Regulamin Promocji „ROR na spłaty raty”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji
„ROR na spłaty raty” dla Klientów, do których
Bank skieruje zaproszenie do wzięcia udziału w
Promocji za pośrednictwem Wiadomości.
§2
Organizatorem Promocji jest Alior Bank SA
z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa, (dalej „Bank”).
§3
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38D,
wpisanym pod numerem KRS 0000305178
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawa,
XIII
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego;
NIP
1070010731;
wysokość
kapitału
zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 305
539 910 zł.,
b) Karta - płatnicza karta debetowa wydawana
przez Bank do Konta przy współpracy z
międzynarodową organizacją płatniczą, w
tym
karta
wirtualna,
umożliwiająca
dokonywanie Transakcji przy wykorzystaniu
środków z Konta, opisana w Regulaminie Kart
Płatniczych Alior Bank SA.
c) Konto
–
rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy w wariancie Konto Jakże
Osobiste, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1
Regulaminu rachunków oszczędnościowo –
rozliczeniowych
i
terminowych
lokat
oszczędnościowych,
d) Kredyt -kredyt konsumencki w rozumieniu
ustawy z dnia 12.05.2011 r. o kredycie
konsumenckim,
udzielony Uczestnikowi
przez Bank i przeznaczony na zakup towarów
lub usług,
e) Placówka – oddział Banku lub placówka
partnerska Banku,
f) Premia – nagroda premiowa wypłacana
Klientowi przez Bank po spełnieniu warunków
określonych w §6;
g) Promocja – niniejsza Promocja „ROR na
spłaty raty”,
h) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji,
i) Taryfa – Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku
SA dla Klientów Indywidualnych
j) Transakcja - zapłata za towary i usługi
przy wykorzystaniu Karty we wszystkich
punktach oznaczonych emblematem
odpowiedniej Międzynarodowej Organizacji
Płatniczej lub w drodze transakcji na
odległość, której dokonanie odbywa się na

warunkach określonych w Umowie,
Regulaminie kart płatniczych Alior Banku
S.A., Taryfie oraz uwidocznionej w
zestawieniu transakcji/wyciągu; z
wyłączeniem transakcji dokonanych w
punktach posiadających MCC (Merchant
Category Code):
1) 7995, określający kasyna oraz zakłady
bukmacherskie i im podobne;
2) 8999, określający profesjonalne usługi,
nieklasyfikowane pod innymi kodami
MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest
jako zagraniczna (country code inny niż
Polska),
3) 4111, określający m.in. usługi
transportowe,
4) 6012, określający instytucje finansowe,
5) 6211, określający brokerów
ubezpieczeniowych,
6) 6051, określający przekazy pieniężne w
instytucjach finansowych,
7) 4829, określający internetowe przekazy
pieniężne.
8) 4900, określający narzędzia elektryczne,
gazowe, sanitarne i wodne.
k) Uczestnik / Uczestnik Promocji – osoba
fizyczna (konsument), która spełnia warunki
określone w §5,
l) Umowa - Umowa o Konto / Umowa o Kartę,
m) Wiadomość - zaproszenie do udziału w
Promocji określające m.in.: termin do
którego należy podpisać Umowę o Konto i
Umowę o Kartę; minimalną liczbę Transakcji,
jaką Uczestnik, chcąc otrzymać Premię,
powinien dokonać; Wpływ, który Uczestnik,
chcąc otrzymać Premię, powinien zapewnić
na Koncie; termin, w jakim Transakcje i
Wpływ powinny być dokonane; wartość
Premii, przekazane przez Bank Uczestnikowi
za pośrednictwem:
1) wiadomości e-mail przesyłanych na
ostatni podany Bankowi adres e-mail, i/lub
2) listu zwykłego przesłanego na ostatni
podany Bankowi adres korespondencyjny.
n) Wpływ – polecenie przelewu otrzymanego na
Konto z rachunku prowadzonego w innym
banku lub z rachunku dla klientów
biznesowych prowadzonego w Banku. Jako
wpływy na Konto nie są traktowane polecenia
przelewu otrzymane z rachunków dla
klientów indywidualnych prowadzonych w
ramach T-Mobile Usługi Bankowe oraz
rachunków dla klientów indywidualnych i
klientów biznesowych prowadzonych w
Kantorze Walutowym Alior Banku.
§4

