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Regulamin Promocji „Moje Konto 360
o
 w Banku Millennium” (dalej „Regulamin”) 

UWAGA!!!  

PRZEDŁUŻONY TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU ORAZ MOŻLIWOŚCI POLECANIA 

 DO 09.12.2016 ROKU ORAZ ZAWARCIA UMOWY O KONTO DO 15.12.2016 ROKU 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem działań promocyjnych pod hasłem „Moje Konto 360 o 
w Banku Millennium” zwanych dalej 

„Promocją”, składających się z: 

a. Akcji „Konto 360 o z premią” zwanej dalej „Akcją”; 

b. Akcji „Polecaj konto i zarabiaj”; 

oraz fundatorem Premii i Premii dodatkowej jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 
8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał 
zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Partnerem Promocji jest Bank Millennium Spółka Akcyjna 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, zwany dalej „Partnerem” lub „Bankiem”. 

 

§2 Definicje 

 

Uczestnik – osoba biorąca udział w Promocji; 

Aplikacja – dedykowana aplikacja dostępna w serwisie Organizatora pod adresem URL: mojekonto.zpremia.pl, 

umożliwiająca rejestrację uczestnictwa w Promocji; 

Polecający – uczestnik Akcji, który wygenerował w Aplikacji Kod umożliwiający polecanie w ramach Akcji 

„Polecaj konto i zarabiaj”; 

Polecony – uczestnik Akcji, który otrzymał od Polecającego Kod i wziął udział w Akcji „Polecaj konto i zarabiaj”; 

Nowy Klient Banku – osoba, która nie posiada i nie posiadała relacji w Banku Millennium, zgodnie z §4 pkt. I 

ust. 1 ppkt b i c Regulaminu; 

Premia – kwota przysługująca Uczestnikowi, który spełnił warunki Akcji „Konto 360o z premią”; 

Premia dodatkowa – kwota przysługująca Uczestnikowi, który spełnił warunki Akcji „Polecaj konto i zarabiaj”; 

 

§3 Zasady działania i czas trwania Promocji 

1. Działania promocyjne mające na celu promocję Produktów Banku: Konto 360
o
 lub Konto 360

o
 Student 

oferowanych przez Bank Millennium S.A. wraz z kartą do konta Millennium Visa 360o
, zostaną 

przeprowadzone przy wykorzystaniu Aplikacji.  

2. Promocja trwa od 16.11.2016 roku do 28.02.2017 roku.  
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3. Uczestnik biorący udział w Akcji nabywa prawo do  otrzymania jednorazowej Premii w wysokości 100 zł za 

założenie Konta 360
o
 lub Konta 360

o
 Student wraz z kartą do konta Millennium Visa 360

o
 i po spełnieniu 

warunków  określonych w §4 pkt. I oraz pkt. II) Regulaminu. 

4. Uczestnik, który jako Polecający, weźmie udział w Akcji „Polecaj konto i zarabiaj” nabywa prawo do 

otrzymania Premii dodatkowej w wysokości 50 zł po spełnieniu warunków określonych w §5 pkt I oraz pkt 

II. Tytułem Premii dodatkowej jeden Polecający może otrzymać łącznie maksymalnie 500 zł. 

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Partnera dotyczącymi Konta 360°, w tym z Promocją „Zyskaj 

360 zł – 4 edycja”. 

6. O przyznaniu Premii lub Premii dodatkowej Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora poprzez 

wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Uczestnika przy rejestracji swojego udziału w 
Promocji za pośrednictwem Aplikacji. Wypłata Premii lub Premii dodatkowej następuje na rachunek 

Uczestnika otwarty w ramach Promocji. W tym celu wymagane jest podanie w Aplikacji przez Uczestnika 

numeru jego aktywnego (tj. niezamkniętego) rachunku otwartego w ramach Promocji. 

7. Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

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

9. Przystępując do Promocji Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie wymagania określone w § 4 pkt I 
Regulaminu.  

