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 Regulamin Promocji  

„BLIK zbliżeniowy bez prowizji za przewalutowanie” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki i zasady Promocji „BLIK zbliżeniowy bez prowizji za 

przewalutowanie” (dalej: Promocja). 

2. Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, ul. 

Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 305 539 910 zł w całości wpłacony, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 107 001 07 31. 

 

§ 2 Warunki i zasady Promocji 

1. Promocja trwa od 27 maja 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku włącznie. 

2. Bank może wydłużyć czas trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie www.aliorbank.pl 

nie później niż 14 dni przed upływem terminu podanego w ust. 1.  

3. Uczestnikiem Promocji jest każdy Użytkownik, który w okresie trwania Promocji aktywował 

Usługę BLIK zbliżeniowy i wykonuje w tym okresie Transakcje BLIK zbliżeniowy w walucie innej 

niż PLN. 

4. Promocja obejmuje każdą transakcję, o której mowa w ust. 3, wykonaną przez Użytkownika w 

okresie trwania Promocji. 

5. Promocja polega na nie pobieraniu przez Bank, w okresie trwania Promocji, prowizji za 

przewalutowanie w wysokości określonej w Taryfie od Transakcji BLIK zbliżeniowy 

wykonywanych w walucie innej niż PLN.  

 

§ 3 Definicje pojęć 

Pojęcia zapisane w tym Regulaminie od dużej litery oznaczają: 

1. Alias konta mobilnego (Alias) – kod o charakterze trwałym (wielorazowym), generowany przez 

Aplikację, służący do identyfikacji Użytkownika i do dokonania autoryzacji Transakcji BLIK 

zbliżeniowy. 

2. Aplikacja mobilna (Aplikacja) – aplikacja na Urządzeniu, dzięki której Użytkownik może 

inicjować lub potwierdzać Transakcje BLIK zbliżeniowy. 

3. Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

4. Taryfa – „Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych – Usługa BLIK 

zbliżeniowy”. 

5. Terminal POS – urządzenie zainstalowane w punktach handlowo-usługowych, wyposażone w 

funkcję zbliżeniową, oznaczone emblematem BLIK lub Mastercard. 

6. Transakcja BLIK zbliżeniowy (Transakcja) – bezgotówkowa transakcja zbliżeniowa wykonywana 

za pośrednictwem Urządzenia w kraju lub zagranicą w Terminalach POS, przy użyciu Aliasu. 
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7. Urządzenie – urządzenie (np. smartfon), na którym jest zainstalowana Aplikacja z Usługą BLIK 

zbliżeniowy. 

8. Usługa BLIK zbliżeniowy – usługa umożliwiająca realizację Transakcji BLIK zbliżeniowy. 

9. Użytkownik (Klient) – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem „Umowę o świadczenie usług 

oferowanych przez Bank dla osoby fizycznej”, na podstawie, której możliwe jest korzystanie z 

Aplikacji Mobilnej Banku, a także która zaakceptowała „Regulamin korzystania z usługi BLIK  

zbliżeniowy” i Taryfę. 

  

§ 4 Reklamacje 

Bank rozpatruje reklamacje związane z niniejszą Promocją zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych.  

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Bank udostępnia treść Regulaminu w placówkach Banku i na stronie 

https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/przydatne-dokumenty/klienci-

indywidualni.html 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia 

zawarte w Umowie o Konto, Regulaminie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, 

oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulaminie  korzystania z 

Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych oraz przepisach powszechnie 

obowiązujących.  
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