Regulamin Akcji promocyjnej „Konto 360o z wysoką premią za aktywność”
zwany dalej „Regulamin”
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Konto 360o z wysoką premią za aktywność” zwanej dalej
„Akcją” oraz fundatorem premii pieniężnej jest Agora S.A. 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 50.937.386 zł wpłacony w całości,
NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Partnerem Akcji 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”.
3. Akcja zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez
Organizatora pod adresem URL: konto360.zpremia.pl, zwanego dalej „Serwisem”, za pomocą
dedykowanej do tego celu aplikacji promocyjnej, zwanej dalej „Aplikacją” w dniach od
23.09.2015 roku do 31.10.2015 roku. Uczestnik po spełnieniu warunków wymienionych w
dalszej części regulaminu odpowiednio w §2, §3, §4, §5, §6 nabywa prawo do otrzymania
premii :
● pieniężnej podstawowej – w wysokości 50 złotych;
● pieniężnej II - w wysokości 50 złotych;
● pieniężnej III - w wysokości 50 złotych.
O przyznaniu premii (pieniężnej podstawowej, pieniężnej II oraz pieniężnej III) Uczestnik
zostanie powiadomiony przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail
wskazany przy rejestracji. Warunkiem otrzymania premii (pieniężnej podstawowej, pieniężnej
II i pieniężnej III) jest między innymi uzupełnienie w Aplikacji numeru swojego aktywnego
(tj. niezamkniętego) konta.
4. Rozstrzygnięcie Akcji – powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania premii:
● pieniężnej podstawowej – w wysokości 50 złotych następować będzie od dnia 6.11.2015
do dnia 7.12.2015;
● pieniężnej II - w wysokości 50 złotych nastąpi do dnia 8.01.2016 roku;
● pieniężnej III - w wysokości 50 złotych nastąpi do dnia 8.02.2016 roku.
5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji, określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
6. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
7. Uczestnictwo w Akcji jest związane z założeniem konta osobistego (Konta 360 o lub Konta
360o Student) oferowanych przez Bank Millennium S.A. wraz z kartą do konta Millennium

Visa 360o. Zasady korzystania z konta osobistego (Konta 360o lub Konta 360o Student) wraz z
kartą do konta Millennium Visa 360o określone są w Regulaminie ogólnym otwierania i
prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA oraz
Cennikach usług dostępnych w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl a
najważniejsze informacje zostały podane w § 8 Regulaminu.
§ 2. Uczestnictwo w Akcji.
1. Uczestnikami Akcji (zwanymi dalej „Uczestnikami”) 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 Akcji Promocyjnej „Konto 360o z wysoką premią za aktywność”.
2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
3. Akcja „Konto 360o z wysoką premią za aktywność” nie łączy się z innymi akcjami
promocyjnymi prowadzonymi przez Partnera, w tym z Promocją „Zyskaj 360 zł - II edycja”.
§ 3. Zasady udziału w Akcji.
Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki Akcji:
1. Uczestnik w okresie od 21.09.2015 roku do 31.10.2015 roku rejestruje się na stronie
Organizatora i zakłada swój profil podając adres e-mail. Dokonuje potwierdzenia rejestracji w
Aplikacji poprzez link aktywacyjny dostarczony drogą mailową.
2. Po potwierdzeniu rejestracji klika aktywny link udostępniony w Serwisie, który przekieruje na
stronę serwisu Partnera, dostępną w domenie URL: bankmillennium.pl. Skorzystanie z linku
uprawnia do otwarcia Konta objętego Akcją.
3. Wniosek o Konto należy wypełnić w ciągu jednej sesji, co oznacza, iż podczas wypełniania
wniosku Uczestnik Akcji nie może być bezczynny dłużej niż 30 minut.
4. Warunkiem złożenia wniosku o konto jest oświadczenie zgody (we wniosku) na
przekazywanie przez Bank Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia promocji, w szczególności przyznawania oraz wydawania
nagród Klientom Banku, będącym Uczestnikami Akcji.
