Warszawa, 3 grudnia 2012 r.

Szanowni Państwo,
Pragniemy Państwa poinformować, że od 1 marca 2013 roku ulegnie zmianie zakres i sposób naliczania zwrotu części
wydatków kartą Millennium Visa Dobre Konto.
Z dniem tym rozszerzymy listę punktów, w których będą Państwo mogli płacić kartą korzystając z przywilejów
użytkowników Dobrego Konta. Obecna lista supermarketów i sklepów spożywczych oraz stacji benzynowych zostanie
wzbogacona o APTEKI, PUNKTY APTECZNE oraz OPIEKĘ MEDYCZNĄ w całej Polsce. Opieka medyczna obejmie
m.in. pomoc zarówno lekarzy pierwszego kontaktu jak i lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne i opiekę w szpitalu.
Ponieważ wydatki na lekarstwa i koszty leczenia stanowią istotną pozycję w budżecie każdej polskiej rodziny wierzymy, że
możliwość chociaż częściowego zmniejszenia tych kosztów spotka się z Państwa zadowoleniem.
Jednocześnie, z dniem 1 marca 2013 roku ulegnie zmianie sposób naliczania zwrotu części wydatków kartą Millennium
Visa Dobre Konto. Od tego momentu Bank Millennium będzie zwracał przy każdej transakcji 3 zł za każde pełne 100 zł
wartości płatności dokonanej kartą do konta (jak dotychczas do 50 zł miesięcznie, czyli do 600 zł zwrotu rocznie). Zwrot
będzie naliczany osobno dla każdej transakcji.
Przypominamy także, że Dobre Konto może być rachunkiem:
•
•
•
•

bezpłatnie prowadzonym,
z bezpłatną kartą do konta,
z bezpłatnymi wypłatami ze wszystkich bankomatów w całej Polsce,
z bezpłatnymi przelewami krajowymi przez internet.

Aby korzystać ze wszystkich tych udogodnień nadal wystarczy, że łączne miesięczne wpływy zewnętrzne na rachunek
wyniosą min. 1000 zł oraz zostanie dokonana przynajmniej jedna w miesiącu płatność za zakupy kartą do konta.
Wprowadzone zmiany wiążą się z koniecznością zmiany obecnego regulaminu. Dla Państwa wygody treść Regulaminu
zwrotu części wydatków na zakupy dla Posiadaczy Dobrego Konta w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2013 roku
znajduje się na odwrocie listu.
Miło nam jednocześnie poinformować, że w okresie promocyjnym od 5 grudnia 2012 do 28 lutego 2013 roku
proponujemy Państwu dwa nowe udogodnienia:
• 0 zł za przyznanie limitu w Dobrym Koncie (standardowa opłata to 1% min. 50 zł). Przypominamy również, że limit
w koncie jest nieoprocentowany aż przez 7 dowolnych dni w każdym miesiącu.
• Premię w wysokości 10 zł za każde nowe polecenie zapłaty (maksymalnie 50 zł) aktywowane w ramach Dobrego
Konta. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie sprzedaży premiowej polecenia zapłaty dostępnym
w oddziałach Banku oraz serwisie internetowym Millenet.
Pracownicy oddziałów Banku oraz TeleMillennium 801 331 331 chętnie udzielą Państwu szczegółowych informacji oraz
wyjaśnią wszelkie wątpliwości na temat wprowadzanych zmian oraz ofert promocyjnych.
Serdecznie zapraszamy!
Z poważaniem,

Tomasz Misiak
Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej
Bank Millennium SA
www.bankmillennium.pl

TeleMillennium 801 331 331

REGULAMIN ZWROTU CZĘŚĆI WYDATKÓW NA ZAKUPY DLA POSIADACZY DOBREGO KONTA
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin zwrotu części wydatków na zakupy dla Posiadaczy
Dobrego Konta („Regulamin”), określa zasady i sposób dokonywania
zwrotu wydatków dokonanych kartą debetową Millennium Visa
Dobre Konto („Karta”), o numerze początkowym karty: 48747433
(BIN), wydawanej klientom indywidualnym Banku Millennium S.A.
(„Klient”) do rachunku Dobre Konto („Konto”).
2. Organizatorem Zwrotu części wydatków na zakupy („Zwrot”) jest
Bank Millennium Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie,
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, 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.
3. Regulamin dotyczy Klientów Banku, będących Posiadaczami Konta
oraz Karty i obowiązuje od dnia 14 lutego 2011 r
Warunki szczegółowe
1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.

