
 
Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 004-2020 Dyrektora Departamentu Private Banking z dnia 08 czerwca 2020 roku 

 

 
 

§ 1 Postanowienia wstępne 
 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady „Programu Rekomendacyjnego dla Klientów Oddziałów Private Banking Alior Banku”, zwanego dalej „Programem”.  
2. Program przeznaczony jest dla Klientów Alior Banku, którzy w jego ramach mogą rekomendować nowych Klientów Banku i otrzymywać Świadczenie za skuteczne polecenie 

nowego Klienta Private Banking. 
 

 
§ 2 Definicje 

 
 

1. Organizator, zwany dalej Alior Bankiem: Organizatorem jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38d, wpisany do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, o 
kapitale zakładowym 1 305 539  910 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 141387142, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 107-001-07-31.  

2. Oddział - Oddział Private Banking Alior Banku. 
3. Program Rekomendacyjny: zwany również Programem. Program umożliwiający Klientom Oddziałów rekomendowanie nowych Klientów Oddziałów 
4. Produkt: rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony w Oddziale: Konto Elitarne.  
5. Formularz - formularz rekomendacji zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu . Formularz zawiera czytelny podpis danego Uczestnika Rekomendującego oraz nr pi 

opiekuna klienta (Uczestnika Rekomendującego) w Banku, co pozwala na prawidłowe naliczanie Świadczenia. Tylko zawarcie umowy o Produkt przez Uczestnika Poleconego 
będzie uwzględniane w Programie Rekomendacyjnym.  

6. Świadczenie  - promocyjne warunki oprocentowania Konta Oszczędnościowego prowadzonego w Oddziale 
7. Czas Trwania Programu  - okres w którym Uczestnicy mogą wystawiać rekomendacje i składać Formularze rekomendacji w Oddziale.  
8. Uczestnik Rekomendujący -  obecny Klient Oddziału,  
9. Uczestnik Polecony  - osoba fizyczna, która w Czasie Trwania Programu zostanie zgłoszona do Programu przez Uczestnika Rekomendującego poprzez złożenie w Oddziale 

wypełnionego Formularza. 
10. Prawo Bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku-  prawo bankowe. 
 

Regulamin Programu Rekomendacyjnego dla klientów Private Banking Alior Banku 



§ 3 Warunki uczestnictwa 
 

1. Uczestnik Rekomendujący – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art.. 22 [1],  kodeksu cywilnego, która spełni łącznie poniższe warunki:  
a. jest posiadaczem lub współposiadaczem rachunku bankowego typu ROR prowadzonego w Oddziale, 
b. złoży czytelny podpis na Formularzu opatrzonym numerem pi swojego opiekuna w Banku  
c. zarekomenduje korzystanie z usług i produktów Alior Banku i przekaże Uczestnikowi Poleconemu podpisany Formularz . 

 
 

2. Uczestnik Polecony – osoba, która ukończyła 18 lat, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
która spełni łącznie poniższe warunki:  

a. osoba, której Uczestnik Rekomendujący zarekomendował Alior Bank poprzez przekazanie podpisanego  Formularza, 
b. osoba, która nie posiada kartoteki Klienta w Banku; lub też posiada otwartą kartotekę i w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia Formularza 

posiadane środki na rachunkach w Banku nie przekroczyły 20.000 PLN ( dwadzieścia tysięcy złotych) 
c. złoży w Oddziale Formularz podpisany przez Uczestnika Rekomendującego.  

3. Z Programu wyłączone są osoby: 
a. będące pracownikami Banku, spółek zależnych Banku i Placówek Partnerskich wraz z członkami najbliższych rodzin (małżonkami, zstępnymi, wstępnymi, 

rodzeństwem) 
b. współpracujące z Bankiem na podstawie umów cywilnoprawnych, 
c. mające status nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe. 

 
§ 4 Zasady Programu 

 
1. Program polega na wystawianiu rekomendacji  Alior Banku przez Uczestników Rekomendujących dla Uczestników Poleconych, za co będzie przyznane Świadczenie na 

zasadach określonych poniżej.  
2. Uczestnik Rekomendujący podpisuje Formularz, i przekazuje Formularz Uczestnikowi Poleconemu. Uczestnik Polecony w celu skorzystania z Programu składa w Banku 

Formularz  zawierający nr pi opiekuna oraz czytelny podpis Uczestnika Rekomendującego. 
 

§ 5 Czas trwania Programu 

 

Program trwa od dnia ogłoszenia niniejszego Regulaminu do odwołania. 
 
 



§ 6 Prawa i obowiązki Alior Banku 
 

W celu właściwego przeprowadzenia Programu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, Alior Bank będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na zasadach 
przewidzianych Rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119, str. 1) zwanym dalej Rozporządzeniem.  
 
  

§ 7 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika 
 

1. Uczestnik Programu nie może umieszczać na Formularzu treści zabronionych przez prawo lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób 
trzecich oraz treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd odnośnie Organizatora, Produktu, Świadczenia i i warunków Programu. 

2. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z 
uczestnictwem w Programie upoważnia Alior Bank do wyłączenia Uczestnika z Programu oraz powoduje utratę prawa do Świadczenia, nawet w przypadku spełnienia 
innych wymagań, opisanych w niniejszym Regulaminie.   

3. Uczestnik Polecony upoważnia Bank do przekazania Rekomendującemu Uczestnikowi informacji stanowiących tajemnicę bankową zgodnie z Prawem Bankowym tj. 
informacji dotyczącej spełnienia warunków do skorzystania ze Świadczenia przez Uczestnika Poleconego w trybie określonym w  Par. 8. 

