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§1.  

Предметний обсяг 

Предметом цього Регламенту є визначення детальних умов Спеціальної 

пропозиції «Корпоративний рахунок для клієнтів з України».   

 

§2.  

Організатор 

Спеціальну пропозицію організовує Alior Bank Spółka Akcyjna («Банк») із 

місцезнаходженням у Варшаві, вул. Лопушанська 38D, 02-232 Варшава, 

статутний капітал 1305539910 злотих (повністю сплачений), внесений до 

реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Районний 

суд для столичного міста Варшави у Варшаві, XIV Економічний відділ  

Національного судового реєстру під номером KRS 0000305178, REGON 

141387142, NIP 1070010731. 

 

§3. 

Учасники 

У Спеціальній пропозиції можуть брати участь суб’єкт господарювання, 

зареєстрований в Україні, або фізична особа, яка є громадянином України, 

що веде індивідуальну підприємницьку діяльність, зареєстровану у Польщі 

(«Учасник»), які відповідають усім переліченим умовам: 

1. станом на 01 березня 2022 р. вони не мали в Банку продукту, 

орієнтованого на підприємців у розумінні ст. 4 Закону від 06.03.2018 

р. – Закон про підприємців (зведений текст Законодавчий вісник від 

2021 р., поз. 162 із змінами); 

2. уклали з Банком у Відділенні або Партнерській установі рамковий 

договір про надання банківських послуг та ведення розрахункових 

рахунків і депозитів для підприємців та інших суб'єктів («Договір»); 

3. на підставі Договору, зазначеного в пункті 2, Учаснику відкрито 

основний рахунок 4х4 («Рахунок»). 

 

§4. 

Визначення і пояснення 

Терміни, що використовуються в Регламенті Спеціальної пропозиції, слід 

розуміти як: 

1) Збори – збори, наведені в Таблиці.  

2) Перелік зборів – збори, за які Банк здійснює повернення на рахунок 

Учасника, тобто: 

a) збір за ведення допоміжного рахунку (у тому числі валютного) 

b) щомісячний збір за активний пакет/и до Рахунку  

c) щомісячний збір за використання дебетової картки 

3) Спеціальна пропозиція – ця пропозиція «Корпоративний рахунок 

для клієнтів з України». 

4) Регламент спеціальної пропозиції – цей Регламент спеціальної 

пропозиції «Корпоративний рахунок для клієнтів з України» 

5) Таблиця – « Таблиця банківських зборів і комісій для Рахунку 

4х4». 
6) Повернення – сума, що повертається Учаснику на Рахунок щомісяця в 

рамках цієї Спеціальної пропозиції. 

 

§5. 

Правила спеціальної пропозиції 

1. Спеціальна пропозиція полягає у звільненні від зборів ("Повернення"), 

зазначених у §4, пункт 2, списаних з Рахунку Учасника. 

2. Списані збори, включені до Переліку зборів, повертаються на рахунок 

Учасника після перевірки відповідності умовам участі та Спеціальної 

пропозиції, зазначеним у Регламенті Спеціальної пропозиції, але не 

пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем. за який 

належне Повернення.  

3. Повернення буде виплачуватися щомісяця. 

4. Учасник має право на не більше ніж одне 

Повернення на місяць.  

5. Пропозиція діє до 31 грудня 2022 року з умовою, що Повернення за 

грудень відбудеться у січні 2023 року. 

6. Учасник перестає бути Учасником і втрачає права, пов’язані з участю в 

Спеціальній пропозиції з моменту закриття Рахунку або перетворення 

Рахунку на інший тип банківського рахунку. 

7. Учасник може взяти участь у Спеціальній пропозиції лише один раз. 

Закриття Рахунку та його повторне відкриття не дає Учаснику права 

повторно приєднатися до Спеціальної пропозиції. 

 

§6. 

Рекламації 

У питаннях рекламацій процедура відбувається відповідно до положень що 

містяться в Регламенті ведення розрахункових рахунків та депозитів для 

підприємців та інших суб'єктів банком Alior Bank S.A. із місцезнаходженням у 

Варшаві. 

 

§7. 

Положення щодо продуктів 

У питаннях, не передбачених цим Регламентом Спеціальної пропозиції, 

застосовуються положення, що містяться в «Регламенті ведення 

розрахункових рахунків та депозитів для підприємців та інших суб'єктів 

банком Alior Bank S.A. із місцезнаходженням у Варшаві», «Регламенті 

пакетів до Рахунку 4x4», «Таблиці зборів і комісій для Рахунку 4х4.», 

«Таблиця банківських зборів і комісій для бізнес-клієнтів, які не ведуть 

бухгалтерські книги», «Регламенті дебетових карток для бізнес-клієнтів Alior 

Bank S.A.» та «Регламенті щодо користування Електронними каналами для 

підприємців та інших суб'єктів», «Регламенті щодо користування 

Електронними каналами для індивідуальних клієнтів», які також розміщені 

на веб-сайті Банку за адресою: http://www.aliorbank.pl, у відповідних 

продуктових договорах, та загальнозастосовні положення. 

 

§8. 

Заключні положення  

1. Адміністратором персональних даних Учасника в розумінні Загального 

регламенту про захист даних (GDPR) є Банк. 

2. Персональні дані Учасника оброблятимуться Банком з метою участі в 

Спеціальній пропозиції, зокрема для перевірки виконання умов, 

визначених Регламентом Спеціальної пропозиції, та для розгляду 

можливих рекламацій. 

3. Додаткова інформація щодо обробки персональних даних Учасника 

наводиться в «Інформації про адміністратора персональних даних, 

передумови та права осіб, дані яких обробляються Банком», яку 

Учасник отримує при укладенні Договору з Банком. 

4. Зміст цього Регламенту Спеціальної пропозиції доступний на веб-сайті 

Банку за адресою http://www.aliorbank.pl. 
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