
 

 

 
  
 

 
REGULAMIN PROMOCJI „500 zł premii dla biznesu” 

 

          Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady akcji 

promocyjnej pod nazwą „500 zł premii dla biznesu”. 

2. Organizatorem Promocji jest Bank. 

3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 

1) Bank - Bank Millennium Spółka Akcyjna 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, 

2) PayTel – Paytel S.A. z siedzibą w Warszawie (02-092) przy 

ul. Żwirki i Wigury 14, wpisaną pod numerem KRS 332228 do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy KRS, NIP: 5272606618, o kapitale zakładowym 

opłaconym w całości w wysokości 46 793 181,00 zł, 

3) CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej, 

4) 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, 

5) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, prowadząca jednoosobową działalność 

gospodarczą, 

6) Konto – rachunek bankowy Konto Mój Biznes z kartą 

debetową Visa Mój Biznes, 

7) Millenet – usługa bankowości elektronicznej udostępniona 

przez Bank, dostępna za pośrednictwem sieci Internet oraz 

komputera lub urządzenia mobilnego wyposażonego w 

rekomendowaną przeglądarkę, 

8) Premia – jednorazowa premia pieniężna, 

9) Promocja – określona Regulaminem promocja „500 zł premii 

dla biznesu”, 

10) Regulamin – niniejszy regulamin Promocji, 

11) Spółki Grupy Banku Millennium – Millennium Leasing, 

Millennium Dom Maklerski, Millennium TFI. Aktualny wykaz 

wszystkich spółek Banku znajduje się na stronie: 

https://www.bankmillennium.pl/o-banku/kim-jestesmy, 

12) Uczestnik – Klient spełniający łącznie warunki Promocji 

określone w § 3, 

13) Umowa Współpracy – umowa trójstronna pomiędzy Bankiem 

Millennium a PayTel oraz Uczestnikiem w zakresie najmu 

terminali oraz przyjmowania, realizacji i rozliczania Transakcji 

z wykorzystaniem Kart Płatniczych lub/i Systemu BLIK, 

14) Wpływy zewnętrzne - wpływy na Konto z  innych rachunków 

bankowych, z wyłączeniem wpływów z indywidualnych 

rachunków bankowych Klienta lub związanych z prowadzoną 

przez Klienta działalnością gospodarczą, zgodnie z § 3 ust. 1 

pkt 1 - prowadzonych w Banku lub Millennium Domu 

Maklerskim lub Millennium TFI. 

         Czas trwania Promocji 

§ 2.  

Promocja trwa od dnia 22.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. lub do 

osiągnięcia limitu, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

        Warunki udziału w Promocji 

§ 3.  

1. W Promocji może wziąć udział każdy Klient, który: 

1) jest przedsiębiorcą, rozumianym na potrzeby Regulaminu, 

jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 

gospodarczą zarejestrowana w CEIDG, 

2) zgodnie z postanowieniami „Ogólnych Warunków otwierania i 

prowadzenia rachunków bankowych dla małych 

przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A” 

(dalej „Ogólne warunki”) może otworzyć Konto, 

3) w okresie Promocji określonym w § 2 otworzy Konto Mój 

Biznes przez: 

a) Millenet lub, 

b) Aplikacje Mobilną lub, 

c) na portalu Banku składając wniosek przez internet 

www.bankmillennium.pl/wniosek-o-konto-firmowe 

Przedsiębiorca, który nie ma dostępu do kanałów 

elektronicznych  wymienionych w pkt 3) a-c, może również 

zgłosić chęć przystąpienia do Promocji wypełniając w okresie 

Promocji zgłoszenie na dedykowanej stronie:  

https://www.bankmillennium.pl/konto-biznes. W takim 

przypadku zawarcie Umowy o Konto Mój Biznes może 

nastapić w dowolnym oddziale Banku Millennium i możliwe 

jest maksymalnie do dnia 5 stycznia 2021r. 

4) posiada wyrażone zgody na: przetwarzanie przez Bank jego 

danych kontaktowych w celu przekazywania informacji 

marketingowych i handlowych firm współpracujących z 

Bankiem; otrzymywanie informacji marketingowych i 

handlowych przez kanały elektroniczne oraz otrzymywanie 

informacji marketingowych przez telefon.   

