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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „MONEY MANIA 4” 

(„REGULAMIN”) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Money Mania 4” (dalej „Akcja”) oraz fundatorem premii 

jest „Money.pl” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-365, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana 

w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 2.266.000 zł (dalej „Organizator”). 

2. Partnerem Konkursu jest Bank Millennium S.A. 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 (dalej „Partner” lub „Bank”). 

3. Akcja  zostanie przeprowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego 

przez Organizatora pod adresem URL: www.moneymania.pl (dalej „Serwis”), za pomocą 
dedykowanej do tego celu aplikacji promocyjnej (dalej „Aplikacja”). W celu udziału w Akcji, 
uczestnik Akcji musi utworzyć swój profil w Aplikacji.  

4. Akcja polega na wypłaceniu każdemu uczestnikowi Akcji, który spełni wszystkie zapisane w 
niniejszym Regulaminie warunki (dalej „Uczestnik”), premii w wysokości 100 zł (dalej „Premia”) 
za założenie Konta 360˚ lub Konta 360˚ Student w Banku Millennium S.A. Szczegóły dotyczące 
wypłaty i naliczenia Premii opisane są w § 4. 

5. O przyznaniu Premii Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora poprzez komunikat 

dostępny po zalogowaniu się w Aplikacji oraz wiadomość e-mail. Warunkiem otrzymania 

Premii jest między innymi uzupełnienie w Aplikacji numeru swojego aktywnego Konta 360˚ lub 
Konta 360˚ Student, założonego zgodnie z § 3 pkt 1 Regulaminu Akcji (dalej „Regulamin”). 

6. Regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

7. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Akcji 

1. Uczestnikami Akcji (dalej „Uczestnik”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.  

2. Uczestnikami Akcji nie mogą być: 

a. pracownicy Organizatora: pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest 

zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i 
osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w 
szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia), 

b. klienci Banku, którzy posiadają wspólne konto w Banku z pracownikiem Organizatora, 

c. klienci Banku, którzy mają zawartą umowę z Bankiem, dotyczącą świadczonych przez 
Bank usług i którzy są lub byli uprawnieni do dysponowania jakimkolwiek rachunkiem 
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w Banku jako współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun czy 

kurator posiadacza rachunku w Banku po 01.04.2015 roku. 

3. Udział w Akcji wyklucza uczestnictwo w innych promocjach organizowanych przez Bank 

związanych z Kontem 360º lub Kontem 360º Student w okresie trwania Akcji 

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. 

5. Pytania dotyczące Akcji należy kierować na adres poczty elektronicznej: 

moneymania@firma.money.pl.  

6. Informacje dotyczące Konta 360˚ lub/i Konta 360˚ Student można uzyskać na infolinii Banku -

tel: 801 331 331.  

 

§ 3. Zasady udziału w Akcji 

1. Aby wziąć udział w Akcji, Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki: 

a. w okresie od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. wykonać łącznie następujące 
czynności: 

i. poprzez stronę Serwisu zarejestrować się i założyć swój profil w 
Aplikacji, podając adres email oraz imię i nazwisko Uczestnika, 

ii. w celu potwierdzenia rejestracji, kliknąć w link umieszczony w 
wiadomości email, przesłanej przez Organizatora na adres email, 

podany przez Uczestnika, zgodnie z pkt. i., 

iii. kliknąć na aktywny link udostępniony w Aplikacji (wymagane jest 

zalogowanie się), który przekieruje Uczestnika na stronę serwisu 
Banku,  

iv. po przekierowaniu na stronę serwisu Banku, wypełnić wniosek 
dotyczący otwarcia i prowadzenia w Banku rachunku  Konto 360˚ lub 
Konto 360˚ Student (dalej „Wniosek”) oraz wyrazić zgody dotyczące 
tajemnicy bankowej oraz przetwarzania danych osobowych zawartych 

we Wniosku (udzielenie tych zgód i niewycofanie ich w okresie Akcji 

jest warunkiem uczestnictwa w Akcji), 

b. do dnia 10 kwietnia 2016 r. (włącznie) podpisać z Bankiem Umowę rachunków 
bankowych oraz karty debetowej, dotyczącą otwarcia i prowadzenia Konta 360˚ lub 
Konto 360˚ Student („Umowa”) za pośrednictwem jednej z trzech dostępnych opcji:   

