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REGULAMIN PROMOCJI  

„Nowy rok z nowym kontem i premią do 400 zł” 

 

W regulaminie opisujemy zasady, na jakich możesz wziąć udział w promocji oraz warunki, które musisz spełnić, aby otrzymać 

premie. 

JAK CZYTAĆ REGULAMIN  

 

 

Gdy piszemy:  

Ty – mamy na myśli każdą osobę fizyczną, która chce wziąć udział w promocji „Nowy rok z nowym 

kontem i premią do 400 zł”,  

my – mamy na myśli Bank Millennium S.A. 

 

Niektórych pojęć w tym regulaminie używamy w określonym znaczeniu. Wyjaśniamy je w słowniku na końcu regulaminu. W 

treści regulaminu oznaczamy je podkreśleniem, na przykład: konto. 

KIEDY MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ DO PROMOCJI 

1. Promocja „Nowy rok z nowym kontem i premią do 400 zł” trwa od 10 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku lub 

do czasu, kiedy otworzymy 30 000 kont w okresie promocji. 

2. Jeśli limit kont wyczerpie się przed 31 marca 2023 roku, to zamieścimy informację o zakończeniu promocji na stronie 

www.bankmillennium.pl/promocja-konto-Q12023  

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI 

3. W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki: 

1) jesteś pełnoletnią osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) nie masz jeszcze konta w naszym banku i nie posiadałeś u nas konta w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 

momentu przystąpienia do promocji, 

3) masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym, 

4) nie jesteś naszym pracownikiem, 

5) posiadasz zdefiniowany numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora telekomunikacyjnego do 

otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w naszych kanałach zdalnych: Millenet lub aplikacji mobilnej. 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROMOCJI 

4. Możesz przystąpić do promocji, jeśli otworzysz konto Millennium 360° oraz zaakceptujesz regulamin promocji. 

5. Konto otworzysz: 

1) jeśli jesteś już naszym klientem: 

a) online z wykorzystaniem weryfikacji tożsamości za pomocą logowania do innego banku za pośrednictwem 

strony www.bankmillennium.pl/promocja-konto-Q12023, lub 

b) w naszych kanałach zdalnych: Millenet lub aplikacji mobilnej - skorzystaj wtedy z zaproszenia do założenia konta 

w promocji, które przekażemy Ci w Millenecie lub w aplikacji mobilnej; 

2) jeśli jeszcze nie jesteś naszym klientem: 

a) przez naszą stronę www.bankmillennium.pl/promocja-konto-Q12023:  

i. online z wykorzystaniem weryfikacji tożsamości za pomocą logowania do innego banku,  

ii. online na selfie, 

iii. w naszej placówce, lub 
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b) w procesie wnioskowania o pożyczkę gotówkową online na stronie www.bankmillennium.pl/wniosek-o-

pozyczke-online. 

JAKIE SĄ PREMIE I JAK JE OTRZYMAĆ 

6. W promocji możesz otrzymać od nas dwie premie o łącznej wartości 400 złotych, jeśli spełnisz wszystkie warunki 

opisane poniżej. 

7. Pierwszą premię 200 złotych otrzymasz, jeśli spełnisz wszystkie poniższe warunki: 

1) składając wniosek o konto wyrazisz zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych lub marketingowych: 

a) przez kanały elektroniczne np. mail, Millenet lub aplikację mobilną,  

b) przez telefon, 

c) oraz dotyczących produktów i usług firm współpracujących z nami, 

2) wyrazisz zgodę na świadczenie przez Millennium Goodie sp. z o.o. we współpracy z Bankiem usługi „Zwroty za 

zakupy” na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników”,  

3) nie odwołasz powyższych zgód do momentu wypłaty premii, 

4) zawrzesz umowę o konto Millennium 360° wraz z kartą debetową w czasie trwania promocji, 

5) w ciągu pierwszych 14 dni po otwarciu konta, zasilisz je kwotą minimum 1 000 złotych, 

6) do końca kolejnego miesiąca po otwarciu konta:  

a) co najmniej 1 raz zalogujesz się do naszej aplikacji mobilnej oraz  

b) co najmniej 5 razy zapłacisz kartą debetową lub BLIKIEM, 

7) nie wypowiesz lub nie odstąpisz od umowy o konto do czasu wypłaty premii. 