2. W Promocji nie może wziąć udziału Klient, który: 

1) jest pracownikiem Banku, 

2) jest lub był stroną umowy o jakikolwiek produkt Banku lub 

Spółki Grupy Banku Millennium, jako przedsiębiorca 

rozumiany zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1 w okresie 

ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia nowej Umowy, 

3) otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student w akcji 

promocyjnej lub sprzedaży premiowej organizowanej przez 

Bank lub inny podmiot, a następnie rozwiązał, wypowiedział 

lub odstąpił od umów dotyczących tych kont.  

    Zasady Promocji 

§ 4.  

1. Promocją objętych jest pierwsze 3 000 Kont otwartych w okresie 

Promocji określonym w § 2. O wyczerpaniu limitu Bank 

poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na 

stronie www.bankmillennium.pl/biznes/rachunki-biezace/konto-moj-

biznes 

2. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w ramach Promocji, 

opisaną w ust. 3 i 5 poniżej, w łącznej wysokości maksymalnie 500 

zł. 

3. Uczestnik otrzyma Premię w wysokości 200 zł jeśli w każdym z 

trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych tj. styczeń, luty oraz 

marzec 2021 r. spełni łącznie następujące warunki: 

1) wykona z rachunku Konta jednorazowy przelew do ZUS w 

wysokości min. 250 zł, 

2) otrzyma na Konto Wpływy zewnętrzne w wysokości min. 

1 000 zł. 

4. Premia przysługuje tylko w przypadku, gdy w każdym miesiącu, 

wskazanym w ust. 3, Uczestnik spełni łącznie wszystkie warunki 

określone w ust. 3. 

5. Dodatkowo Uczestnik, który spełnił warunki opisane w ust. 3 może 

otrzymać jednorazową Premię w wysokości 300 zł jeżeli w okresie 

od 22.10.2020 do 31.03.2021  spełni łącznie następujące warunki:  

1) zawrze w placówce Banku Umowę Współpracy, 

2) zapewni Wpływy zewnętrzne w wysokości min. 1000 zł na 

Konto otwarte zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu z tytułu 

rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi, na 

podstawie Umowy o Współpracy.  

6. Premia, o której mowa w ust. 3 i 5, zostanie wypłacona wyłącznie 

na założone w okresie Promocji Konto w terminie do 30.04.2021 r., 

jeżeli do tego dnia Uczestnik nie rozwiąże, nie wypowie lub nie 

odstąpi od umowy o Konto. 

7. Z tytułu wypłaconej Premii na Banku nie ciążą obowiązki płatnika 

podatku dochodowego od osób fizycznych.  

8. Premia otrzymana w ramach Promocji pozostaje w związku z 

działalnością gospodarczą Uczestnika. Wartość otrzymanej Premii 

stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Uczestnik ma 
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obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad 

opodatkowania. 

 

Reklamacje 

§ 5.  

Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz 

w formie pisemnej na adres Banku, należy składać z dopiskiem 

Promocja „500 zł premii dla biznesu”. 

     Postanowienia końcowe 

§ 6.  

1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w 

tym dotyczących reklamacji, stosuje się odpowiednio 

postanowienia „Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia 

rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych 

podmiotów w Banku Millennium S.A.”, postanowienia „Cennika 

usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw” (dalej 

„Cennik”) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Treść Regulaminu, Ogólnych warunków oraz Cennika dostępna 

jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 

bankmillennium.pl/biznes/rachunki-biezace/konto-moj-biznes. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest 

Bank.  

4. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia Promocji przez Bank oraz w celu 

przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego 

Promocji na zasadach opisanych w dokumencie pod nazwą: 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Banku 

Millennium S.A.. 

https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26631855/INFORMACJE+DOTYCZĄCE+PRZETWARZANIA+DANYCH+OSOBOWYCH+PRZEZ+BANK+MILLENNIUM+SA.pdf/92e1c481-15c9-4da9-9af9-87fa1e062a34
https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26631855/INFORMACJE+DOTYCZĄCE+PRZETWARZANIA+DANYCH+OSOBOWYCH+PRZEZ+BANK+MILLENNIUM+SA.pdf/92e1c481-15c9-4da9-9af9-87fa1e062a34
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