i. w procesie z opcją potwierdzania danych Klienta na podstawie 

przelewu z innego banku – aktywacja Konta 360˚ lub Konto 360˚ 
Student następuje na podstawie przelewu z innego banku po 
pozytywnej weryfikacji danych i akceptacji przelewu przychodzącego 
przez Bank. Dane osobowe i adresowe Uczestnika w banku, z którego 
wykonywany jest przelew, muszą być zgodne z danymi Uczestnika 

zawartymi w dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości i 
z danymi podanymi we Wniosku;  

ii. w procesie z kurierem - aktywacja Konta 360˚ lub Konto 360˚ Student 
następuje po dokonaniu przez pracownika Centrali Banku pozytywnej 

weryfikacji dokumentów podpisanych prawidłowo przez Uczestnika, 

dostarczonych mu przez kuriera;  
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iii. w procesie z wizytą Uczestnika w oddziale Banku - aktywacja Konta 

360˚ lub Konta 360˚ Student dokonywana jest przez pracownika 

oddziału Banku po podpisaniu Umowy przez Uczestnika;  

c. do dnia 20 kwietnia 2016 r. uzupełnić w Aplikacji numer swojego aktywnego Konta 

360˚ lub Konta 360˚ Student, założonego zgodnie z § 3 ust. 1 ppkt. a Regulaminu.  

d. wykonać kartą wydaną do Konta 360˚ lub Konta 360˚ (dalej „Karta”) lub za pomocą 
BLIK:  

i. min. 5 płatności na łączną kwotę min. 360 PLN - do 30 kwietnia 2016 r. 

ii. min. 5 płatności na łączną kwotę  min. 360 PLN - od 1 maja 2016 r. do 

31 maja 2016 r., 

- przy czym przez płatność rozumie się transakcje 
bezgotówkowe, wykonane przez Uczestnika w sklepach 
stacjonarnych (POS) lub za pomocą BLIK, zaksięgowane  przez 

Bank na Koncie 360˚ lub Koncie 360˚ Student Uczestnika 

(uwaga: dzień księgowania płatności może różnić się od dnia 

dokonania płatności); 

1) do 30 kwietnia 2016 r. - dla płatności dokonanych od 

dnia zawarcia Umowy Konta 360˚ lub Konta 360˚ 
Student do 30 kwietnia 2016 r.;  

2) do 31 maja 2016 r. – dla płatności dokonanych w 

okresie od 1 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r.,  

- nie zostaną wzięte pod uwagę: płatności anulowane, 
transakcje bankomatowe i przelewy z Konta 360˚ lub Konta 

360˚ Student; 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. b., w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów 
lub niezgodności danych w przelewie weryfikacyjnym Bank może odmówić zawarcia Umowy, 
o czym powiadomi Uczestnika. 

3. Z jednego profilu w Aplikacji można założyć tylko jedno Konto 360˚ lub Konta 360˚ Student. W 

przypadku złożenia przez Uczestnika wniosków dot. otwarcia i prowadzenia Konta 360˚ i Konta 

360˚ Student, Premia przysługuje tylko za jeden rachunek. 

4. Premia zostanie przekazana na aktywne, tj. nie zamknięte do dnia 31.07.2016 r. Konto 360˚ lub 
Konto 360˚ Student, należące do Uczestnika. 

5. O przyznaniu Premii Organizator powiadomi Uczestników do 30 czerwca 2016 r., publikując 
komunikat dostępny po zalogowaniu w Serwisie oraz wysyłając wiadomość e-mail.  

6. Organizator zastrzega, iż wnioski dotyczące otwarcia i prowadzenia w Banku rachunku Konto 

360˚ lub Konto 360˚ Student, składane z innego źródła w Internecie niż poprzez aktywny link 
udostępniony w Aplikacji, który przekieruje Uczestnika na stronę serwisu Banku zgodnie z ust. 

1, pkt. a., jak również złożone po 31 marca 2016 r. nie będą brały udziału w Akcji. 

7. Adres email podany przez Uczestnika przy składaniu Wniosku, powinien być tożsamy z 
adresem email, podanym w Aplikacji Organizatora. 

