
REGULAMIN 
 

Korzystania z serwisu „eBOK” Millennium Leasing sp. z o. o. 
z dnia 1 marca 2012 r. 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu „eBOK” Millennium Leasing sp. z o.o., zwany dalej 

Regulaminem, określa zakres, zasady oraz warunki udostępniania i korzystania z serwisu eBOK 
w MILLENNIUM LEASING. 

 
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
 

a) serwis eBOK - internetowy moduł systemu obsługi Klientów dostępny na stronie 
internetowej MILLENNIUM LEASING pod adresem: https://www.millennium-leasing.pl. 
Zakres świadczonej obsługi Klientów, zasady oraz warunki udostępniania i korzystania z 
systemu określa niniejszy Regulamin; 

b) MILLENNIUM LEASING - Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Żaryna 2A, (Warszawa 02-593), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000081821; o kapitale 
zakładowym 48.195.000 złotych, REGON 012015417, NIP: 526-021-31-26; 

c) Klient – strona Umowy Leasingu lub Umowy Najmu zawartej z MILLENNIUM LEASING, 
która dokonała Rejestracji w serwisie eBOK; 

d) Aktywacja serwisu eBOK – zalogowanie się do serwisu eBOK z wykorzystaniem 
indywidualnego hasła zawartego w wiadomości aktywacyjnej otrzymanej od MILLENNIUM 
LEASING i przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy 
zawieraniu Umowy Leasingu lub Umowy Najmu po uprzedniej akceptacji Regulaminu, lub 
wypełnienie i przesłanie Formularza na adres siedziby MILLENNIUM LEASING określony 
w § 1 pkt 2 lit. b) Regulaminu oraz zalogowanie się do serwisu eBOK z wykorzystaniem 
indywidualnego hasła otrzymanego od MILLENNIUM LEASING, po uprzedniej akceptacji 
Regulaminu;  

e) Klient w celu przyspieszenia procesu aktywacji serwisu eBOK może przesłać skan 
Formularza na adres e-mail ebok@millenniumleasing.com.pl lub jego kopię z 
wykorzystaniem telefaksu na nr 22 598 27 73. Po otrzymaniu kopii Formularza 
MILLENNIUM LEASING uaktywni serwis eBOK, jednakże Klient zobowiązany jest 
przesłać na adres pocztowy MILLENNIUM LEASING wypełniony Formularz w terminie 30 
dni, licząc od daty aktywacji serwisu eBOK, pod rygorem blokady dostępu do serwisu 
eBOK; 

f) Formularz - Formularz Aktywacyjny serwisu eBOK, zamieszczony na stronie internetowej 
MILLENNIUM LEASING dostępnej pod adresem https://www.millennium-leasing.pl; 

g) Przeglądarka internetowa - program komputerowy umożliwiający przeglądanie 
dokumentów w standardzie HTML. MILLENNIUM LEASING zaleca korzystanie z 
przeglądarek wskazanych w § 2. MILLENNIUM LEASING  nie gwarantuje poprawności 
pracy serwisu eBOKi nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z 
przeglądarki innej niż wymienione poniżej; 

h) Konto – indywidualne konto Klienta utworzone przez MILLENNIUM LEASING po 
Aktywacji serwisu eBOK pozwalające Klientowi na korzystanie z serwisu eBOK;  

i) Login – ciąg znaków podawany przez Klienta w czasie każdorazowego logowania w 
serwisie eBOK, niezbędny do zalogowania się Klienta w serwisie eBOK. Login odpowiada 
numerowi identyfikacji podatkowej NIP, nadanemu Klientowi przez właściwy organ 
podatkowy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 269, poz. 
2681 ze zm.); 

j) Hasło - ciąg znaków podawany przez Klienta w czasie logowania w serwisie eBOK. Jest 
to alfanumeryczny lub numeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Klienta w 
czasie logowania w serwisie eBOK. Hasło składa się z minimum 8  i maksimum 32 
znaków alfanumerycznych (cyfr i liter). Nie może zawierać polskich znaków ( ę, ą, ł, itp.) 
ani znaków specjalnych (kropka, przecinek itp.). Przy pierwszym logowaniu do serwisu 
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eBOK Klient posługuje się jednorazowym hasłem dostępu otrzymanym od MILLENNIUM 
LEASING po aktywacji serwisu eBOK z wykorzystaniem indywidualnego hasła  zawartego 
w wiadomości aktywacyjnej otrzymanej od MILLENNIUM LEASING i przesłanej na adres 
poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta przy zawieraniu Umowy Leasingu lub 
Umowy Najmu, po uprzedniej akceptacji Regulaminu lub po wypełnieniu i przesłaniu 
Formularza. Przy pierwszym logowaniu system wymusi dokonanie zmiany hasła przez 
Klienta. Klient ma możliwość zmiany hasła na inne w dowolnym momencie po 
zalogowaniu się w serwisie eBOK; 

k) Bank - Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 
2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji 
podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w 
wysokości 1 213 116 777,00 złotych. 

