
 
  
 

 
REGULAMIN PROMOCJI „Zyskaj z kontem dla Biznesu” 

 
          Postanowienia ogólne 

§ 1.  
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady akcji 

promocyjnej pod nazwą „Zyskaj z kontem 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) 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, 

3) Klient – Klient Biznes zgodnie z „Ogólnymi Warunkami 
otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów 
Biznes w Banku Millennium S.A” (dalej „Ogólne warunki”)  
będący: 
a) osobą prawną, 
b) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, o ile posiada zdolność prawną oraz zdolność 
do zaciągania zobowiązań, 

c) osobą fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na 
własny rachunek, w tym również osobą prowadzącą 
gospodarstwo rolne. 

4) Karta – karta kredytowa Millennium Visa Business, 
5) Konto – rachunek rozliczeniowy Konto Mój Biznes w złotych 

lub Konto Biznes w złotych lub konto w walucie EUR lub 
USD, lub GBP, lub CHF, 

6) Millenet dla klientów indywidualnych / Biznes lub Millenet dla 
Przedsiębiorstw – usługa bankowości elektronicznej 
udostępniona przez Bank, dostępna za pośrednictwem sieci 
internet oraz komputera lub urządzenia mobilnego 
wyposażonego w rekomendowaną przeglądarkę, 

7) Promocja – określona Regulaminem promocja „Zyskaj z 
kontem dla Biznesu”, 

8) Regulamin – niniejszy regulamin Promocji, 
9) Uczestnik – Klient spełniający łącznie warunki Promocji 

określone w § 3. 

         Czas trwania Promocji 

§ 2.  
1. Okres przystąpienia do Promocji - od dnia 01.01.2021 r. do  

zakończenia Promocji przez Bank.  
2. O zakończeniu Promocji Bank poinformuje poprzez 

zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie 
www.bankmillennium.pl/biznes/rachunki-biezace, nie później niż 7 
dni przed jej zakończeniem. 

3. Okres obowiązywania warunków Promocji wobec Uczestnika – 24 
miesiące liczone w sposób opisany w § 4 ust. 2. 

        Warunki udziału w Promocji 

§ 3.  
1. W Promocji może wziąć udział każdy Klient, który w okresie 

przystąpienia do Promocji, określonym w § 2 zawrze co najmniej 
umowę rachunku rozliczeniowego: 
1) Konto Mój Biznes w złotych:  

a) przez Millenet, 
b) w Aplikacji mobilnej, 
c) na portalu Banku składając wniosek przez internet 

www.bankmillennium.pl/wniosek-o-konto-firmowe lub 
d) w placówce Banku. 

2) Konto Biznes w złotych w placówce Banku.  
2. W Promocji nie może wziąć udziału Klient, który był stroną umowy 

dowolnego rachunku rozliczeniowego w złotych dla Klientów 
Biznes w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  

3. Za przystąpienie do Promocji uznaje się zawarcie umowy co 
najmniej rachunku w złotych, spośród wskazanych w ust. 1.                             

                            
Zasady Promocji 

§ 4. 
1. Promocją objęte są: 

1) wszystkie Konta, dla których zostanie zawarta umowa 
rachunku w okresie przystąpienia do Promocji określonym                 
w § 2 ust. 1 (niezależnie od rodzaju i ilości otwartych Kont), 

2) wszystkie Karty, dla których zostanie zawarta umowa o 
Kartę w okresie przystąpienia do Promocji, określonym w § 2 
ust. 1. 

2. Promocja polega na obniżeniu opłat naliczanych przez Bank przez 
pełne 24 miesiące: 
1) poczynając od pierwszego dnia następnego miesiąca po 

dacie zawarcia umowy produktu w taki sposób, że:  
a) miesięczna opłata za Konto Mój Biznes w złotych 

wyniesie 0 zł,  
b) miesięczna opłata za Konto Biznes w złotych wyniesie  

9 zł, 
c) miesięczna opłata za konto w EUR, konto  w USD, 

konto  w GBP, konto  w CHF wyniesie 0 zł, 
2) liczone w ten sposób, że roczna opłata za pierwszy i drugi 

rok użytkowania Karty wyniesie 0 zł. 
Przykład 1:  
Umowa Konta Mój Biznes została zawarta 15.01.2021 r. 
Obniżona opłata za Konto Mój Biznes obowiązuje przez 24 pełne 
miesiące liczone od pierwszego dnia następnego miesiąca po 
otwarciu Konta, tj. od 01.02.2021 r. do 31.01.2023 r. Począwszy 
od 25. miesiąca pobierana będzie opłata za Konto określona w 
obowiązującym na dzień pobrania opłaty „Cenniku usług dla 
Klientów Biznes” (zwanym dalej „Cennikiem”). 
Przykład 2: 
Umowa o kartę kredytową Millennium Visa Business została 
zawarta 15.02.2021 r. Obniżona oplata za Kartę obowiązuje w 
pierwszym i drugim roku użytkowania Karty, tj. od 15.02.2021 r. 
do 14.02.2023 r. Począwszy od trzeciego roku użytkowania 
pobierana będzie opłata za Kartę określona w obowiązującym na 
dzień pobrania opłaty Cenniku. 

3. Po zakończeniu Promocji opłaty, o których mowa w ust. 2, będą 
pobierane zgodnie z Cennikiem. 

4. Pozostałe opłaty i prowizje związane z produktami objętymi 
Promocją, o których mowa w ust. 1 określone są w Cenniku.  

Reklamacje 

§ 5. 

1. Uczestnik może złożyć reklamację. 
2. Tryb i zasady składania reklamacji przez Klienta oraz jej 

rozpatrywania przez Bank określone są w Ogólnych warunkach. 
 

     Postanowienia końcowe 

§ 6. 
1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w 

tym dotyczących reklamacji, stosuje się odpowiednio 
postanowienia Ogólnych warunków, postanowienia Cennika oraz 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Treści Regulaminu, Ogólnych warunków oraz Cennika dostępne 
są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 
bankmillennium.pl/biznes/rachunki-biezace. 

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., dostępnym na stronie internetowej Banku 
bankmillennium.pl/ochrona-danych. 

 