8. Drugą premię 200 złotych otrzymasz, jeśli: 

1) spełnisz warunki do otrzymania pierwszej premii,  

a następnie 

2) w każdym z trzech kolejnych miesięcy po okresie, w którym spełniłeś warunki do otrzymania pierwszej premii: 

a) co najmniej 1 raz zalogujesz się do naszej aplikacji mobilnej,  

b) co najmniej 5 razy zapłacisz kartą debetową lub BLIKIEM, 

c) zasilisz konto kwotą minimum 1 000 złotych,  

3) nie odwołasz zgód wyrażonych przy otwieraniu konta oraz nie rozwiążesz, nie wypowiesz lub nie odstąpisz od 

umowy o konto do czasu wypłaty drugiej premii, 

4) dodatkowo, o ile otworzysz konto online na selfie z wykorzystaniem zdalnej weryfikacji złożysz wzór podpisu i 

udostępnisz nam swój dokument w dowolnej placówce w terminie:  

a) do końca maja 2023 roku, jeśli konto otworzysz w styczniu 2023 roku, 

b) do końca czerwca 2023 roku, jeśli konto otworzysz w lutym 2023 roku, 

c) do końca lipca 2023 roku, jeśli konto otworzysz w marcu 2023 roku. 

9. Kiedy sprawdzamy, czy został spełniony warunek zasilenia konta, nie uwzględniamy poleceń przelewu wewnętrznego 

między Twoimi własnymi rachunkami prowadzonymi przez nas. 

10. Kiedy sprawdzamy, czy został spełniony warunek płatności kartą debetową lub BLIKIEM, nie uwzględnimy: 

1) wypłat gotówki,  

2) transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, w tym m.in. przelewów BLIK na telefon,   

3) transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych,  

4) kwot transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do drugiej premii. 

KIEDY OTRZYMASZ PREMIE 

11. Kiedy spełnisz wszystkie warunki promocji nabywasz prawo do premii. 

12. Pierwszą premię wypłacimy do końca miesiąca po okresie wyznaczonym na spełnienie warunków, co oznacza, że: 

1) jeśli konto otworzysz w styczniu, a warunki spełnisz do końca lutego, to pierwszą premię otrzymasz do 31.03.2023 

r. 
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2) jeśli konto otworzysz w lutym, a warunki spełnisz do końca marca, to pierwszą premię otrzymasz do 30.04.2023 r. 

3) jeśli konto otworzysz w marcu, w warunki spełnisz do końca kwietnia, to pierwsza premię otrzymasz do 31.05.2023 

r. 

13. Drugą premię wypłacimy do końca miesiąca po okresie wyznaczonym na spełnienie warunków, co oznacza, że: 

1) jeśli spełnisz warunki w marcu, kwietniu i maju, to drugą premię otrzymasz do 30.06.2023 r. 

2) jeśli spełnisz warunki w kwietniu, maju i czerwcu, to drugą premię otrzymasz do 31.07.2023 r. 

3) jeśli spełnisz warunki w maju, czerwcu i lipcu, to drugą premię otrzymasz do 31.08.2023 r. 

14. Premie wypłacimy na konto, które otworzysz w promocji.  

15. Nie jesteś uprawniony do przeniesienia praw do którejkolwiek z premii na inne osoby, ani ich zamiany na inne 

świadczenia. 