 

§4 Akcja „Konto 360o z premią” („Akcja”) 

 

I. Uczestnictwo  

1. Uczestnikami Akcji mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, posiadające obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

a. osoby nie będące pracownikami Organizatora lub Partnera zaangażowanymi w organizację Akcji;  
b. osoby, które nie mają zawartej żadnej umowy z Bankiem i nie są lub nie były uprawnione do składania 

dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku po 01.04.2015 r., jako posiadacz,  
współposiadacz rachunku lub pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza 
rachunku, jak również nie są i nie były w danym czasie użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym 
karty przedpłaconej pre-paid; 

c. osoby, które przed dniem rozpoczęcia Promocji, tj.: 15.11.2016 nie zostały zarejestrowane przez Bank 

jako wnioskodawca jakiegokolwiek Produktu Banku, a ich wniosek nie jest procesowany przez Bank w 

trakcie trwania Promocji. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do uczestnictwa w Akcji. 

 

II. Warunki Akcji „Konto 360
o
 z premią” 

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

a. w okresie od 16.11.2016 roku do 07.12.2016 roku (Uwaga zmiana!! termin zostaje wydłużony do 

09.12.2016 roku) założyć swój profil w Aplikacji i zarejestrować się podając poprawne dane: imię, 
nazwisko oraz adres email. 

b. W okresie do 07.12.2016 roku (Uwaga zmiana!! termin zostaje wydłużony do 09.12.2016 roku) 

kliknąć w udostępniony w Aplikacji link, który przekieruje Uczestnika na stronę Partnera do wniosku 

dotyczącego otwarcia i prowadzenia Konta  360
o
 lub Konta 360

o
 Student, z których każde jest zwane 

dalej „Kontem” lub łącznie „Kontami” (dalej „Wniosek”) oraz do 13.12.2016 roku (Uwaga zmiana!! 

termin zostaje wydłużony do 15.12.2016 roku) zawrzeć z Bankiem umowę o Konto i kartę debetową 
do Konta,  
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c. składając Wniosek wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych 
Banku, podmiotów stanowiących jednostki powiązane z Bankiem oraz współpracujące z Bankiem na 
podstawie umowy, w tym drogą telefoniczną i poprzez środki komunikacji elektronicznej, oraz nie 

odwołać tej zgody w okresie trwania Promocji. 

d. składając Wniosek wyrazić zgodę na ujawnienie przez Bank Organizatorowi informacji objętych 
tajemnicą bankową w zakresie niezbędnym do wypłacenia Uczestnikowi lub osobie polecającej 
Uczestnikowi Konto, od której Uczestnik uzyskał Kod, Premii lub Premii dodatkowej tj.: o spełnieniu 
lub niespełnieniu warunków uprawniających do otrzymania Premii lub Premii dodatkowej. 

2. Z jednego profilu w Aplikacji można założyć tylko jedno Konto. 

3. Uczestnik Akcji nabywa prawo do otrzymania Premii, jeśli spełnione zostaną następujące warunki: 

a. Uczestnik założy Konto z wykorzystaniem linku, o którym mowa  w ustępie 1 lit. b; 

b. Nowo otwarte Konto zasilone zostanie kwotą co najmniej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) w każdym 
z dwóch miesięcy, to jest styczniu i lutym 2017 roku, oraz wykonana zostanie co najmniej jedna 

płatność bezgotówkowa w każdym z dwóch miesięcy, to jest styczniu i lutym 2017 roku, w 

stacjonarnych punktach handlowo – usługowych (POS) , przy użyciu karty debetowej do Konta lub za 

pomocą usługi BLIK. Dokonując oceny spełnienia tego warunku, Bank nie uwzględnia wypłat gotówki, 
przelewów wykonanych przez Internet, transakcji nie będących zapłatą za towary czy usługi oraz kwot 
transakcji zwróconych na Konto przed zakończeniem Promocji, jeżeli zwrot ten spowoduje 
niespełnienie warunku zaksięgowania na Koncie transakcji.  

4. Aktywacja Konta objętego Akcją jest możliwa w jeden z poniższych sposobów: 

a. w procesie z kurierem - następuje po pozytywnej weryfikacji dokumentów podpisanych prawidłowo 
przez Uczestnika, przywiezionych przez kuriera, dokonanej przez uprawnionego pracownika w Centrali 

Banku. Razem z umową o Konto wysłana jest na wskazany we wniosku adres karta Millennium Visa 

360
o
;  

b. w procesie z wizytą w Oddziale Banku - dokonywana jest przez pracownika oddziału Banku po 
podpisaniu umowy o Konto przez Uczestnika. W terminie 14 dni od aktywacji Konta  pocztą wysłana 
jest na wskazany we wniosku adres karta Millennium Visa 360

o
.  

