
100 zł premii + 50 zł zniżki na PolskiBus.com 

za otwarcie konta 

DOTYCZY KONTA 360° ORAZ KONTA 360° STUDENT 

Millennium Bank, we współpracy z portalem Bankier.pl oraz PolskiBus.com, 
zorganizował promocję, w której do zdobycia są łącznie dwie nagrody: 

▪ 100 zł premii, która wypłacona zostanie na konto oraz 
▪ 50 zł zniżki na przejazdy Polskim Busem (2 vouchery po 25 zł każdy, w 

sumie 50 zł) 
Jeden voucher umożliwia obniżenie ceny jednego przejazdu na danej trasie 
krajowej lub międzynarodowej. Aby otrzymać zniżkę należy (podczas rezerwacji 
biletu) wpisać numer vouchera w polu „Kod promocyjny”.  

Nagrody są GWARANTOWANE, otrzymają je wszyscy, którzy w terminie spełnią 
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 100 zł premii na konto oraz 50 zł zniżki na przejazdy Polskim 
Busem: 

• do 30 września 2017 zarejestruj się na stronie promocji (należy podać 
swój adres e-mail), 
Uwaga: Tylko osoby, które się zarejestrują, a następnie złożą wniosek w 
opisany sposób otrzymają nagrody w promocji. 
o otwórz stronę promocji za pomocą linka, który zostanie przesłany na 

adres e-mail podany podczas rejestracji, 
o na ww. stronie promocji przyciśnij przycisk 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 30.09.2017, 
o wyraź zgodę na marketing banku 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 premię 
oraz vouchery), 

o do 06.10.2017 podpisz z bankiem umowę o eKonto 360° LUB Konto 
360° Student, 

• w dwóch miesiącach, tj. w październiku ORAZ w listopadzie 2017 
spełnij warunki bezpłatności. 

http://zamknijkonto.pl/wnioski/Millennium-promocja


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

o Warunek dla Konta 360° Student: wykonanie min. 1 transakcji 
bezgotówkowej (płatności kartą lub Blikiem), która zostanie zaksięgowana 
przez bank w danym miesiącu. 

I tyle. Pamiętaj, aby otrzymać nagrodę, trzeba wykonać każdy z opisanych 
kroków. 

Zgodnie z Regulaminem, wiadomość potwierdzającą przyznanie nagród 
otrzymasz najpóźniej 31.12.2017.   

 

http://www.bankier.pl/gfx/ad2/Regulamin_promocji_edycja_IV_1504705878.pdf
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