Regulamin Konkursu PIT

1.

Niniejszy dokument określa zasady konkursu „PIT2011” niebędącego grą losową i dotyczącego wszystkich
klientów, którzy spełnią określone poniżej warunki.
Konkurs organizowany jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807
Warszawa, kapitał zakładowy 500.000.000 zł w całości wpłacony, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 107 001 07 31, zwany dalej Bankiem.
Konkurs trwa od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 25 kwietnia 2012 r., z zachowaniem założenia, że komplety
dokumentów muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie 27 kwietnia, godzina 12:00. W przypadku
braku dostarczenia kompletnej dokumentacji w powyższym terminie, zlecenie przygotowania rozliczenia PIT

2.

3.

jest anulowane o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres e-mail.
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W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które w trakcie trwania konkursu:
a.
Otworzą lub posiadają w Banku Kartotekę Klienta Indywidualnego;
b.
Zawrą z Bankiem lub posiadają aktywną Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla osoby
fizycznej („Umowa”);
c.
Wyrażą zgodę na weryfikację w BIK
d.
Odpowiedzą poprawnie na pytanie Konkursowe.
Pierwsze 100 000 osób, które przyjdzie do Placówki Banku i zarejestruje się w Konkursie oraz spełni warunki
określone w punkcie 4 otrzyma nagrodę w postaci bezpłatnego przygotowania przez Impel HR Service Sp. z o.o.,
zeznania podatkowego dot. podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 r. („PIT”), dokonanego na
zlecenie uczestnika Konkursu oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 4 PLN, która zostanie przeznaczona
na opłacenie podatku dochodowego, o którym mowa w punkcie 6 Regulaminu. Każda osoba biorąca udział w
Konkursie, może uzyskać nagrodę tylko jeden raz.
Wartość nagrody, o której mowa w pkt. 5 jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na
podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.).
O przyznaniu Nagrody decyduje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą Dyrektor Generalny Pionu Operacji
i Dyrektor Departamentu Operacji.
Uczestnik Konkursu, o którym mowa w pkt. 4, wyraża zgodę na przekazanie do Banku informacji niezbędnych do
przygotowania zeznania podatkowego PIT .
Bank przekaże skany dostarczonych przez Uczestnika Konkursu dokumentów za pośrednictwem dedykowanej
Aplikacji do Impel HR Service Sp. z o.o.
Za kompletność przesłanych dokumentów odpowiada Klient, co poświadcza w uzupełnionym dokumencie
Oświadczenia dotyczącego zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym 2011.
W przypadku konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów lub konieczności udzielenia dodatkowych
informacji/wyjaśnień Uczestnik Konkursu kontaktuje się bezpośrednio z Bankiem.
Impel HR Service Sp. z o.o. kontaktuje się z Uczestnikiem Konkursu wyłącznie za pośrednictwem oświadczonych
przez Niego danych kontaktowych.
Uczestnik Konkursu składa stosowne wyjaśnienia/dokumenty w wymaganym przez Impel HR Service Sp. z o.o.
terminie 8 dni kalendarzowych.
Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rozliczenia podatku PIT przez
Impel HR Service Sp. z o.o.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Banku oraz w każdej Placówce Banku

Zgoda na weryfikację BIK
1. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Bank informacji stanowiących tajemnicę bankowa instytucjom utworzonym
na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo Bankowe, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A., z siedzibą
w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta ul. Postępu 17A.
2. Upoważniam Bank do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie –
Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A do biur informacji gospodarczej, działających na podstawie ustawy z dnia 9
kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
3. Upoważniam Bank do zasięgania informacji o moich zobowiązaniach w instytucjach utworzonych na podstawie art.
105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe, w szczególności w Biurze Informacji Kredytowej S.A.
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