5. Do dnia 24.03.2017 roku  po otrzymaniu powiadomienia o nabyciu prawa do otrzymania Premii, w celu jej 

uzyskania Uczestnik poda w Aplikacji swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer aktywnego Konta  

otwartego w ramach Akcji, na które przelana zostanie Premia w terminie określonym w § 6 ust.6. 

6. Organizator zastrzega, iż wnioski o założenie Konta składane z innego źródła w Internecie, niż za 
pośrednictwem Aplikacji, jak również wnioski o założenie konta złożone po 07.12.2016 roku (Uwaga 

zmiana!! Wyłączenie z udziału w Akcji dotyczy wniosków złożonych po 09.12.2016 roku) nie będą brały 
udziału w Akcji.  

 

§5 Akcja „Polecaj konto i zarabiaj” 

 

I. Uczestnictwo w Akcji „Polecaj konto i zarabiaj” 

 

1. W Akcji „Polecaj konto i zarabiaj” Polecający rekomenduje udział w Akcji „Konto 360
o
 z premią” 

Poleconemu. 

2. Poleconym jest Nowy Klient Banku, który otrzymał od Polecającego Kod (dalej „Polecony”). 

3. Kod służy identyfikacji osoby Polecającej i Poleconej – to unikatowy ciąg ośmiu znaków, generowany przez 

Polecającego w Aplikacji. Każdy Polecający może wygenerować w Aplikacji indywidualny Kod, który 
następnie przekazuje Poleconemu w celu przystąpienia do Akcji. 

4. Uczestnik Polecony, przed złożeniem Wniosku na stronie Partnera, powinien w Aplikacji Organizatora 

wprowadzić Kod, imię, nazwisko oraz e-mail Polecającego. Brak wprowadzenia Kodu lub wprowadzenie 

Kodu nieprawidłowego uniemożliwi Organizatorowi identyfikację Polecającego, a tym samym wypłatę 
Polecającemu Premii dodatkowej określonej w §6.  

5. Uczestnik Akcji „Polecaj konto i zarabiaj” może być jednocześnie Poleconym, jak i Polecającym. 
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6. Kod może zostać wygenerowany przez Polecającego w terminie do 07.12.2016 roku (Uwaga zmiana!! 

termin zostaje wydłużony do 09.12.2016 roku) i w tym czasie może być wykorzystany. 

 

II. Warunki Akcji „Polecaj konto i zarabiaj” 

 

1. Premię dodatkową może otrzymać Polecający, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

a. Polecający weźmie udział w Akcji oraz spełni warunki otrzymania Premii zgodnie z §4 punkt II 

 Regulaminu, 

b. Polecający wygeneruje w Aplikacji Kod oraz przekaże go Poleconemu,  

c. Kod, imię, nazwisko oraz e-mail Polecającego zostanie prawidłowo wpisany w Aplikacji przez 
Poleconego ponadto Polecony weźmie udział w Akcji i spełni warunki dotyczące wypłaty Premii 
zgodnie §4 Regulaminu. 

2. Nowy Klient Banku może zostać polecony przez jednego Polecającego,.  

3. Premia dodatkowa wynosi 50 zł.  

4. Polecający może otrzymać Premię dodatkową za maksymalnie 10 Uczestników Poleconych, którzy spełnią 
warunki uzyskania Premii zgodnie z § 4 Regulaminu.  

 

§6 Szczegóły wypłaty premii i premii dodatkowej  

1. Rozliczenie Premii lub Premii dodatkowej(-ych) z tytułu  Akcji „Konto 360
o
 z premią” oraz Akcji „Polecaj 

konto i zarabiaj” nastąpi do dnia 31.03.2017 roku.  

2. O przyznaniu Premii lub Premii dodatkowej(-ych) Organizator powiadomi Uczestnika poprzez wysłanie 
wiadomości na adres e-mail wskazany przez Uczestnika przy rejestracji w Aplikacji. Powiadomienie nastąpi 
do dnia 20.03.2017 roku. 

