Regulamin Sprzedaży premiowej „z nami najlepiej - 5 edycja”

§1
Organizator
Organizatorem Oferty Specjalnej jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-232, ul.
Łopuszańska 38D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000305178, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości) (zwany dalej
„Bankiem”).

§2
Zakres przedmiotowy
Oferta Specjalna „z nami najlepiej - 5 edycja” polega na przekazaniu przez Bank Nagrody
premiowej za spełnienie przez Uczestnika warunków podanych w § 5 oraz § 6 ust. 1 oraz § 7 ust.
1 Regulaminu.

§3
Zakres podmiotowy i czas obowiązywania Oferty Specjalnej
1. Oferta Specjalna dedykowana jest dla Klientów, którzy spełnią warunki wskazane w § 5 oraz § 6
ust. 1 oraz § 7 ust. 1 Regulaminu., z zastrzeżeniem ust 3 i ust. 5 niniejszego paragrafu.
2. Oferta Specjalna obowiązuje od 18.11.2020 r. do 28.02.2022 r.
3. Oferta Specjalna jest skierowana do nowych Klientów, czyli osób, które w okresie ostatnich
dwóch lat przed dniem złożenia wniosku nie posiadały Rachunku oszczędnościoworozliczeniowego w Banku, rachunku walutowego, Karty Kibica Banku lub konta w Alior Bank S.A.
Oddział T-Mobile Usługi Bankowe. Posiadanie konta oszczędnościowego, konta firmowego, konta
oszczędnościowego walutowego, konta w Kantorze Walutowym Banku nie wyklucza Uczestnika z
Oferty Specjalnej.
4. Uczestnik musi posiadać ważny, polski dowód osobisty.
5. Bank zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Oferty Specjalnej, o czym
niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację na stronie aliorbank.pl.
Wcześniejsze zakończenie Oferty Specjalnej nie ma wpływu na prawa nabyte Klientów na
podstawie Oferty Specjalnej.

§4
Definicje i wyjaśnienia
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia lub skróty, należy przez nie
rozumieć:
1. Aplikacja Mobilna –oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu mobilnym (smartfony,
tablety i palmtopy), służące do obsługi
bankowości mobilnej. Zakres funkcjonalny
Aplikacji Mobilnej, w tym rodzaje dyspozycji, jakie mogą zostać złożone przy jej pomocy znajdują
się na stronie internetowej Banku pod adresem:

https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/bankowosc-elektroniczna/bankowoscinternetowa.html,
2. Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
3. Klient - Posiadacz Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego- Konto Jakże Osobiste wraz
z wydaną do niego kartą płatniczą,
4. Nagroda– nagroda pieniężna I i II stopnia, która zostanie przekazana na Konto Jakże Osobiste
Uczestnika po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie,
5. Oferta Specjalna – niniejsza Sprzedaż premiowa „z nami najlepiej - 5 edycja”,
6. Produkt Kredytowy–zawarta z Bankiem Umowa o Pożyczkę/Kredyt, Umowa o przyznany
Kredyt w rachunku płatniczym [Limit odnawialny w rachunku] lub Rachunek Karty kredytowej,
na którym w danym miesiącu kalendarzowym rozliczono przynajmniej jedną Transakcję. Nie
dotyczy Umów o Pożyczkę/Kredyt na zakup towarów/usług zawartych u pośredników działających
na rzecz Banku,
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Oferty Specjalnej „z nami najlepiej - 5 edycja”,
8. Uczestnik– Klient, który spełnia warunki udziału w Ofercie Specjalnej określone w § 5
niniejszego Regulaminu,
9. Umowa o Konto –Umowa o Konto Jakże Osobiste,
10. Umowa o Kartę Płatniczą – Umowa o kartę płatniczą debetową,
11. Taryfa Opłat i Prowizji – Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych,
12. Transakcja Bezgotówkowa/ Transakcja – zapłata za towary i usługi przy wykorzystaniu
karty płatniczej lub karty wirtualnej za pośrednictwem urządzenia, we wszystkich punktach
oznaczonych emblematem odpowiedniej Międzynarodowej Organizacji Płatniczej lub w drodze
transakcji na odległość, której dokonanie i spłata odbywa się na warunkach określonych w
Umowie, Regulaminie karty, Taryfie Opłat i Prowizji oraz zestawieniu transakcji/wyciągu,
Z Oferty Specjalnej wyłączone są Transakcje w punktach posiadających MCC (Merchant Category
Code) równy:
a. 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
b. 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile
płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
c. 4111, określający m.in. usługi transportowe,
d. 6012, określający instytucje finansowe,
e. 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
f. 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
g. 4829, określający internetowe przekazy pieniężne,
h. 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.
13. Wpływy - przelewy przychodzące z rachunków prowadzonych w innych bankach; przelewy z
innych rachunków prowadzonych w Banku dla osób fizycznych (z wyłączeniem rachunków
prowadzonych przez Biuro Maklerskie Banku), których Klient nie jest posiadaczem lub
współposiadaczem; przelewy z rachunków prowadzonych w Banku dla firm, których Klient nie
jest właścicielem ani wobec których nie jest osobą powiązaną organizacyjnie lub kapitałowo.

