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REGULAMIN PROMOCJI TELEFONEM SIĘ OPŁACA II 
Z dnia 12 czerwca 2017 r. 

 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki 
promocji  prowadzonej pod nazwą „Telefonem się opłaca  II” 
(dalej „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest  Bank Millennium Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010186, NIP: 
5260212931, REGON: 001379728, o kapitale zakładowym 
1.213.116.777 złotych (dalej ”Bank Millennium” lub „Bank”). 

3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 
tym zastrzeżeniem, że wymiana otrzymanych  w ramach 
Promocji kodów na bilety kinowe może mieć miejsce wyłącznie 
w kinach „Cinema City”, których lokalizacje podane są w 
załączniku do Regulaminu. Kina, w których można zrealizować 
uprawnienia z Promocji, zwane są dalej „Kinami”. 

4. Promocja rozpoczyna się 13.06.2017 roku i trwa do 04.07.2017 
roku, chyba że pula kodów uprawniających do wymiany na bilet 
kinowy (tj. 650 kodów, wysyłanych po 1 sztuce, każdy 
uprawniający do wymiany na 1 bilet kinowy) wyczerpie się 
wcześniej (dalej „Czas trwania Promocji”). O wyczerpaniu puli 
kodów, które można otrzymać w ramach Promocji, Bank 
poinformuje na stronie www.bankmillennium.pl. 

5. Celem Promocji jest promowanie usług finansowych 
świadczonych przez Bank Millennium dotyczących transakcji 
Mobilną kartą MasterCard w technologii HCE, wydaną w aplikacji 
mobilnej Banku Millennium w terminalach płatniczych 
obsługujących płatności zbliżeniowe MasterCard.   

ZASADY PROMOCJI 
§ 2.  

1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby fizycznej z pełną 
zdolnością do czynności prawnych, która jest posiadaczem 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Millennium 
i spełni warunki skorzystania z Promocji zgodnie z Regulaminem 
w Czasie trwania Promocji (dalej „Uczestnik”).  

2. W Promocji nie mogą brać udziału osoby nagrodzone w pierwszej 
edycji promocji "Telefonem się opłaca" oraz osoby zatrudnione w 
Banku lub świadczące odpłatnie usługi na zamówienie Banku lub 
innych podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie Promocji. 

3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest łączne spełnienie przez 
Uczestnika następujących warunków: 
1) posiadanie Mobilnej karty MasterCard (dalej „Karta”);  
2) posiadanie zainstalowanej i aktywnej aplikacji mobilnej 

Banku Millennium na swoim urządzeniu mobilnym z 
systemem Android (w wersji 4.4 bądź wyższej) posiadający 
moduł NFC obsługujący płatności HCE (dalej „Aplikacja”);  

3) wykonanie minimum 5 (pięciu) transakcji Kartą na minimum 
10 zł każda w Czasie trwania Promocji. Transakcja musi być 
zaksięgowana najpóźniej w ostatnim dniu trwania Promocji; 

4) wyrażenie zgody  na przetwarzanie przez Bank jego danych 
osobowych dla celów marketingu Banku i podmiotów 
stanowiących jednostki powiązane z Bankiem oraz 
współpracujące z Bankiem na podstawie umowy, w tym 
poprzez środki porozumiewania się na odległość, oraz nie 
odwoła tych zgód w okresie Promocji. Po zakończeniu Czasu 
trwania Promocji 650 pierwszych Uczestników, którzy spełnili 
łącznie warunki Promocji określone w ust.3, otrzyma 
wiadomość SMS na numer telefonu (na który otrzymuje hasła 
do autoryzacji zleceń w KBE), zawierającą 1 kod 
uprawniający do wymiany na 1 bilet kinowy. Wiadomości 
zostaną wysłane najpóźniej do 31.07.2017. Kody otrzymane 
w ramach Promocji są ważne do dnia 31.12.2017. 

4. Warunkiem wymiany kodu otrzymanego w ramach Promocji na 
bilet do kina jest okazanie kodu w kasie Kina przed upływem 
31.12.2017. 