Promocja trwa
odwołania.

od

dnia

26.08.2019r.

do

Rozdział 2. Szczegółowe zasady Promocji

Rozdział 5. Postanowienia końcowe
§8
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W zakresie przesłanek zmiany niniejszego
Regulaminu
oraz
trybu
informowania
o
wprowadzanych zmianach do Regulaminu
zastosowanie
znajdują
odpowiednie
postanowienia
Regulaminu
rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych
i
terminowych
lokat
oszczędnościowych
oraz
Regulaminu
kart
płatniczych Alior Banku S.A.
1.

§5
1. Uczestnikiem Promocji może być osoba
fizyczna
(konsument),
która
w
okresie
obowiązywania Promocji:
a) Otrzyma Wiadomość od Banku,
b) Zawrze Umowę o Konto i Umowę o Kartę
w terminie wskazanym w Wiadomości,
c) Spełni warunki wymagane do otrzymania
Premii określone w §6.
§6
1. Uczestnik otrzyma miesięczną Premię w
kwocie
odpowiadającej
wysokości
15%
miesięcznej raty Kredytu po spełnieniu w danym
miesiącu następujących warunków:
a) Na
Koncie
został
zaksięgowany
jednorazowy Wpływ minimum 1 000 zł,
b) Dokonano minimum 3 Transakcji,
c) Dokonano spłaty raty Kredytu bez
opóźnienia
2. Premia może być naliczana maksymalnie
przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych,
począwszy od miesiąca
następującego
po
miesiącu podpisaniu Umowy o Konto. Miesiąc
następujący po podpisaniu Umowy o Konto jest
pierwszym miesiącem na spełnienie warunków
opisanych w ust. 1.
3. Maksymalna
łączna
kwota
Premii
wypłacanych przez 12 miesięcy korzystania z
Promocji nie może przekroczyć 500 zł. Po
przekroczeniu maksymalnej łącznej kwoty
wypłacanych Premii, Premia nie jest dalej
naliczana.
4. Premia zostanie przekazana na Konto do 25
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym spełniono warunki określone w ust. 1.
5. W przypadku posiadania przez Uczestnika
więcej niż jednego Kredytu do wyliczenia Premii
brana
jest
pod
uwagę
rata
Kredytu
uruchomionego jako ostatni przed wysłaniem
Wiadomości.
6. W przypadku Konta wspólnego (dwóch
Uczestników), wypłacona zostanie jedna Premia
miesięczna, wyliczana na podstawie raty Kredytu
uruchomionego jako ostatni przed wysłaniem
pierwszej Wiadomości do Uczestników.
Rozdział 4. Zasady składania reklamacji
oraz rozstrzyganie sporów
§7
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji jak
również formy rozstrzygania sporów zostały
określone
w
Regulaminie
rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych
i
terminowych
lokat
oszczędnościowych
oraz Regulaminie
kart
płatniczych Alior Banku S.A.

§9
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest
na www.aliorbank.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
zawarte
w
„Regulaminie
rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych,
i
terminowych
lokat
oszczędnościowych”,
„Regulaminie
kart
płatniczych Alior Bank SA”, „Regulaminie
Korzyści do Konta Jakże Osobistego”, w Taryfie,
w Tabeli Oprocentowania Alior Banku SA dla
Klientów Indywidualnych oraz przepisach prawa
powszechnie obowiązujących.
3. Administratorem
danych
osobowych
Uczestnika jest Organizator Promocji. Dane
osobowe Uczestnika, będą przetwarzane w celu
umożliwienia udziału oraz weryfikacji warunków
udziału w Promocji. Pozostałe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych,
znajdują się w treści klauzul informacyjnych,
które są przekazywane Uczestnikowi podczas
zawierania Umowy.
4. Premie, o których mowa w § 6, stanowią
nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą
premiową i stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 68
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 poz. 2032 z późn. zm.) i są
zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza,
że Uczestnik nie ma obowiązku odprowadzenia
podatku.