§ 2.
Zwrotem objęci są Klienci, którzy w każdym miesiącu kalendarzowym
w okresie obowiązywania Regulaminu („Okres rozliczeniowy”)
spełnią następujące warunki:
1) łączne wpływy zewnętrzne zaksięgowane na Koncie do końca
danego miesiąca kalendarzowego wyniosą co najmniej 1000 PLN
(do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględniane będą przelewy
z innych rachunków dla Klientów indywidualnych prowadzonych
na rzecz Klienta w Banku oraz rachunków prowadzonych
w Millennium Domu Maklerskim), oraz
2) dokonają na terenie Polski transakcji bezgotówkowych
w wybranych punktach handlowo-usługowych, wyodrębnionych
na podstawie kodów kategorii akceptanta kart płatniczych
Merchant Category Code („MCC”) wskazanych w Załączniku
do niniejszego Regulaminu.
Zmiana Załącznika do niniejszego Regulaminu nie stanowi zmiany
jego warunków. Aktualny Załącznik będzie dostępny w placówkach
Banku oraz na stronie internetowej www.bankmillennium.pl.
W przypadku supermarketów i sklepów spożywczych Zwrot
dotyczy zakupów w sklepie stacjonarnym i internetowym, przy
czym w przypadku sklepów internetowych obejmuje wyłącznie
płatności Kartą dokonane na stronie sklepu, a nie obejmuje płatności
dokonywanych u kuriera.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości
w przypisaniu kodów akceptanta kart płatniczych MCC punktom
handlowo-usługowym, objętych Zwrotem, jeżeli nie zostały zawinione
przez Bank.
§ 3.
W czasie obowiązywania Regulaminu, Klient otrzymuje nagrodę
w wysokości 3 PLN za każde pełne 100 PLN transakcji płatności
bezgotówkowych dokonanych w danym Okresie rozliczeniowym
Kartą w punktach handlowo-usługowych, o których mowa w § 2
(„Nagroda”).
Nagroda jest wypłacana na Konto w okresach miesięcznych. Wypłata
jest realizowana do końca miesiąca następującego po Okresie
rozliczeniowym, w czasie, którego Klient spełnił warunki określone
w § 2.
Nagroda naliczana jest od każdej indywidulanej transakcji w danym
Okresie rozliczeniowym osobno, co oznacza, że transakcje przed
wyliczeniem Nagrody w danym Okresie rozliczeniowym nie podlegają
zsumowaniu celem łącznego jej wyliczenia. Transakcje muszą spełniać
warunki opisane w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz być zaksięgowane na
Koncie w danym Okresie rozliczeniowym,

4. W przypadku zwrotu transakcji na Konto:
1) przed zakończeniem Okresu rozliczeniowego – Konto nie będzie
uznane kwotą Nagrody za zwróconą transakcję,
2) po zakończeniu Okresu rozliczeniowego – wysokość Nagrody
za zwróconą transakcję pomniejszy Nagrodę należną w kolejnych
Okresach rozliczeniowych oraz/lub obciąży Konto, niezależnie
od wysokości salda Konta. W przypadku braku wystarczających
środków na Koncie obciążenie to spowoduje niedozwolone
zadłużenie na Koncie.
5. Łączna wysokość Nagrody wypłaconej na Konto, niezależnie od
liczby Kart wydanych do Konta, w każdym Okresie rozliczeniowym
nie może przekroczyć kwoty 50 PLN.
6. Wypłacana Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego,
z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona otrzymana przez Klienta w związku
z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą
i stanowi przychód z tej działalności - zgodnie z przepisami Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Reklamacje
§ 4.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Zwrotu powinny być składane
w formie pisemnej na adres Banku, za pośrednictwem Kanałów
Bankowości Elektronicznej lub w placówce Banku.
2. Reklamacje nie mogą być składane po upływie 30 dni od zakończenia
danego Okresu rozliczeniowego, którego reklamacja dotyczy.
W przypadku nadania reklamacji pocztą decyduje data stempla
pocztowego.
3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 2, nie
zostaną rozpatrzone.
4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres do
korespondencji Klienta, numer PESEL Klienta, numer Karty, jak
również dokładne wskazanie nieprawidłowości objętej reklamacją.
5. Bank poinformuje Klienta o decyzji podjętej w sprawie reklamacji
w formie uzgodnionej z Klientem, niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Banku.
Postanowienia końcowe
§ 5.
1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje
się postanowienia „Regulaminu ogólnego otwierania i prowadzenia
rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium
Spółka Akcyjna” oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Zgłoszenie przez Klienta sprzeciwu do zmiany Regulaminu skutkuje
wyłączeniem stosowania Zwrotu w stosunku do tego Klienta.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bankmillennium.
pl oraz w placówkach Banku
Załącznik do Regulaminu zwrotu części wydatków na zakupy
dla Posiadaczy Dobrego Konta
Wykaz kodów kategorii akceptanta kart płatniczych MCC
objętych Regulaminem zwrotu części wydatków na zakupy dla
Posiadaczy Dobrego Konta obowiązujący od 14 lutego 2011r.
Kategoria

Kod MCC

Supermarkety, sklepy
spożywcze

5411, 5441, 5451, 5462, 5499, 5331

Stacje paliw

5541, 5542, 5983

Apteki

5912

Opieka medyczna

4119, 5047, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042,
8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099

W związku ze zmianami Regulaminu zwrotu części wydatków na zakupy dla Posiadaczy Dobrego Konta przysługuje Państwu prawo ich nieprzyjęcia
poprzez złożenie sprzeciwu. Przypominamy tylko, ze złożenie takiego sprzeciwu skutkuje z mocy § 5 ust. 2 tego regulaminu zupełnym wyłączeniem
Zwrotu w stosunku do Posiadacza Dobrego Konta składającego taki sprzeciw. Sprzeciw może być złożony najpóźniej do dnia 28 lutego 2013 r.

