium S.A.). Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują 

prawa uczestnika lub obowiązki podmiotów organizujących Promocję – stosuje się je w miejsce 

postanowień Regulaminu.  

4.4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bankmillennium.pl 

  

http://www.bankmillennium.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Lokalizacje kin „Cinema City”, w których można zrealizować uprawnienia z Promocji 

1. Cinema City Punkt 44, ul. Gliwicka 44,  40-853 Katowice 

2. Cinema City Ruda Śląska, ul. 1 Maja 310,  1-710 Ruda Śląska 

3. Cinema City Silesia, ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice 

4. Cinema City Gliwice, ul. Lipowa 1, 44-100 Gliwice 

5. Cinema City Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 2, 41-200 Sosnowiec 

6. Cinema City Bytom, pl. T. Kościuszki 1,  1 - 902 Bytom 

7. Cinema City Rybnik, ul. Raciborska 16, 44-200 Rybnik 

8. Cinema City Arkadia, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa 

9. Cinema City Promenada, ul. Ostrobramska 75 C,  04-175 Warszawa 

10. Cinema City Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa 

11. Cinema City Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 126A,  01-466 Warszawa 

12. Cinema City Sadyba, ul. Powsińska 31,  02-903 Warszawa 

13. Cinema City Janki, ul. Mszczonowska 3C,  05-090 Janki 

14. Cinema City Manufaktura, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź 

15. Cinema City Wolność, ul. Kościuszki 5,   2-200 Częstochowa 

16. Cinema City Jurajska, al. Wojska Polskiego 207, 42-200 Częstochowa 

17. Cinema City Kazimierz, ul. Podgórska 3 ,  31-536 Kraków 

18. Cinema City Kraków Plaza, al. Pokoju   ,  31-56  Kraków 

19. Cinema City Zakopianka, ul. Zakopiańska 62, 30- 18 Kraków 

20. Cinema City Bonarka, ul. Kamieńskiego 11,  30-6   Kraków 

21. Cinema City Korona, ul. Krzywoustego 126 C, 51- 21 Wrocław 

22. Cinema City Wałbrzych, ul. 1 Maja 6 ,  58 – 300 Wałbrzych 

23. Cinema City Kinepolis, ul. Bolesława Krzywoustego 72,  61-1   Poznań 



24. Cinema City Poznań Plaza, ul. K.  rużbickiego 2,  61-693 Poznań  

25. Cinema City Krewetka, ul. Karmelicka 1, 80-851 Gdańsk 

26. Cinema City Toruń, ul. Czerwona  roga 1-6, 87 – 100 Toruń 

27. Cinema City Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń 

28. Cinema City Lublin Plaza, ul. Lipowa 13, 20-020 Lublin 

29. Cinema City Felicity, Al. Wincentego Witosa 32, 20-315 Lublin 

30. Cinema City Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 20,  3-300 Bielsko-Biała 

31. Cinema City Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 39-47,  85-097 Bydgoszcz 

32. Cinema City Zielona Góra, ul. Wrocławska 17, 65-427 Zielona Góra 

33. Cinema City Starogard Gdański, ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański 

 