 

Zobacz jakie to proste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II I III IV V VII VI 

Otwierasz 

konto  

Wypłacamy 

200 zł 

Spełniasz warunki do 

otrzymania pierwszej premii 

Wypłacamy 

200 zł 

Spełniasz warunki do otrzymania drugiej premii 
 

VIII 

Otwierasz 

konto 

 

Spełniasz warunki do otrzymania drugiej premii 
 

 

Wypłacamy 

200 zł 

Wypłacamy 

200 zł 

 

Spełniasz warunki do otrzymania drugiej premii 

 

 

Wypłacamy 

200 zł 

Wypłacamy 

200 zł 

Spełniasz warunki do 

otrzymania pierwszej premii 

Otwierasz 

konto  

Spełniasz warunki do 

otrzymania pierwszej premii 



 

4  

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE 

16. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A jest administratorem danych 

osobowych uczestników promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).  

17. Dane osobowe uczestników promocji będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

w celu przeprowadzenia promocji zgodnie z postanowieniami tego regulaminu oraz na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO, gdy będzie mieć to zastosowanie, do postępowania reklamacyjnego dotyczącego promocji 

lub w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z rozliczeniem nagród. 

Pozostałe cele przetwarzania zależne będą od rodzaju posiadanych produktów.  

18. Masz prawo do złożenia sprzeciwu, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprostowania 

danych, żądania dostępu do treści danych oraz ich przeniesienia. W każdej chwili możesz odwołać zgodę w 

przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Szczegółowe informacje opisujące 

zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie o nazwie: „Informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A.” dostępnym również na stronie: 

https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych. 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJE 

19. Reklamacje możesz złożyć w następujący sposób: 

1) na piśmie - listem na adres naszej siedziby lub naszej dowolnej placówki, 

2) ustnie - w naszej dowolnej placówce lub telefonicznie (przez COT), 

3) w postaci elektronicznej - w Millenet lub aplikacji mobilnej. 

20. Reklamacje zawierać powinny dopisek następującej treści: Promocja „Nowy rok z nowym kontem i premią 

do 400 zł”. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

21. Organizatorem promocji jest Bank. 

22. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

23. Każda promocja organizowana przez Bank jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu. 

Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

24. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu, w tym dotyczących reklamacji w zakresie 

świadczonych przez Bank usług, stosuje się postanowienia „Regulaminu ogólnego świadczenia usług 

bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.”, „Regulaminu otwierania rachunków w Banku 

Millennium S.A. z wykorzystaniem zdalnej weryfikacji tożsamości Klienta”, „Regulaminu otwierania 

rachunków przez Internet w Banku Millennium S.A. z wykorzystaniem usługi weryfikacji tożsamości”, 

„Regulamin świadczenia usług otwartej bankowości w Banku Millennium S.A.” oraz obowiązujące przepisy 

prawa. 

25. Treść regulaminu dostępna jest w naszych placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. 

26. Uzyskane nagrody 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. 

 

 

 

https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych
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SŁOWNIK 

Bank Bank Millennium S.A. 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. 

konto  rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w Banku Millennium S.A., który 

nie jest rachunkiem technicznym przeznaczonym do obsługi innych produktów 

bankowych. 

premia premia pieniężna 

regulamin niniejszy regulamin promocji 

promocja określona regulaminem promocja „Nowy rok z nowym kontem i premią do 400 zł” 

aplikacja mobilna zdalny dostęp do produktów i usług oferowanych przez Bank za pośrednictwem 

urządzeń mobilnych (np. telefonów komórkowych) wyposażonych w oprogramowanie 

dostarczane przez Bank, obsługujących transmisję danych. Więcej na temat aplikacji 

znajduje się na stronie Banku: www.bankmillennium.pl/biznes/bankowosc-

elektroniczna/bankowosc-mobilna/aplikacja-mobilna 

Millenet serwis dostępny za pośrednictwem sieci Internet oraz komputera lub urządzenia 

mobilnego wyposażonego w rekomendowaną przeglądarkę, poprzez który po zawarciu 

odrębnej umowy z Bankiem możliwy jest zdalny dostęp do produktów i usług Banku 

 