 
 

Wymagania techniczne 
 

§ 2 
 
1. Minimalna wymagana rozdzielczość ekranu do poprawnego działania serwisu eBOK to 1024*768.  
2. Serwis eBOK dostępny jest dla Klientów  korzystających z przeglądarek:  

a) Internet Explorer 8.x lub wyższy; 
b) Mozilla Firefox 8.x lub wyższy;  

3. W przypadku korzystania z przeglądarki innej niż zalecane, MILLENNIUM LEASING nie 
gwarantuje poprawności pracy serwisu eBOK i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu;  

4. MILLENNIUM LEASING informuje i zastrzega, iż dane zawarte w serwisie eBOK podane zostały 
tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym wypadku nie stanowią wiążącej oferty w 
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a w szczególności oferty świadczenia jakichkolwiek 
usług, skierowanej do Klientów i partnerów Spółki jako użytkowników stron internetowych Spółki i 
aplikacji funkcjonujących w ich ramach; 

5. MILLENNIUM LEASING dokłada wszelkich starań, aby serwis eBOK był funkcjonalny w każdej z 
głównych przeglądarek internetowych (w szczególności w: Internet Explorer, Firefox, Opera, 
Chrome). Jednocześnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa, a także w celu podniesienia 
komfortu korzystania, MILLENNIUM LEASING zaleca wykorzystywanie przeglądarek w 
najnowszych dostępnych wersjach; 

6. Dodatkowo do wykorzystywania pełnej funkcjonalności serwisu eBOK niezbędnym jest 
zainstalowanie programu umożliwiającego otwieranie plików zapisanych w formacie .PDF (np. 
Adobe Reader 7.x / Foxit Reader 2.x lub nowsze ich wersje), a także włączona obsługa JavaScript 
i Cookies w przeglądarce internetowej; 

7. MILLENNIUM LEASING nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia 
techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, z którego korzysta Klient, a które 
uniemożliwiają lub utrudniają Klientowi korzystanie z serwisu eBOK.  

 
 

Funkcjonalność serwisu eBOK 
 

§ 3 
 
1. Serwis eBOK jest internetowym narzędziem umożliwiającym samodzielny dostęp do danych 

Umów Leasingu i Umów Najmu Klienta, a w szczególności do ich danych rozliczeniowych 
przetwarzanych przez MILLENNIUM LEASING, przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w 
tygodniu; 

2. W związku z ciągłym rozwojem serwisu eBOK, zakres funkcjonalny może ulegać modyfikacjom. 
Informacje o modyfikacjach są publikowane na stronach internetowych MILLENNIUM LEASING 
oraz w serwisie eBOK i nie stanowią zmiany Regulaminu;  

3. MILLENNIUM LEASING zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany zakresu funkcjonalnego 
serwisu eBOK na czas określony lub bezterminowo, bez informowania Klientów; 

4. MILLENNIUM LEASING umożliwia Klientowi dostęp do danych poprzez serwis eBOK. Zakres 
dostępu obejmuje możliwość korzystania z serwisu internetowego oraz otrzymywania 
powiadamień o wystawionych fakturach/notach, przypomnieniach o zbliżających się terminach 



płatności oraz mijających terminach płatności poprzez pocztę elektroniczną „e-mail” i/lub krótką 
wiadomość tekstową „sms”; 

5. Szczegółowe informacje o zakresie funkcjonalnym, o którym mowa w ust. 4, dostępne są na 
stronie internetowej MILLENNIUM LEASING pod adresem: https://www.millennium-leasing.pl; 

6. MILLENNIUM LEASING zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu eBOK po 
naruszeniu przez Klienta Regulaminu lub w przypadku powstania zaległości w realizacji 
świadczeń wynikających z Umów Leasingu lub Umów Najmu zawartych przez Klienta z 
MILLENNIUM LEASING. Odblokowanie dostępu do serwisu eBOK następuje w wyniku działań 
MILLENNIUM LEASING  po ustaniu przyczyn leżących u podstaw zablokowania dostępu; 

7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania serwisu eBOK. Nie później niż 7 dni od 
chwili otrzymania pisemnej dyspozycji rezygnacji, MILLENNIUM LEASING blokuje dostęp do 
serwisu eBOK; 

8. Po zablokowaniu serwisu eBOK w wyniku rezygnacji Klienta, ponowne udostępnienie wymaga 
jego powtórnej aktywacji. Aktywacja oraz rezygnacja z korzystania z serwisu eBOK następuje na 
podstawie dyspozycji Klienta. 
  

