Regulamin Oferty promocyjnej
„extra 150 zł z kartą kredytową na klik”
Niniejszy Regulamin określa zasady Oferty promocyjnej „extra 150 zł z kartą kredytową na klik”, która jest
organizowana przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa,
kapitał zakładowy 1 305 539 910 PLN w całości wpłacony, wpisaną 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, zwaną
dalej Bankiem.
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§1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Bank - Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa,
Cykl promocyjny – cykl miesięczny zgodny z miesiącem kalendarzowym,
Karta - karta kredytowa Mastercard OK! lub Mastercard TU i TAM Alior Banku wydana w ramach Oferty
promocyjnej „extra 150 zł z kartą kredytową na klik”,
Klient – osoba fizyczna wnioskująca o zawarcie umowy o Kartę kredytową i przyznanie Limitu kredytowego w
Rachunku płatniczym,
Oferta promocyjna – oferta promocyjna „extra 150 zł z kartą kredytową na klik”, której warunki określone
zostały w Regulaminie,
Płatność - transakcja bezgotówkowa realizowana Kartą (danymi Karty) lub Kartą wirtualną (tokenem) przez
Posiadacza Karty i Użytkownika Karty,
Premia - premia za Płatność naliczana Uczestnikowi Promocji na Rachunku Karty prowadzonym w Banku,
Regulamin - Regulamin Oferty promocyjnej „extra 150 zł z kartą kredytową na klik”,
Uczestnik - Posiadacz Karty Kredytowej, osoba fizyczna, która spełniła warunki udziału w Promocji, o których
mowa w niniejszym Regulaminie.
Określenia zapisane w niniejszym Regulaminie dużą literą, nie zdefiniowane w powyższym katalogu definicji,
mają znaczenie określone w Regulaminie kart płatniczych Alior Banku S.A.

§2. Dostępność Oferty promocyjnej
1. Oferta promocyjna obowiązuje od 16.02.2022 r. do odwołania. Informacja w formie komunikatu o
przewidywanym terminie zakończenia Oferty promocyjnej zostanie podana na stronie www.aliorbank.pl z 7dniowym wyprzedzeniem. Zakończenie Oferty promocyjnej nie ma wpływu na prawa nabyte przez Uczestników
na podstawie Regulaminu niniejszej Oferty promocyjnej.
2. Oferta promocyjna dostępna jest dla Klientów, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
a. złożą wniosek o Kartę w Banku w Alior Mobile lub Alior Online w odpowiedzi na przedstawioną przez Bank
propozycję zawarcia Umowy o Kartę kredytową i przyznanie Limitu kredytowego w Rachunku płatniczym w
ramach niniejszej Oferty promocyjnej,
b. otrzymają pozytywną decyzję kredytową, która uzależniona jest od oceny zdolności i wiarygodności
kredytowej Klienta, a następnie zawrą Umowę o Kartę kredytową i przyznanie Limitu kredytowego w Rachunku
płatniczym w Alior Mobile lub Alior Online w ramach niniejszej Oferty promocyjnej, z zastrzeżeniem, iż w ciągu
12 miesięcy przed złożeniem wniosku o Kartę nie posiadali i na dzień zawarcia umowy o Kartę nie posiadają
w Banku żadnego rachunku karty kredytowej.
3. Klient może skorzystać z Oferty promocyjnej tylko raz.
§3. Warunki Oferty promocyjnej
1. Warunkiem otrzymania Premii jest wykonanie minimum trzech Płatności w danym Cyklu promocyjnym, przy
czym Premia naliczana jest przez Bank maksymalnie w trzech kolejnych Cyklach promocyjnych, w których
realizowane były wymagane Płatności, poczynając od 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
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miesiącu, kiedy została zawarta Umowa o kartę kredytową i przyznanie Limitu kredytowego w Rachunku
płatniczym.
Maksymalna miesięczna wartość Premii wynosi 50 zł i jednocześnie łącznie - w czasie wszystkich Cykli
Promocyjnych objętych Ofertą promocyjną – nie może przekroczyć kwoty 150 zł.
Premia zostanie przekazana na Rachunek Karty Uczestnika najpóźniej ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po danym Cyklu Promocyjnym, w którym realizowane były Płatności zgodnie z ust. 1 powyżej,
pod warunkiem, że przed dniem wypłaty Premii Rachunek Karty Kredytowej nie został zamknięty.
Kwota przekazanej Premii pomniejsza zadłużenie Uczestnika lub zwiększa jego nadpłatę w przypadku
występowania salda dodatniego na Rachunku Karty.
Premia otrzymana w ramach Oferty promocyjnej stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową
w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1128 z późn. zm.) i jest zwolniona z podatku, co oznacza, że Uczestnik nie
ma obowiązku odprowadzenia podatku.

§4. Reklamacje
Bank rozpatruje reklamacje zgodnie z postanowieniami Regulaminu kart płatniczych Alior Banku SA.
§5. Postanowienia końcowe
Bank może przedłużyć okres obowiązywania Oferty promocyjnej.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.
Skorzystanie z Oferty promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
Administratorem danych osobowych Klienta korzystającego z Oferty promocyjnej, w rozumieniu RODO, jest
Bank.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu weryfikacji spełnienia warunków określonych w niniejszym
Regulaminie, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
6. Dodatkowe informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych Klienta korzystającego z Oferty promocyjnej
są zapisane w „Informacjach o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących
osobom, których dane przetwarzane są przez Bank”, które Klient otrzymuje podczas zawarcia z Bankiem umowy
o Kartę kredytową i przyznanie Limitu kredytowego w Rachunku płatniczym.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w umowie
o Kartę kredytową i przyznanie Limitu kredytowego w Rachunku płatniczym, „Regulaminie kart płatniczych Alior
Banku S.A.”, obowiązującej Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych oraz przepisach
powszechnie obowiązujących.
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