
150 zł w formie bonu do Allegro za otwarcie konta! 

DOTYCZY KONTA 360° ORAZ KONTA 360° STUDENT 

  

Millennium Bank, we współpracy z portalem Money.pl oraz Allegro, zorganizował 
promocję MoneyMania, w której do zdobycia jest:: 

 150 zł w formie bonu do serwisu Allegro 
Nagroda jest GWARANTOWANA, otrzyma ją każdy, kto w terminie spełni opisane poniżej 
warunki. 

Promocja jest skierowana do nowych klientów, tj. osób, które po 1.04.2015 nie posiadały 
żadnego rachunku w Millennium Banku. 

Co trzeba zrobić, aby otrzymać nagrodę? Krok po kroku. 

Aby otrzymać bon na 150 zł: 

 do 6 listopada 2017 zarejestruj się na stronie promocji (należy zarejestrować się 
podając swój adres e-mail), 
Uwaga: Tylko osoby, które się zarejestrują, a następnie złożą wniosek w opisany 
sposób otrzymają nagrody w promocji. 
o po potwierdzeniu rejestracji na ww. stronie promocji przyciśnij przycisk „Weź 

udział” potwierdzający chęć złożenia wniosku o konto (zostaniesz wtedy 
przekierowany na stronę banku) 

 wypełnij wniosek o Konto 360° LUB Konto 360° Student wraz z kartą 
debetową do 06.11.2017, 
o wyraź zgodę na marketing banku i podmiotów powiązanych ORAZ zwolnienie 

banku z tajemnicy bankowej w zakresie przekazania partnerom akcji informacji, 
czy umowa o konto bankowe została zawarta (zaznaczenie tych zgód jest 
niezbędne, aby otrzymać bon), 

o do 10.11.2017 podpisz z bankiem umowę o eKonto 360° LUB Konto 360° Student, 
 w dwóch miesiącach, tj. w listopadzie ORAZ w grudniu 2017 spełnij warunki:. 

o Warunki dla Konta 360° i Konta 360 Student: zasilenie rachunku kwotą min. 1000 
zł ORAZ wykonanie min. 1 transakcji bezgotówkowej (płatności kartą lub 
Blikiem), która zostanie zaksięgowana przez bank w danym miesiącu. 

I to wszystko! Pamiętaj, aby otrzymać nagrodę, trzeba wykonać każdy z  opisanych 
kroków. Bon do Allegro otrzymasz na maila podanego podczas rejestracji. 

Uwaga: Wymienione w artykule promocje łączą się! Dostajemy więc konto 
z gwarantowanym bonem 150 zł + możliwość założenia konta oszczędnościowego 
na 2,5%. 

 Przejdź na stronę promocji i zgarnij 150 zł 
Wiadomość potwierdzającą przyznanie nagród otrzymasz zgodnie 
z regulaminem najpóźniej 22.01.2018. 
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