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Promocja Millennium. Łatwe 250 zł za założenie
konta 360°

PROMOCJA MILLENNIUM ZAKOŃCZONA

Lubię to

Ruszyła bardzo łatwa promocja banku Millennium! Do wzięcia jest wysoki bonus na start
dla nowych lub dawnych klientów banku. Jeśli bank Millennium nie podarował Ci dotąd
żadnej nagrody, albo było to przed 2017 r – to teraz masz świetną okazję, aby skorzystać.
W aktualnej promocji Millennium zyskasz łącznie 250 zł w gotówce. Nagroda jest
GWARANTOWANA dla każdego uczestnika, który spełni proste warunki. To nie jest loteria,
czy konkurs, gdzie nagrody otrzymują tylko wybrane osoby.
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Wszystkie czynności, w tym założenie konta, a później spełnienie warunków,
możesz wykonać bez wychodzenia z domu. Wniosek o konto musi być jednak
https://zamknijkonto.pl/promocja-millennium
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złożony online, przez stronę promocji. Nie biorą w niej udziału konta założone
w placówce.

Osobiście lubię ten bank, bo od 2015 r. czyli praktycznie od kiedy prowadzę tego bloga,
nie zmieniły się opłaty dla Konta 360. Cały czas można je w prosty sposób prowadzić za 0
zł. Szczerze można powiedzieć, że jest to bank, który najrzadziej zmienia tabelę opłat
i prowizji.
Sprawdźmy dokładnie, kto może skorzystać z tej promocji.

W akcji mogą brać udział pełnoletnie osoby, które na dzień rozpoczęcia promocji (tj. 10
września 2021 r) nie są stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem Millennium:
– nie są posiadaczem rachunku, współposiadaczem, pełnomocnikiem, poręczycielem
kredytu czy posiadaczem jednostki Millennium TFI,
– nie dysponują żadnym produktem finansowym z tego banku,
– nie są w trakcie otwierania konta,
– lub są byłymi klientami i nie korzystały od 1.01.2017 z żadnej promocji „na start”

Promocja Millennium – szybka premia za Konto 360°
Co zrobić, aby odebrać nagrodę?

1

do 8.11.2021 wypełnij wniosek o Konto 360° (w wersji podstawowej lub w wersji
student) wraz z kartą debetową na stronie promocji,
Podczas składania wniosków należy zaznaczyć zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych lub marketingowych od banku przez kanały elektroniczne oraz przez telefon
– jest to warunek otrzymania całej premii.
68

2

również do 8.11.2021 podpisz z bankiem umowę o Konto 360° LUB Konto 360° Student.
Do wyboru są 4 metody podpisania umowy.



Podczas wizyty kuriera



w placówce – ale tylko, jako finalizacja wniosku złożonego przez promocjną stronę

https://zamknijkonto.pl/promocja-millennium
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przez selfie (czyli wykonanie fotoweryfikacji)



online, która polega na potwierdzeniu tożsamości przez zalogowanie na konto
w innym banku – ta metoda, to zdecydowanie najwygodniejszy i najszybszy sposób!

W zależności od wybranej opcji, konto może być aktywne bardzo szybko:

Jeśli zawrzesz umowę przez selfie to do 28.02.2022 musisz złożyć w placówce
wzór podpisu oraz okazać dokument tożsamości. Pozostałe metody tego
nie wymagają.
68

100 zł na start
Co teraz? Do końca listopada masz czas aby:



wykonać jedną płatność kartą lub Blikiem

https://zamknijkonto.pl/promocja-millennium
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aktywować aplikację mobilną na telefonie. Aplikacja jest do pobrania z Google Play lub
App Store – w zależności od posiadanego telefonu.

Tyle wystarczy, aby zdobyć pierwsze 100 zł. Nagroda zostanie przekazana na konto
do 23.12.2021 r.

150 zł w gotówce w 3 miesiące
Jak zdobyć kolejną część nagrody?
W grudniu, styczniu i lutym:



wykonuj min. 1 transakcję kartą wydaną do konta lub kodem BLIK – czyli po prostu
zapłać dowolną kwotę za produkty lub usługi (stacjonarnie lub online).



zasil swój rachunek łączną kwotą min. 1000 zł – może to być nawet przelewy
z Twojego konta w innym banku

Dla studentów warunek jest trochę prostszy. Jeśli wnioskujesz o konto osobiste 360
Student, to wystarczy, że wpływy będą na min. 500 zł.
Nie masz do dyspozycji 500 zł lub 1000 zł. To nie problem, bo liczy się suma wpływów –
czyli możesz kilka razy w miesiącu przelać mniejszą kwotę i warunek będzie spełniony.
Premia wpadnie na Twoje konto w wysokości 50 zł za każdy miesiąc, w którym były
spełnione warunki. Wypłata będzie do 31.03.2022, o ile w tym czasie nie rozwiążesz umowy
oraz nie odwołasz zgód marketingowych.
I to wszystko! Aby jednak otrzymać łączną nagrodę w wysokości 250 zł, trzeba wykonać
każdy z opisanych kroków. Co ciekawe, spełnianie tych warunków powoduje, że utrzymanie
konta i karty jest zupełnie bezpłatne. A bank nam dodatkowo dopłaci. 🙂
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PRZEJDŹ DO PROMOCJI 

Konto w Millennium to stały lider mojego rankingu. Jest darmowe, jeżeli przelejemy
na nie miesięcznie 1000 zł (może być przelew własny) i wykonamy w miesiącu co najmniej
https://zamknijkonto.pl/promocja-millennium
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jedną transakcję kartą/BLIKiem na dowolną kwotę.
Warunek przelewu najłatwiej spełnić ustawiając zlecenie stałe, a płatność kartą możesz
załatwić np. zakupami BLIK przez internet lub jakąś comiesięczną subskrypcją typu Spotify
lub Netfilx. Nie zapłacimy również za żadną wypłatę z bankomatów w Polsce. Wszystkie
maszyny są darmowe. Co ciekawe również wszystkie wpłaty i wypłaty w oddziałach są
bezpłatne, co aktualnie jest rzadkością. W związku z takimi warunkami konto w Millennium
jest stale wysoko w moim rankingu darmowych kont.

Jak najłatwiej zgarnąć nagrodę w Millennium – PODSUMOWANIE:
1. Do 8.11.2021 złóż wniosek o konto w Millennium na stronie promocji,
2. Podczas składania wniosku zaznacz zgody marketingowe,
3. Również do 8.11.2021 podpisz umowę z bankiem przez selfie, kurierem lub online,
4. Wykonaj jedną transakcje karta lub Blikiem i aktywuj aplikację mobilną – masz czas
do 30.11.2021 r.
5. Otrzymasz za to 100 zł na konto.
6. W grudniu, styczniu i lutym wykonaj min. 1 transakcji kartą lub BLIKiem
oraz zapewnij przelew na konto w wysokości min. 1000 zł.
7. Jeśli zakładałeś konto przez selfie, to do 28.02.2022 odwiedź oddział banku, aby
złożyć wzór podpisu,
8. W ten sposób zdobędziesz bonus 150 zł w gotówce.
Gdy otrzymasz już wszystkie nagrody możesz zamknąć konto albo nadal korzystać
z rachunku. Wedle uznania 🙂
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Lepiej jednak nie czekać do ostatniej chwili, aby zgarnąć konto w tej wyjątkowej promocji.

W razie pytań – pisz w komentarzu.
 Prześwietlone regulaminy

https://zamknijkonto.pl/promocja-millennium

5/22

