Regulamin promocji „Oferta publiczna BGŻ S.A. z Alior Bankiem”
trwającej w okresie od 05.05.2011 r. do 19.05.2011 r.
§1

Niniejszy Regulamin określa zasady skorzystania z promocji „Oferta publiczna BGŻ S.A. z Alior Bankiem”
związanej z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., zwanej dalej Promocją.
§2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Biuro Maklerskie – Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.;
2) Polecany – osoba fizyczna, której numer Karty Klienta (CIF) został nadany nie wcześniej niż 4
maja 2011 r. oraz która złożyła zapis na akcje Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w pierwszej
ofercie publicznej w Biurze Maklerskim;
3) Polecający– osoba fizyczna, która w trakcie trwania Promocji złożyła zapis na akcje Banku
Gospodarki Żywnościowej S.A. w pierwszej ofercie publicznej w Biurze Maklerskim oraz wskazuje
minimum dwóch nowych Klientów do złożenia zapisu na akcje Banku Gospodarki Żywnościowej
S.A.;
4) Formularz rejestracyjny – formularz internetowy zawierający dane Polecającego
i Polecanych, tj. numery Kart Klientów (CIF), dostępny na stronie http://bgz.aliorbank.pl;
5) Konto – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wariancie konto osobiste prowadzony przez
Alior Bank S.A.;
6) Karta – karta płatnicza debetowa wydana do Konta, której posiadaczem i użytkownikiem jest
właściciel Konta;
7) Rachunek brokerski - rachunek papierów wartościowych oraz rachunek pieniężny służący do
obsługi rachunku papierów wartościowych;
8) Udane polecenie – takie polecenie klienta, które skutkuje spełnieniem kryteriów określonych w
§ 4 oraz przekazanie przez Polecającego swoich danych oraz danych osób polecanych, tj.
numerów Kart Klientów (CIF) na Formularzu rejestracyjnym;
9) Uczestnik Promocji – Polecający lub Polecany.
§3

Promocja trwa od 5 maja 2011 r. do 19 maja 2011 r., z zastrzeżeniem przekazania do Biura Maklerskiego
w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Formularza rejestracyjnego najpóźniej do 19 maja 2011
roku.
§4

Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1. Dla Polecającego:
a. posiadanie Rachunku brokerskiego w Biurze Maklerskim,
b. złożenie zapisu na akcje Banku Gospodarki Żywnościowej w pierwszej ofercie publicznej w Biurze
Maklerskim,
c. polecenie minimum dwóch nowych osób (Polecanych) do udziału w Promocji,
d. przekazanie informacji o poleceniu za pomocą Formularza rejestracyjnego.
2. Dla Polecanego:
a. otwarcie Rachunku brokerskiego w Biurze Maklerskim,
b. złożenie zapisu na akcje Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w pierwszej ofercie publicznej w
Biurze Maklerskim.
§5

1. Każdy Uczestnik Promocji spełniający łącznie następujące warunki uprawniony jest do otrzymania
Premii w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych):
a. Kartoteka Klienta (CIF) założona została nie wcześniej niż w dniu 4 maja 2011 r.,
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b. Zawarcie umowy Konta nie później niż w dniu 31 maja 2011 r.,
c. Wykonanie oraz zaksięgowanie na Koncie minimum jednej transakcji bezgotówkowej
Kartą w okresie do 30 czerwca 2011 r.
Premie, o których mowa w ust. 1 wypłacane będą w postaci uznania Konta do dnia 15 lipca 2011
r.
Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje nie więcej niż jedna Premia.
W przypadku Kont wspólnych wypłacana jest tylko jedna Premia.
W przypadku zawarcia przez Uczestnika Promocji więcej niż jednej umowy Konta, Premia może
być wypłacona wyłącznie za spełnienie warunków w odniesieniu do rachunku Konta otwartej
najwcześniej.
Premia o której mowa w ust. 1 podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
§6

Zgodnie z § 109 ust. 2 Regulaminu wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów
wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. obowiązującym od dnia 12 czerwca 2010 r. oraz
pkt V ppkt 3 Taryfy opłat i prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A., zapisy na akcje Banku Gospodarki
Żywnościowej S.A. złożone zgodnie z warunkami Promocji w Biurze Maklerskim Alior Banku zostaną
zwolnione z prowizji. Prowizja zostanie zwrócona na Rachunek brokerski, z którego złożony został zapis,
najpóźniej w dniu przydziału akcji.
§7

W przypadku otrzymania przez Biuro Maklerskie, więcej niż jednego Formularza rejestracyjnego
z identycznym numerem Karty Klienta (CIF) Polecającego, na potrzeby Promocji zostanie uwzględniony
pierwszy otrzymany Formularz rejestracyjny.
§8

Polecany może zostać polecony jedynie przez jednego Polecającego. W przypadku zaistnienia sytuacji,
gdy Polecany zostanie wskazany na więcej niż jednym Formularzu rejestracyjnym na potrzeby Promocji
zostanie uwzględniony pierwszy otrzymany Formularz rejestracyjny.
§9

Wszelkie skargi lub reklamacje Uczestników Promocji mogą być złożone:
1. ustnie lub pisemnie, w dowolnej Placówce Banku,
2. telefonicznie, poprzez kontakt z Infolinią Banku 19 502 lub Biura Maklerskiego 19 503,
3. poprzez System Bankowości Internetowej lub list wysłany na adres korespondencyjny Banku.
§ 10

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Alior
w Punktach Przyjmowania Zleceń zlokalizowanych w oddziałach Alior Bank S.A.
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§ 11

Udział w Promocji „Oferta publiczna BGŻ S.A. z Alior Bankiem” oznacza akceptację zasad zawartych w
niniejszym Regulaminie.
§ 12

Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji Biura Maklerskiego
Alior Bank S.A.
§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 maja 2011 roku.

Krzysztof Polak

Michał Hucał

Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Bankowości
Detalicznej
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