Regulamin promocji “KASA ZA KASĘ”
§1 Nazwa promocji
Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Kasa za kasę” zwanej dalej Promocją.

§2 Organizator
Promocja organizowana jest przez:
Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy
699 783 660,00 zł w całości wpłacony, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 107 001 107 31 (zwana dalej Bankiem)
oraz
Polskie Centrum Kas Fiskalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie, ul. Fosa 41,
02-768 Warszawa, kapitał zakładowy 50 000,00 zł w całości wpłacony, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297507, REGON 141285542, NIP 951 224 27 16 (zwana dalej PCKF)

§3 Czas trwania Promocji
1.
2.

Promocja trwa od dnia 26.01.2015 r do odwołania.
Bank poinformuje o planowanym terminie zakończenia Promocji na stronie internetowej www.aliorbank.pl z 7
– dniowym wyprzedzeniem

§4 Definicje
Klient - przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Ustawa z dnia 2 lipca 2004 – Dz.U.
Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w tym
również wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, oraz podmioty
nieprowadzące działalności gospodarczej, np. zrzeszenia, stowarzyszenia, które podpisały z Bankiem umowę ramową o
świadczenie usług bankowych oraz o prowadzenie rachunków i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów
Rachunek bankowy (firmowy) - rachunek rozliczeniowy bieżący, prowadzony w złotych, otwarty na rzecz Klienta przez
Bank, służący do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz do przeprowadzania rozliczeń krajowych i
zagranicznych, związanych wyłącznie z prowadzoną przez Klienta działalnością
Formularz Rekomendacyjny – formularz zgłoszeniowy zawierający dane teleadresowe umożliwiające nawiązanie
kontaktu przedstawiciela PCKF lub Banku z Klientem. Formularz Rekomendacyjny jest wypełniany przez Klienta i
przekazywany przedstawicielowi PCKF lub Opiekunowi Klienta w Oddziale Banku.
Promocja – oferta skierowana do Klientów Banku, w ramach której PCKF oferuje Klientom Banku zakup urządzeń
fiskalnych na warunkach określonych w paragrafie 6 Regulaminu, po spełnieniu warunków określonych w paragrafie 7
niniejszego Regulaminu
Regulamin – niniejszy Regulamin promocji „KASA ZA KASĘ”
Urządzenie fiskalne - kasy fiskalne i drukarki fiskalne oferowane przez PCKF w ramach Promocji

§5 Uczestnicy
W Promocji mogą wziąć udział zarówno obecni jak i nowi Klienci Banku, którzy w okresie trwania Promocji spełnią
warunki określone w §7 Regulaminu.

§6 Przedmiot promocji
1.
2.

3.

W ramach Promocji Klienci Banku zyskują możliwość skorzystania z zakupu Urządzenia fiskalnego wraz z
upustem cenowym w wysokości 15% od rekomendowanej ceny producenta na dane Urządzenie fiskalne.
Klient, który dokona zakupu Urządzenia fiskalnego w ramach Promocji otrzyma jednorazową premię w
wysokości 100 zł wypłacaną po zakupie Urządzenia fiskalnego na rachunek firmowy Klienta prowadzony w
Banku. Premia zostanie wypłacona przez PCKF na rachunek bankowy Klienta prowadzony w Banku w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania przez PCKF płatności za Urządzenie fiskalne .
W przypadku niewskazania przez Klienta numeru rachunku bankowego prowadzonego w Banku, Premia nie
zostanie wypłacona.

§7 Warunki promocji
Klient nabywa prawo skorzystania z Promocji, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
1.

Klient Banku posiadający rachunek bankowy w Banku w dniu wejścia w życie Promocji:
1) W dacie skorzystania z Promocji posiada rachunek firmowy w Banku.
2) W dacie skorzystania z Promocji złoży prawidłowo wypełniony formularz rekomendacyjny w Oddziale Banku
lub przedstawicielowi PCKF.
3) W okresie trwania Promocji zakupi Urządzenie fiskalne od PCKF

2.

Klient Banku, który w dniu wejścia w życie Promocji nie posiadał rachunku bankowego w Banku:
1) Spełni warunki określone w ust. 1. pkt 2) i 3)niniejszego paragrafu.
2) Otworzy rachunek firmowy w Banku w trakcie trwania Promocji

§8 Opodatkowanie premii
Kwoty Premii uzyskane w Promocji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. na Kliencie, który otrzyma Premię
ciąży obowiązek rozliczenia premii w swoich przychodach z tytułu działalności gospodarczej.

§9 Reklamacje
1.

Reklamacja związana z uczestnictwem w Promocji może być zgłoszona przez Klienta:
1) telefonicznie w Contact Center Banku,
2) poprzez Wirtualny Oddział Banku,
3) poprzez Bankowość Internetową (dla klienta zalogowanego),
4) listownie – na adres korespondencyjny Banku.

2.

Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych
od Banku. Klient zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie
rozpatrywania reklamacji.

§10

Dostępność

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.aliorbank.pl.

§11

Regulacje produktowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie
otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank
S.A. z siedzibą w Warszawie”, „Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg
rachunkowych”, odpowiednich umowach produktowych, oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

§12
1.
2.

Akceptacja regulaminu oraz inne promocje

Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi oraz programami rekomendacyjnymi Alior
Banku.