5. Łączna liczba kodów uprawniających do wymiany na bilet kinowy, 
które można otrzymać w ramach Promocji jest ograniczona i 
wynosi 650.  

6. Każdy Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji tylko 1 
raz, to znaczy, że nawet jeśli wykona większą ilość transakcji niż 
5, otrzyma tylko jeden kod w ramach Promocji.   

7. Kody uprawniające do wymiany na bilety kinowe dotyczą 
dowolnych seansów 2D z bieżącego repertuaru danego Kina, z 
wyłączeniem:  
1) pokazów specjalnych, 
2) pokazów przedpremierowych, 
3) pokazów na zaproszenie (zamknięte), 
4) maratonów filmowych, 
5) pokazów/eventów specjalnych w Cinema City,  
6) filmów wyświetlanych w IMAX, 
7) filmów wyświetlanych w salach VIP 
8) filmów wyświetlanych w salach Skoda 4DX, 
9) pokazów „Ladies night”. 

8. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami lub ulgami 
udzielanymi przez Kino. 

9. Wymiana kodu na bilet kinowy możliwa jest wyłącznie w kasie 
biletowej Kina, w którym odbywa się wybrany przez Uczestnika 
seans filmowy.  

10. Wymiana kodów na bilety kinowe nie jest możliwa poprzez stronę 
internetową www.cinema-city.pl. ani w biletomatach 
umieszczonych w Kinach.  

11. Bilety w ramach Promocji mogą zostać nabyte w kasie Kina także 
na podstawie uprzedniej rezerwacji dokonanej poprzez stronę 
internetową www.cinema-city.pl, zgodnie z warunkami 
opisanymi na tej stronie. 

12. Uczestnikom nie przysługuje pierwszeństwo lub inne przywileje w 
otrzymaniu biletu przed innymi klientami Kina. W przypadku gdy 
liczba osób zainteresowanych udziałem w określonym seansie 
filmowym przekroczy liczbę miejsc na sali, o możliwości udziału 
w seansie decydować będzie kolejność otrzymywania lub 
nabywania biletów na seans.  

13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu 
otrzymanych biletów, w tym wymiany kodu lub biletu 
otrzymanego w zamian za kod na ekwiwalent pieniężny.  

14. Bank nie jest zobowiązany do ponownego wysłania lub 
przekazania w inny sposób kodu uprawniającego do odbioru 
biletu w przypadku, gdy kod został przesłany na numer telefonu, 
o którym mowa w ust. 4, a numer ten jest nieaktualny, jak 

również w przypadku utraty kodu przez Uczestnika.. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
§ 3.  

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w zakresie 
Promocji,co powinien uczynić niezwłocznie po zaistnieniu 
okoliczności budzących zastrzeżenia.  

2. Reklamacje mogą być składane:  
1) w formie pisemnej: 

a) osobiście w dowolnej placówce Banku, 
b) listownie na adres siedziby Banku, z dopiskiem 

„Reklamacje”, 
c) za pośrednictwem Millenet  

2) w formie ustnej podczas wizyty w placówce Banku lub za 
pośrednictwem Contact Center. Bank na podstawie 
reklamacji złożonej w placówce Banku sporządza protokół. 

3. Bank rozpatruje reklamację złożoną przez Uczestnika udzielając 
odpowiedzi w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego 
nośnika informacji, niezwłocznie, jednak nie później niż w 
terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji do Banku, z 
zastrzeżeniem ust. 4. Na wniosek Uczestnika odpowiedź może 
być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

4. 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. Bank powiadomi Uczestnika o wydłużeniu 
okresu rozpatrzenia, ze wskazaniem:  
1) przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi,  
2) przyczyny opóźnienia,  
3) okoliczności, które muszą być ustalone. 
 
 
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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§ 4.  