4. Uczestnik Rekomendujący akceptuje, że Bank zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Poleconego warunków uczestnictwa w 
Programie określonych w Par. 3. Ust. 2 oraz warunków skorzystania ze Świadczenia określonych w Par. 8 ust. 3. 

 
 

§ 8 Świadczenie i zasady jego przyznawania 
 

1. Świadczenie polega na przyznaniu promocyjnego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym prowadzonym w Oddziale według stawki 1,0% p.a. przez okres 3 miesięcy  
kalendarzowych od dnia aktywacji promocyjnego oprocentowania. Stawka promocyjnego oprocentowania dotyczy salda środków do kwoty 1,5 mln PLN włącznie (jeden 
milion pięćset tysięcy  złotych). Powyżej kwoty 1,5 mln PLN rachunek Konta Oszczędnościowego oprocentowany jest według stawki standardowej określonej w  Tabeli 
Oprocentowania Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych. 

2. Świadczenie przysługuje zarówno Uczestnikowi Rekomendującemu jak i Uczestnikowi Poleconemu.  
3. Otrzymanie Świadczenia przez Uczestnika Poleconego zależy od spełnienia łącznego następujących warunków: 

a. złożenie w Oddziale Formularza zawierającego nr pi opiekuna oraz czytelny podpis Uczestnika Rekomendującego,  
b. zawarcie w Czasie Trwania Programu z Bankiem umowy o Produkt oraz dokonanie minimum trzech transakcji bezgotówkowych za pomocą karty debetowej 

wydanej do Produktu, 
c. najpóźniej do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o Produkt, nastąpi bezgotówkowe 

zasilenie Konta Elitarnego (Produkt) wpłatą lub wpłatami o łącznej wartości minimum 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych), 



d. wpłaty kwot, o których mowa w pkt cc. będą przekazane z rachunków, których nie prowadzi Alior Bank ani Biuro Maklerskie Alior Banku 
4. Otrzymanie Świadczenia przez Uczestnika Rekomendującego zależy od spełnienia łącznego następujących warunków: 

a. posiadanie w Banku czynnej umowy Produktu, 
b. spełnienie warunków do otrzymania Świadczenia przez Uczestnika Poleconego, określonych w ust 3. 

5. Uczestnik Rekomendujący może przekazać Formularz więcej niż jednemu Uczestnikowi Poleconemu. W przypadku gdy więcej niż jeden zarekomendowany Uczestnik 
Polecający spełni warunki do otrzymania Świadczenia, Uczestnik Rekomendujący ma prawo do ponownego otrzymania Świadczenia w Czasie Trwania Programu - w postaci 
przedłużenia okresu promocyjnego oprocentowania zgodnie z Par. 8 ust 1 na kolejny okres 3 miesięcy 

6. Uczestnik Polecony, po spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie zgodnie z Par. 3  ust. 1., może stać się Uczestnikiem Rekomendującym i przekazywać rekomendacje 
Banku innym osobom. 

7. Każdy Uczestnik może być jednocześnie posiadaczem lub współposiadaczem tylko jednego rachunku prowadzonego na warunkach promocyjnych określonych w Par.8 ust  1 
8. Prawo do Świadczenia może być przez Uczestnika wykorzystanie nie więcej niż dwa razy w Czasie Trwania Programu.  
9. Przysługujące uprawnienia do Świadczenia nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.  
10. Uczestnik Rekomendujący ani Uczestnik Polecony nie otrzyma Świadczenia w przypadku gdy są to osoby będące współposiadaczami rachunków lub produktów w Alior 

Banku  lub Biurze Maklerskim Alior Banku.  
  

§ 10 Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Reklamacja może być zgłoszona:  
a. bezpośrednio w Oddziale Banku,  
b. telefonicznie w Contact Center,  
c. listownie – na adres korespondencyjny Banku.  

2. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona:  
a. listownie,  
b. telefonicznie, 
c. w Oddziale Banku 

3. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może 
zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz 
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.  

4. Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem:  
a. do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego postępowania w celu rozwiązania sporu, (szczegółowe informacje o Bankowym Arbitrażu Konsumenckim 

dostępne są w rejestrze podmiotów uprawnionych prowadzonym przez Prezesa UOKiK oraz na stronie internetowej www.zbp.pl);  
b. do Rzecznika Finansowego - w trybie skargowym lub pozasądowego postępowania w celu rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje dostępne na stronie 

internetowej www.rf.gov.pl).  



§ 11 Postanowienia końcowe 
 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Programu w na stronie internetowej https://www.aliorbank.pl/private-banking.html 
  
2. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  
3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany wysokości Świadczenia , i o zmianach tych poinformuje Uczestników 14 dni przed ich 

wprowadzeniem na stronie :: https://www.aliorbank.pl/private-banking.html  . Zmiany będą mogły być wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
a. zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS,  
b. zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień umów zawartych przez Bank z 

Klientami Indywidualnymi,  
c. zmiany oferty produktowej.  

4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Uczestnik powinien zakończyć działania związane z Programem.  
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w regulaminach produktów i usług Alior Banku zamieszczonych na 

portalu Alior Banku pod adresem internetowym http://www.aliorbank.pl, odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące.  
 
  
  
  



 
 

 Załącznik nr 1 – Formularz rekomendacji w ramach Programu Rekomendacyjnego dla klientów Private Banking Alior Banku 

 
 
Zgodnie z Regulaminem Programu Rekomendacyjnego dla Klientów Private Banking Alior Banku niniejszym rekomenduję Alior Bank okazicielowi (Uczestnikowi Poleconemu)  
 
 
 
 
Nr pi opiekuna : ……………………………….. 
 
 
 
  Data i czytelny podpis  Klienta – Uczestnika Rekomendującego: 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………….. 