3. Premia wraz z ewentualną Premią dodatkową za każdego Poleconego, który spełnił warunki otrzymania 

Premii,  zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 31.03.2017 roku jednym przelewem na 

aktywne Konto otwarte w ramach Akcji. Konto nie może zostać zamknięte w okresie trwania Promocji. 

4. Po otrzymaniu powiadomienia od Organizatora o zakwalifikowaniu do otrzymania Premii oraz Premii 

dodatkowej Uczestnik do dnia 24.03.2017 roku powinien zalogować się w Aplikacji i uzupełnić następujące 
dane osobowe: imię, nazwisko, numer swojego aktywnego Konta otwartego w ramach Promocji (na który 
zostanie przekazana premia) oraz adres zamieszkania. 

5. Premia oraz Premia dodatkowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, 

bez możliwości przekazania jej równowartości innemu Uczestnikowi lub zamiany na inną formę nagrody. 

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

ingerencję w mechanizm Akcji lub Akcji „Polecaj konto i zarabiaj” lub próbie takich działań, mogą zostać 
wykluczeni z Promocji. 

7. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U z 2000 nr 14, poz. 176 ze zm.), Premie lub Premie dodatkowe do kwoty 760 zł są 
wartością wolną od podatku dochodowego.  

 

§7 Rezygnacja z uczestnictwa w Akcji  oraz w Akcji „Polecaj konto i zarabiaj” 

 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji lub Akcji „Polecaj konto i zarabiaj” w ciągu 14 (czternastu) 
dni kalendarzowych od rejestracji w Aplikacji bez podawania przyczyny.  

2. Rezygnacja z Akcji „Konto 360 
o z premią” i/lub Akcji „Polecaj konto i zarabiaj”, zgodnie z ust. 1 powyżej 

wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. 
Oświadczenie powinno zostać wysyłane pocztą na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa lub 

pocztą elektroniczną na adres e-mail: mojekonto@bankzpremia.pl.  

mailto:lokata130@bankzpremia.pl
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§8  Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem 
do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres 
mojekonto@bankzpremia.pl.    

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 
W przypadku uznania reklamacji, której przedmiotem był brak wypłaty Premii lub Premii dodatkowej, 
Premia lub Premia dodatkowa zostanie przekazana na Konto założone przez Uczestnika w ramach Promocji 

w ciągu maksymalnie 10 dni od daty uzupełnienia przez Uczestnika w Aplikacji danych, o których mowa w 

§6 ust. 4. 

3. W szczególnie skomplikowanym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu nie 
więcej niż do 60 dni, gdy rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w terminie 30 
dni. Organizator powiadomi Uczestnika o wydłużeniu okresu rozpatrzenia, ze wskazaniem:  

a. przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi,  

b. przyczyny opóźnienia,  
c. okoliczności, które muszą być ustalone.  

 

 

§9 Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Promocji, będą wykorzystywane wyłącznie w celach 
związanych z realizacją Promocji przez Organizatora, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, 
także dla celów marketingowych Organizatora. 

2. Dane osobowe Uczestników Promocji, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 

Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 

Warszawa. 

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

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

 

§10 Informacje dotyczące sposobu kontaktowania się  
Uczestnika z Organizatorem 

 

Prosimy o kontakt na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej 

do kontaktu: mojekonto@bankzpremia.pl, numer telefonu do kontaktu +48 22 55 55 452 (opłata za zwykłe 
połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych). 

 

Zakres zmian w Regulaminie Promocji „Moje Konto 360° w Banku Millennium” 

 

1. Wydłużeniu uległ termin: 
a.  założenia profilu w Aplikacji,    
b. złożenia wniosku na stronie Partnera,  

c. wygenerowania Kodu  przez Polecającego. 

Obowiązujący nowy termin to 09.12.2016 roku. 
Wprowadzona zmiana dotyczy postanowień w §4 pkt II ust. 1 lit. a) i b) oraz ust. 6, a także  w §5 pkt I 

ust. 6. 

2. Wydłużeniu uległ termin 

a. zawarcia z Bankiem umowy o Konto i kartę debetową do Konta,  
Obowiązujący nowy termin to 15.12.2016 roku. 
Wprowadzona zmiana dotyczy postanowień w §4 pkt II ust. 1 lit. b). 

mailto:lokata130@bankzpremia.pl
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