1. Świadczenia w postaci kodów uprawniających do otrzymania 
biletów kinowych w ramach Promocji zostaną wydane z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych. Każde 
z nich powiększone będzie o dodatkowe świadczenie pieniężne w 
wysokości 23,46% wartości 1 biletu kinowego zgodnie z art. 30 
ust. 1 pkt 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.2032, z późn. zm.) z 
przeznaczeniem na zryczałtowany podatek dochodowy.  Przychód 
Uczestnika uzyskany z tytułu otrzymania kodu podlega 
opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 19% wartości brutto 
biletu kinowego. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest 
Bank Millennium. Wydanie kodów nastąpi po pobraniu przez Bank 
Millennium podatku za laureata. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. Bank ma prawo 
potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty 
pieniężnej nagrody. 

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub 
promocyjnych związanych z Promocją maja ̨ charakter 
marketingowy i informacyjny.  

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, 
postanowienia regulaminu Kina objętego Promocją, jak również 
postanowienia regulaminów Banku Millennium dotyczących 
korzystania z usług objętych Promocją (Regulamin ogólny 
świadczenia usług bankowych  dla osób fizycznych w Banku 
Millennium S.A., Regulamin Mobilnych Kart Debetowych HCE).  

  
 
Załącznik  do Regulaminu 
Lokalizacje kin „Cinema City”, w których można zrealizować uprawnienia z Promocji 
 
1. Cinema City Punkt 44, ul. Gliwicka 44,  40-853 Katowice 
2. Cinema City Ruda Śląska, ul. 1 Maja 310, 41-710 Ruda Śląska 
3. Cinema City Silesia, ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice 
4. Cinema City Gliwice, ul. Lipowa 1, 44-100 Gliwice 
5. Cinema City Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 2, 41-200 Sosnowiec 
6. Cinema City Bytom, pl. T. Kościuszki 1, 41 - 902 Bytom 
7. Cinema City Rybnik, ul. Raciborska 16, 44-200 Rybnik 
8. Cinema City Arkadia, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa 
9. Cinema City Promenada, ul. Ostrobramska 75 C,  04-175 Warszawa 
10. Cinema City Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa 
11. Cinema City Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 126A,  01-466 Warszawa 
12. Cinema City Sadyba, ul. Powsińska 31,  02-903 Warszawa 
13. Cinema City Janki, ul. Mszczonowska 3C,  05-090 Janki 
14. Cinema City Manufaktura, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź 
15. Cinema City Wolność, ul. Kościuszki 5,  42-200 Częstochowa 
16. Cinema City Jurajska, al. Wojska Polskiego 207, 42-200 Częstochowa 
17. Cinema City Kazimierz, ul. Podgórska 34,  31-536 Kraków 
18. Cinema City Kraków Plaza, al. Pokoju 44,  31-564 Kraków 
19. Cinema City Zakopianka, ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków 
20. Cinema City Bonarka, ul. Kamieńskiego 11,  30-644 Kraków 
21. Cinema City Korona, ul. Krzywoustego 126 C, 51-421 Wrocław 
22. Cinema City Wałbrzych, ul. 1 Maja 64,  58 – 300 Wałbrzych 
23. Cinema City Kinepolis, ul. Bolesława Krzywoustego 72,  61-144 Poznań 
24. Cinema City Poznań Plaza, ul. K. Drużbickiego 2,  61-693 Poznań  
25. Cinema City Krewetka, ul. Karmelicka 1, 80-851 Gdańsk 
26. Cinema City Toruń, ul. Czerwona Droga 1-6, 87 – 100 Toruń 
27. Cinema City Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń 
28. Cinema City Lublin Plaza, ul. Lipowa 13, 20-020 Lublin 
29. Cinema City Felicity, Al. Wincentego Witosa 32, 20-315 Lublin 
30. Cinema City Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała 
31. Cinema City Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 39-47,  85-097 Bydgoszcz 
32. Cinema City Zielona Góra, ul. Wrocławska 17, 65-427 Zielona Góra 
33. Cinema City Starogard Gdański, ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański 

 