5. Z jednego profilu w Aplikacji można założyć tylko jedno konto.
6. Konto zostaje objęte promocją, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
● Uczestnik rejestruje się w Aplikacji w sposób określony w ust. 1 powyżej,
● wniosek o Konto zostanie złożony poprzez link określony w ust. 2 powyżej do dnia
31.10.2015 do godziny 23:59:59. Składając wniosek Uczestnik nie posiadał żadnego
produktu w Banku i nie jest lub nie był uprawniony do dysponowania jakimkolwiek
rachunkiem w Banku jako współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy,
opiekun czy kurator po 01.04.2015 roku,
● Uczestnik we Wniosku o Konto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
celów marketingu 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 odwołał tych zgód w czasie trwania Akcji
promocyjnej.
7. Aktywacja Konta objętego Akcją powinna zostać rozpoczęta i zakończona w jednym procesie
otwierania konta online w jednej z trzech dostępnych opcji:
● w procesie z opcją potwierdzania danych Klienta – aktywacja konta następuje na
podstawie przelewu z innego banku po pozytywnej weryfikacji danych i akceptacji
przelewu przychodzącego przez Bank. Dane osobowe i adresowe w banku z którego
wykonywany jest przelew muszą być zgodne z danymi w dowodzie osobistym i z danymi
podanymi we wniosku;
● w procesie z kurierem - aktywacja konta następuje po pozytywnej weryfikacji
dokumentów podpisanych prawidłowo przez Klienta, przywiezionych przez kuriera.
Weryfikacji dokonuje uprawniony pracownik w Centrali Banku Millennium;
● w procesie z wizytą w Oddziale Banku - aktywacja konta dokonywana jest przez
Pracownika Oddziału Banku po podpisaniu umowy rachunku przez Klienta;
8. Karta Millennium Visa 360o dostarczona zostanie w sposób opisany poniżej w zależności od
wybranej opcji aktywacji Konta:
● w procesie aktywacji konta z opcją potwierdzenia danych na podstawie przelewu z
innego banku oraz w procesie z wizytą w oddziale – karta wysłana zostanie pocztą na
wskazany we wniosku adres w terminie 14 dni od aktywacji konta osobistego (Konto
360o lub Konto 360o Student);
● w procesie aktywacji konta z kurierem - karta dołączona zostanie do dokumentów
dostarczonych przez kuriera;
PIN do karty nadawany jest po aktywowaniu Karty w serwisie transakcyjnym Banku lub przez
telefon pod numerem Infolinii Partnera (Banku) 801 331 331 lub +48 22 598 40 40.
9. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu do otrzymania
premii pieniężnej podstawowej od Organizatora Uczestnik poda w Aplikacji imię i nazwisko,
adres zamieszkania i numer aktywnego konta osobistego założonego podczas Akcji, na które
przelana zostanie premia pieniężna. Uzupełnienie danych niezbędne jest przed wypłatą premii
podstawowej. Dane z Aplikacji wykorzystywane będą do wypłaty premii pieniężnej II i premii
pieniężnej III po spełnieniu przez uczestnika warunków określonych w §5 oraz §6.
Wprowadzonych do Aplikacji danych Uczestnik nie będzie mógł edytować - zmieniać - do
zakończenia wypłat premii.
10. Organizator zastrzega, iż wnioski o założenie konta osobistego (Konto 360o lub Konto 360o
Student) składane z innego źródła w Internecie, niż za pośrednictwem Serwisu URL:
konto360.zpremia.pl, jak również wnioski o otwarcie konta złożone po 31.10.2015 roku nie
będą brały udziału w Akcji.

§ 4. Premia pieniężna podstawowa.
1. Uczestnik, który do dnia 30.11.2015 (włącznie) wykonana co najmniej jedną płatność (lub
płatności) bezgotówkową kartą wydaną do konta w sklepach stacjonarnych (POS) na kwotę
minimum 360 zł (kwota rozumiana jako: suma transakcji na kwotę minimum 360 zł; nie
zostaną wzięte pod uwagę: płatności anulowane, transakcje bankomatowe i przelewy z Konta)
oraz spełni łącznie warunki wymienione w § 2 i § 3 Regulaminu, otrzyma od Organizatora
premię pieniężną podstawową w wysokości 50 złotych, która zostanie przekazana na
wskazane w Aplikacji konto osobiste Uczestnika otwarte podczas Akcji promocyjnej.