 
Bezpieczeństwo korzystania z serwisu eBOK 

 
§ 4 

 
1. Serwis eBOK jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z 

wyłączeniem przerw związanych z aktualizacją danych oraz przerw serwisowych; 
2. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim; 
3. Klient ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z 

dostępu poprzez Konto do serwisu eBOK przez osoby niepowołane, które w jakikolwiek sposób 
weszły w posiadanie Loginu i Hasła Klienta; 

4. Informacje uzyskane za pośrednictwem serwisu eBOK mają wyłącznie charakter informacyjny i 
nie mogą stanowić podstawy roszczeń z tytułu naruszenia przez MILLENNIUM LEASING 
postanowień Umowy Leasingu lub Umowy Najmu, a w szczególności zaistnienia rozbieżności w 
rozliczeniach. MILLENNIUM LEASING nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w 
związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu eBOK; 

5. Warunkiem korzystania z serwisu eBOK jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego 
akceptacja. W razie zmiany Regulaminu przez MILLENNIUM LEASING, Klient ma prawo 
zaakceptować zmianę  Regulaminu i korzystać  z serwisu eBOK na zasadach określonych w 
zmienionym Regulaminie lub zrezygnować z korzystania z serwisu eBOK na zasadach 
określonych poniżej; 

6. Klient jest zobowiązany do zapoznania się  ze zmianą Regulaminu. W razie braku zgody Klienta 
na zmianę  Regulaminu,  Klient może zrezygnować z korzystania z serwisu eBOK. Brak akceptacji, 
o której mowa powyżej, następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej 
ebok@millenniumleasing.com.pl w terminie 7 dni licząc od dnia publikacji komunikatu o zmianie 
Regulaminu na stronie internetowej MILLENNIUM LEASING, dostępnej pod adresem: 
https://www.millennium-leasing.pl, wyraźnego oświadczenia o braku akceptacji zmiany 
Regulaminu i o rezygnacji z korzystania z serwisu eBOK; 

7. W przypadku, gdy Klient nie zrezygnuje z korzystania z serwisu eBOK na zasadach określonych 
powyżej, zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym w komunikacie o jego 
zmianie. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej MILLENNIUM 
LEASING dostępnej pod adresem: http://www.millennium-leasing.pl; 

8. Z uwagi na zakres funkcjonalny serwisu eBOK nie może on i nie będzie służyć gromadzeniu i 
przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
  

Postanowienia końcowe 
 

§ 5 
 
1. MILLENNIUM LEASING zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub zablokowania 

serwisu eBOK z ważnych powodów, jakimi są w szczególności: 
a) względy bezpieczeństwa; 
b) konserwacja systemu informatycznego MILLENNIUM LEASING; 
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c) przyczyny niezależne od MILLENNIUM LEASING, które mogłyby narazić Klienta lub 
MILLENNIUM LEASING na szkodę; 

d) zmiany dotyczące funkcjonalności serwisu eBOK wynikające ze zmian technologicznych, 
rozszerzenia ofert MILLENNIUM LEASING, rezygnacji z poszczególnych funkcjonalności. 
Nowy zakres funkcjonalności obowiązuje od dnia wprowadzenia zmian; 

2. Okres niedostępności serwisu eBOK nie będzie dłuższy aniżeli czas niezbędny do 
przeprowadzenia prac wynikających z wymienionych w ust. 1 przyczyn; 

3. MILLENNIUM LEASING nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do informacji 
zawartych w serwisie eBOK wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania 
systemów teleinformatycznych, na które MILLENNIUM LEASING nie ma wpływu; 

4. MILLENNIUM LEASING zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu; 
5. Regulamin jest dostępny w serwisie eBOK na stronie internetowej MILLENNIUM LEASING; 
6. Użytkowanie serwisu eBOK jest bezpłatne; 
7. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przekazanych przez niego danych do przesyłania 

materiałów reklamowych MILLENNIUM LEASING, Banku oraz podmiotów zależnych i 
stowarzyszonych z Bankiem. 

 
 
 
 

Millennium Leasing sp. z o. o. 