 

§ 4. Premia gwarantowana 

1. Uczestnicy, którzy spełniają łącznie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu, otrzymają od 

Organizatora Premię gwarantowaną o wartości 100 zł.  
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2. Premia zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 31 lipca 2016 r., na 

aktywne Konto 360˚ lub Konta 360˚ Student Uczestnika, założone zgodnie z § 3 ust. 1. 

Regulaminu. 

3. Premia zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości 
przekazania jej równowartości innemu Uczestnikowi lub zamiany na inną formę premii. 

4. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że ich działania są niezgodne 
z Regulaminem lub przepisami prawa albo których działanie ma na celu niezgodną z 

Regulaminem ingerencję w mechanizm Akcji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni 
z dalszego udziału w Akcji. 

 

§ 5. Podatki w Akcji promocyjnej  

Wartość Premii w Akcji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 

21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 
2012 r. , poz.361 z późn. zm.). 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników w Aplikacji, będą wykorzystywane wyłącznie 

w celach związanych z realizacją przedmiotu Akcji (tj. w celu rozliczenia Premii) przez 

Organizatora, a w przypadku udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów 

marketingowych Organizatora. 

2. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2135). Administratorem danych osobowych Money.pl Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu 50-365, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 
Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-

52-608, kapitał zakładowy 2.266.000 zł. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych w Aplikacji jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia 
udział w Akcji. 

5. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Bank zgodnie z przepisami prawa, 
regulacjami, o których mowa w § 9 Regulaminu, Umową oraz Wnioskiem.  

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją, w zakresie dotyczącym Serwisu, Aplikacji, 
Premii oraz w pozostałym zakresie dotyczącym Organizatora, należy składać Organizatorowi za 

pośrednictwem Aplikacji w terminie 30 dni od zakończenia Akcji.  

2. Reklamacje w zakresie określonym w ust. 1, rozpatrywać będzie Organizator niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie 
reklamacji zostanie przesłana na adres email wskazany w czasie rejestracji Uczestnika w 

Aplikacji. 

3. W zakresie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank, w tym składania Wniosku, 

zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług bankowych dla osób 
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fizycznych w Banku Millennium S.A., dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez 
Bank, dostępnego w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl. 

4. Złożenie w Banku reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Bank nie ma wpływu na 
odpowiedzialność Organizatora z tytułu Akcji, w tym Premii chyba, że reklamacja dotyczy 
otwarcia lub zamknięcia Konta 360˚ lub Konta 360˚ Student. Złożenie Organizatorowi 
reklamacji dotyczącej Akcji, w tym Premii nie ma wpływu na odpowiedzialność Banku z tytułu 
usług świadczonych przez niego Uczestnikowi. 

 

§ 8. Odstąpienie i rezygnacja z Akcji 

1. Uczestnik może odstąpić i zrezygnować z udziału w Akcji w ciągu 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od rejestracji w Aplikacji bez podawania przyczyny. 

2. Odstąpienie i rezygnacja z Akcji zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na 

piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. 

3. Rezygnacja z udziału w Akcji nie oznacza odstąpienia od Umowy. Do odstąpienia od Umowy, 
w przypadku umów zawieranych na odległość, wymagane jest złożenie odrębnego 
oświadczenia o odstąpieniu Bankowi, zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu 

świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.  

 

§ 9. Relacje Uczestnika z Bankiem 

1. Uczestnicząc w Akcji, Uczestnik akceptuje, że w zakresie dotyczącym składania Wniosku, 

zawarcia Umowy, jak również dokonywania płatności i świadczenia usług przez Bank, 
zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług bankowych dla osób 
fizycznych w Banku Millennium S.A., Regulaminu otwierania rachunków bankowych w Banku 
Millennium S.A. z opcją potwierdzenia danych klienta na podstawie przelewu z innego banku, 
Cennika usług – prowizje i opłaty, Ogólnych warunków ubezpieczenia „Ochrona karty”, 
Regulaminu Oferty oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet Bardzo Pomocny”, 

dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl.  

2. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z regulaminami, cennikami i warunkami, o 

których mowa w ust. 1., w zakresie dotyczącym czynności Banku, pierwszeństwo mają 
regulacje Banku, o których mowa w tym ustępie. 
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