2. Premia pieniężna podstawowa będzie przekazywana przez Organizatora w terminie od dnia
18.11.2015 do dnia 24.12.2015.
3. Jeżeli Uczestnik Akcji nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3
Regulaminu Akcji, nie nabywa prawa do premii pieniężnej podstawowej.
§ 5. Premia pieniężna II – warunki do przyznania.
Uczestnik otrzyma premię pieniężną II w wysokości 50 zł, jeśli od dnia 01.12.2015 roku do
dnia 31.12.2015 roku (włącznie) wykonana wszystkie następujące czynności:
1. Dla Konta 360o oraz Konta 360o Student założonego w ramach Akcji dokona co najmniej
jednej płatności bezgotówkowej kartą wydaną do konta w sklepach stacjonarnych (POS) na
kwotę minimum 360 zł (kwota rozumiana jako: suma transakcji na kwotę minimum 360 zł).
Nie zostaną wzięte pod uwagę: płatności anulowane, transakcje bankomatowe i przelewy z
Konta.
2. Dla Konta 360o założonego w ramach Akcji odnotowany zostanie wpływ wynagrodzenia
(wynagrodzenie zgodnie z definicją w § 7 ust 1) jednak na kwotę nie niższą niż 1000 zł lub
wpływ (lub wpływy) kwotę minimum 1800 zł. Dla Konta 360o Student odnotowany zostanie
wpływ wynagrodzenia (wynagrodzenie zgodnie z definicją w § 7 ust 1) jednak na kwotę nie
niższą niż 1000 zł lub odnotowany zostanie wpływ stypendium (jednak na kwotę nie niższą
niż 500 zł) lub wpływ lub wpływy na kwotę minimum 1800 zł.
3. Jeżeli Uczestnik Akcji nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3
Regulaminu Akcji, nie nabywa prawa do premii pieniężnej II.
§ 6. Premia pieniężna III – warunki do przyznania.
Uczestnik otrzyma premię pieniężną III w wysokości 50 zł jeśli od dnia 01.01.2016 roku do
dnia 31.01.2016 roku (włącznie) wykonane łącznie wykona wszystkie następujące czynności:
1. Dla Konta 360o oraz Konta 360o Student założonego w ramach Akcji wykona co najmniej
jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta w sklepach stacjonarnych (POS) na
kwotę minimum 360 zł (kwota rozumiana jako: suma transakcji na kwotę minimum 360 zł).
Nie zostaną wzięte pod uwagę: płatności anulowane, transakcje bankomatowe i przelewy z
Konta.
2. Dla Konta 360o założonego w ramach Akcji odnotowany zostanie wpływ wynagrodzenia
(wynagrodzenie zgodnie z definicją w § 7 ust 1) jednak na kwotę nie niższą niż 1000 zł lub
wpływ (lub wpływy) na kwotę minimum 1800 zł Dla Konta 360o Student założonego w
ramach promocji odnotowany zostanie wpływ wynagrodzenia (wynagrodzenie zgodnie z
definicją w § 7 ust 1) jednak na kwotę nie niższą niż 1000 zł lub wpływ stypendium (jednak
na kwotę nie niższą niż 500 zł) lub wpływ (lub wpływy) na kwotę minimum 1800 zł.

3. Jeżeli Uczestnik Akcji nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3
Regulaminu Akcji, nie nabywa prawa do premii pieniężnej III.
§ 7. Przyznanie premii pieniężnej II i III - warunki wypłaty.
1. Wynagrodzenie rozumiane jest jako wpływ na Konto z tytułu umowy o pracę i innych
świadczeń związanych z pracą, świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia emerytalnego lub
rentowego, z wyłączeniem:
a. wpływów z rachunków własnych Uczestnika, prowadzonych w Banku,
b. wpływów z rachunków, gdzie nazwa nadawcy przelewu zawiera imię i nazwisko
Uczestnika lub któregokolwiek ze współposiadaczy rachunku wspólnego
prowadzonego dla Uczestnika i innego współposiadacza (współposiadaczy), w
tym prowadzonych w Banku,
c. wpływów z rachunków innych klientów detalicznych prowadzonych w Banku.