§5
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Ofercie Specjalnej jest spełnienie przez Uczestnika łącznie poniższych
wymogów:
1) Złożenie kompletnego wniosku o zawarcie Umowy o Konto oraz Umowy o Kartę Płatniczą na
stronie internetowej, w bankowości elektronicznej Alior Online lub aplikacji Alior Mobile. w
okresie od 18.11.2020 r. do 31.12.2020 r.
2) Zawarcie Umowy o Konto oraz Umowy o Kartę Płatniczą w ciągu 30 dni od dnia złożenia
wniosku oraz

3) niewypowiedzenie Umowy o Konto oraz Umowy o Kartę Płatniczą do dnia przekazania przez
Bank Nagrody.

§6
Szczegółowe zasady Oferty Specjalnej – Nagroda I stopnia
1. Warunkami koniecznymi do otrzymania Nagrody I stopnia o wartości 10 zł (słownie: dziesięć
złotych) jest spełnienie w danym miesiącu kalendarzowym następujących warunków:
a) zapewnienie Wpływów, o których mowa w § 4 pkt. 13 Regulaminu, na Konto Jakże Osobiste
o łącznej wysokości min. 1500 zł (słownie jeden tysiąc, pięćset złotych) oraz
b) wykonanie Transakcji Bezgotówkowych, o których mowa w § 4 pkt. 12 Regulaminu, kartą
płatniczą wydaną do Konta Jakże Osobistego, w ilości minimum trzech oraz
c) zalogowanie się do Aplikacji Mobilnej.
2. Uczestnik, w trakcie obowiązywania Oferty Specjalnej, może otrzymać maksymalnie dwanaście
nagród I stopnia, których łączna wartość wynosi 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) za
każdy kolejny miesiąc kalendarzowy (nie dłużej niż do dwunastego) następujący po miesiącu
spełnienia warunków uczestnictwa opisanych w § 5.
3. W przypadku niespełnienia w danym miesiącu kalendarzowym któregokolwiek z warunków
określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Nagroda nie zostanie przyznana za dany miesiąc i
tym samym Uczestnik traci możliwość jej uzyskania.
4. Za wykonanie czynności opisanych w § 6 ust. 1, Nagroda zostanie przekazana na Konto Jakże
Osobite Uczestnika do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu
kalendarzowym, w którym spełniono warunki.

§7
Szczegółowe zasady Oferty Specjalnej – Nagroda II stopnia
1. W przypadku gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym Uczestnik spełnił warunki do wypłaty
nagrody I stopnia i jest on posiadaczem Produktu Kredytowego oraz na tym produkcie nie ma
przeterminowanego zadłużenia to jest on uprawniony do otrzymania Nagrody II stopnia o
wartości 15 zł (słownie: piętnaście złotych)
2. Uczestnik, w trakcie obowiązywania Oferty Specjalnej, może otrzymać maksymalnie dwanaście
nagród II stopnia, których łączna wartość wynosi 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych)
za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy (nie dłużej niż do dwunastego) następujący po miesiącu
spełnienia warunków uczestnictwa opisanych w § 5.
3. Nagroda II stopnia zostanie wypłacona razem z nagrodą I stopnia zgodnie z § 6 pkt 4.

§8
Postanowienia dodatkowe
1. Uczestnik, w trakcie obowiązywania Oferty Specjalnej, może z niej skorzystać jeden raz.
2. Nagroda stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową i stosownie do art. 21 ust.
1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1387 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku dochodowego, co
oznacza, że Klient nie ma obowiązku odprowadzenia podatku.

§9
Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu RODO, jest Bank.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Bank w celu udziału Uczestnika w
Promocji, w szczególności weryfikacji spełnienia warunków określonych w niniejszym
Regulaminie, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
3. Dodatkowe informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestników są zapisane w
„Informacjach o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących
osobom, których dane przetwarzane są przez Bank”, które Uczestnik otrzymuje podczas
zawarcia z Bankiem umowy.
4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie https://www.aliorbank.pl/dodatkoweinformacje/przydatne-dokumenty/klienci-indywidualni.html
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Umowa oraz
Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych
lokat oszczędnościowych oraz Regulamin Korzyści do Konta Jakże Osobistego, Regulamin Kart
Płatniczych oraz Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów
Indywidualnych.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017
r. poz. 1437) w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem
płatniczym, użyte w Regulaminie określenia mają znaczenie wskazane w Słowniku nazw
handlowych usług reprezentatywnych dostępnym na stronie
https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/przydatne-handlowych usług
reprezentatywnych dostępnym na

https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/przydatnedokumenty/klienci-indywidualni.html

