
Regulamin Promocji „Obierz swój kod rabatowy Frisco  

– aktywuj aplikację Alior Mobile” 
Obowiązuje od 12.12.2022 r. 

I 1. część – postanowienia ogólne 
1. Ten regulamin określa zasady promocji „Obierz swój kod rabatowy Frisco – aktywuj aplikację Alior 

Mobile” (dalej: „Promocja”). Organizuje ją Alior Bank Spółka Akcyjna. 

2. Niektóre wyrazy w Regulaminie są napisane wielką literą. Oznacza to, że zostały zdefiniowane 

następująco: 

Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna; siedziba: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa; kapitał zakładowy: 

1 305 539 910 zł w całości wpłacony; wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 

0000305178; REGON: 141387142; NIP: 107 001 07 31. 

Aplikacja Mobilna (Alior Mobile) – 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. 
Bankowość Internetowa (Alior Online) – usługa zapewniająca dostęp do informacji o Produktach 
bankowych Klienta oraz możliwość składania dyspozycji z wykorzystaniem sieci Internet i urządzenia 
wyposażonego w przeglądarkę internetową. Zakres funkcjonalny Bankowości Internetowej, w tym 
rodzaje dyspozycji, jakie mogą zostać złożone przy jej pomocy, znajdują się na stronie internetowej  
Banku. 
Bankowość Mobilna - usługa bankowości elektronicznej - usługa zapewniająca Posiadaczowi dostęp 
do informacji o produktach bankowych oraz umożliwiająca składanie dyspozycji z wykorzystaniem 
urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety i telefony komórkowe z dostępem do Internetu, za 
pomocą przeglądarek internetowych lub Aplikacji Mobilnej. Zakres funkcjonalny Bankowości Mobilnej, 
w tym rodzaje dyspozycji, jakie mogą zostać złożone przy jej pomocy, znajdują się na stronie 
internetowej Alior Banku. 
Frisco S.A. – supermarket online. 
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
2) posiada już otwarty ROR w Banku na dzień startu Promocji oraz  
3) przystąpi do Promocji poprzez skorzystanie z wysłanego przez Bank zaproszenia do wzięcia w 

niej udziału. Zaproszenie to Bank może wysłać Klientowi SMSem, e-mailem lub w Bankowości 
Internetowej.  

ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który Bank prowadzi dla Klienta. 
Nagroda – elektroniczny kod rabatowy w wysokości 45 zł na zakupy o minimalnej wartości 145 zł w 
sklepie internetowym Frisco S.A. wraz z darmową dostawą zakupów od 200 zł. Kod rabatowy Klient 
otrzymuje w Alior Mobile w zakładce „Oferta dla Ciebie”. 
Regulamin – niniejszy regulamin Promocji „Odbierz swój kod rabatowy Frisco – aktywuj aplikację Alior 
Mobile”. 

I   2.  część – zasady Promocji 
1. Promocja trwa w okresie od 12.12.2022 r. do 12.02.2023 r. 

2. Klient może wziąć udział w Promocji tylko raz. 

3. Bank przekaże Klientowi Nagrodę, jeśli w czasie Promocji Klient spełni łącznie poniższe warunki:  

1) pobierze aplikację Alior Mobile ze sklepu App Store (iOS), Google Play™ (Android™) lub AppGallery. 

Android i Google Play to znaki towarowe Google Inc.,  

2) aktywuje aplikację Alior Mobile, 

3) zaloguje się do aplikacji Alior Mobile.  

4. Bank przekaże również Nagrodę temu Klientowi, który ma już aktywowaną aplikację Alior Mobile, ale 

nie logował się do tej aplikacji w okresie od 1.09.2022 do 11.12.2022 włącznie i w okresie trwania 
Promocji zaloguje się do niej.  



5. Po zalogowaniu do  Alior Mobile, Nagroda będzie od razu dostępna dla Klienta w Aplikacji Mobilnej w  

zakładce „Oferta dla Ciebie”.  

6. Nagroda jest ważna 2 miesiące od momentu rozpoczęcia Promocji.  

7. Jeśli Klient nie skorzysta z Nagrody w czasie obowiązywania Promocji, czyli w okresie od 12.12.2022 r. 

do 12.02.2023 r. – Nagroda przepada. 

8. Nagroda, którą Klient otrzymuje w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego, ponieważ jest 

uzyskana ze sprzedaży premiowej – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1426 z późn. Zm.)  

I 3. część – reklamacje 
Sposób składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji w sprawie Promocji Bank określa w: 

1) „Regulaminie prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oszczędnościowych 

i terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych”, 

2) „Regulaminie korzystania z Kanałów Elektronicznych dla klientów indywidualnych”. 

I 4.  część – dane osobowe  
1. Administratorem danych osobowych uczestnika Promocji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwanego dalej 

RODO) jest Bank. 

2. Bank przetwarza dane osobowe Uczestników Promocji, w celu:  

1) sprawdzenia, czy Uczestnik Promocji spełnia warunki, które są określone w Regulaminie, 

2) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3. Pozostałe informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji są zapisane 

w „Informacjach o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących 

osobom, których dane przetwarzane są przez Bank”, które Uczestnik Promocji otrzymuje podczas 

zawarcia umów z Bankiem. Informacje te dostępne są również na stronie www.aliorbank.pl, w 

zakładce „Dane osobowe”. 

I 5.  część – postanowienia końcowe 
1. Jeśli Regulamin nie wspomina o jakichś sprawach, zastosowanie mają postanowienia zawarte w:  

1) odpowiednich umowach produktowych,  

2) „Regulaminie prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i 
terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych”,  

3) „Regulaminie korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych”,  

4) „Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych”,  

5) w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Treść Regulaminu Bank udostępnia również na stronie: https://www.aliorbank.pl/klienci-

indywidualni/oferty-specjalne.html 

3. Gdy Klient skorzysta z Promocji oznacza, że akceptacje zasady opisane w tym Regulaminie. 
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