2. O przyznaniu premii pieniężnej II i III Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora
poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przy rejestracji w terminach:
a. do dnia 08.01.2016 roku o przyznaniu Premii pieniężnej II b. do dnia 08.02.2016 roku o przyznaniu Premii pieniężna III
3. Uczestnicy, którzy spełniają łącznie warunki wymienione w § 2, § 3 oraz § 5 ust 2
Regulaminu w tym uzupełnią numer swojego aktywnego konta osobistego otrzymają od
Organizatora premie pieniężne II i III w wysokości zgodnie z § 1 ust 4. Premie pieniężne II i
III zostaną przekazane na aktywne konto osobiste Uczestnika otwarte podczas Akcji
promocyjnej wskazane w Aplikacji.
4. Premie pieniężne II i III zostaną przekazane przez Organizatora:
a. Premia pieniężna II - za spełnienie warunków wymienionych w § 5 w terminie
do dnia 15.01.2016 roku
b. Premia pieniężna III - za spełnienie warunków wymienionych w § 6 w terminie
do dnia 16.02.2016 roku
5. Premia pieniężne podstawowa oraz premie pieniężne II i III zostaną wydane wyłącznie w
postaci określonej Regulaminem, bez możliwości przekazania ich równowartości innemu
Uczestnikowi lub zamiany na inną formę premii.
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 próbę takich działań, mogą zostać
wykluczeni z dalszego udziału w Akcji.

§ 8. Główne cechy produktu
1. Konto 360o z kartą Millennium Visa konto 360o cechuje :
● brak opłaty za prowadzenie konta,
● brak opłaty za kartę do konta Visa Konto 360º
● brak opłaty za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce,
● brak opłaty za wypłaty ze wszystkich bankomatów za granicą,
● brak opłaty za przelewy krajowe w złotych przez Millenet i Aplikację Mobilną Banku
Millennium,
● brak opłaty za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty,
● brak opłaty za przelewy na e-mail i numer telefonu komórkowego,
Przy czym zwolnienie z opłat za prowadzenie konta i karty oraz wypłaty z bankomatów
w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1 000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1
płatności kartą do konta w miesiącu.
Prowadzenie Konta 360º Student jest bezpłatne dla osób w wieku 18-26 lat, przy czym
zwolnienie z opłat za kartę (Visa Konto 360o) oraz wypłaty z bankomatów następuje w
przypadku zaksięgowania na koncie min. 1 płatności kartą do konta w miesiącu.
2. Do karty dołączone jest opcjonalne ubezpieczenie „Bezpieczna karta” w cenie zgodnej z
Cennikiem, tj. 2,99 zł miesięcznie.
3. Opłata za „Pakiet Bardzo Pomocny” w wysokości zgodnej z Cennikiem, tj. 4,99 zł
miesięcznie, nie jest pobierana przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia konta.
4. Szczegóły ofert znajdują się w Regulaminie ogólnym otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, cennikach usług oraz warunkach i
regulaminach
ubezpieczeń
dostępnych
w
placówkach
Banku
oraz
na www.bankmillennium.pl.”
§ 9. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Akcji, będą wykorzystywane wyłącznie w
celach związanych z realizacją przedmiotu Akcji przez Organizatora, a pod warunkiem
udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.
2. Dane osobowe uczestników Akcji, 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 SA. z siedzibą w
Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
3. Uczestnik Akcji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Akcji.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać Organizatorowi za
pośrednictwem Aplikacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty wysłania przez Organizatora
wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust 9 Regulaminu oraz § 5 ust 3 Regulaminu
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana
na adres email wskazany w czasie rejestracji uczestnika w Aplikacji.
§ 11. 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 konkursowej bez podawania przyczyny oraz bez
ponoszenia kosztów.
2. Odstąpienie i rezygnacja z Akcji 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: reklamacje@bankzpremia.pl. Uczestnik może skorzystać ze
wzoru oświadczenia dostępnego pod adresem URL: konto.zpremia.pl/promocja/kontakt/, przy
czym skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
§ 12. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Uczestnika z Organizatorem.
Prosimy o kontakt na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa, adres poczty
elektronicznej do kontaktu: reklamacje@bankzpremia.pl, numer telefonu do kontaktu +48 22 555
53 21 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług
telekomunikacyjnych).
§ 13. Podatki.
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.).

