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Regulamin Oferty otwarcia Rachunku z pakietem WWW 

dla Klientów Biznesowych ALIOR BANK S.A. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

Niniejszy Regulamin określa warunki skorzystania z usług dodatkowych dla Klientów Biznesowych 

Alior Bank, którzy otworzyli Rachunek z pakietem WWW zwanym dalej „Ofertą”. 

 

§ 2 

Organizatorzy 

 

Organizatorami niniejszej Oferty jest: 

1. Alior Bank Ska Akcyjna z siedzibą ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000305178, REGON: 

141387142, NIP: 1070010731, Kapitał zakładowy: 699 412 610 zł (opłacony w całości) 

(dalej: Bank), 

 

zwany dalej „Organizatorem”. 

 

§ 3 

Definicje 

 

1. Klient– przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

(Ustawa z dnia 2 lipca 2004 – Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), tj. osoba fizyczna, 

osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą; w 

tym również wspólnicy s-ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 

gospodarczej oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. zrzeszenia, 

stowarzyszenia, na rzecz którego Bank prowadzi Rachunek z pakietem WWW,  

2.  Startup - firma stworzona w celu określenia właściwej strategii, która gwarantowałby jej 

rozwój. Okres prowadzonej działalności do 24 m-cy. 

3. Headway Sp. z o.o. – podmiot wykonujący serwisy WWW i wydzierżawiający je na 

zasadach i warunkach określonych w ramach niniejszego Regulaminu i załącznika nr 1 do 

Regulaminu. 

4. Osoba kontaktowa – osoba uprawniona do wykonywania w imieniu Klienta Biznesowego 

czynności niezbędnych do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu a w szczególności: 

a. uczestnictwa w procesie tworzenia SERWISU WWW, 

b. akceptacji Serwisu WWW, 

c. zgłaszania zmian i poprawek w Serwisie WWW, 

5. Domena – adres strony internetowej (serwisu WWW). 

6. Serwis WWW – strona internetowa, tj. zbiór plików, oprogramowania, treści i grafiki 

składających się na spójną prezentację oferty Klienta. 

7. Pakiet WWW – nazwa oferty w ramach otwartego rachunku 

8. Hosting – miejsce na serwerze dla strony WWW lub innych plików Klienta, udostępnione 

przez Headway Sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie i załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

9. Skrzynka pocztowa – elektroniczna skrzynka pocztowa, udostępniana Klientowi 

biznesowemu przez Headway Sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie i 

załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

10. Ankieta – kwestionariusz wypełniany przez Klienta Biznesowego w celu przekazania 

Headway Sp. z o.o. niezbędnych do stworzenia spersonalizowanego Serwisu WWW 
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informacji o prowadzonej przez Klienta działalności i ofercie. 

11. Materiały – wszelkie niezbędne informacje (tj. teksty, zdjęcia, skany referencji, cenniki 

usług i tym podobne), które mają zostać umieszczone przez Headway Sp. z o.o. w 

dzierżawionym Serwisie WWW. 

12. Dane dostępowe – dane służące do logowania się do panelu administracyjnego Serwisu 

WWW w systemie zarządzania treścią (CMS), które Klient Biznesowy otrzymuje od 

Headway Sp. z o.o. celem samodzielnego zarządzania Serwisem WWW na warunkach i 

zasadach określonych w Regulaminie i załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

13. Umowa ramowa – Umowa ramowa o świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie 

rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów. 

 

§ 4 

Warunki skorzystania z Oferty 

1. Do skorzystania z oferty uprawnieni są Klienci, którzy: 

a) podpisali Wniosek o otwarcie Rachunku z pakietem WWW oraz 

b) otworzyli rachunek  z pakietem WWW w ramach umowy ramowej oraz 

c) uiścili opłatę za otwarcie w/w rachunku. 

§ 5 

Zasady i czas trwania Oferty 

 

1. Oferta jest dostępna od 16-12-2014r. do odwołania. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków oraz czasu trwania oferty 

w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach, Organizatorzy poinformują na stronie 

internetowe. 

3. Oferta ma na celu głównie wspieranie firm typu „start’up” w ramach zwiększenia potencjału 

konkurencyjnego za pomocą specjalnego rachunku z określonym pakietem usług. 

4. W ramach oferty Klient otrzymuje pakiet usług, określonych w niniejszym Regulaminie i 

załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Opłata za otwarcie rachunku z pakietem WWW – jest pobierana jednorazowo, wysokość 

opłaty jest opisana w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Od daty uiszczenia opłaty w ciągu 30 dni firma  Headway Sp. z o.o. skontaktuje się z 

Klientem w celu realizacji czynności określonych niniejszym Regulaminie i załączniku nr 1 

do niniejszego Regulaminu. 

7. Stworzenie strony WWW następuje tylko raz w okresie prowadzenia rachunku z pakietem 

WWW 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają zapisy: 

a) Tabeli Opłat i Prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg 

rachunkowych. 

b) Tabeli Opłat i Prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi 

rachunkowe 

 

c) Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla 

przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

Korzystając z rachunku z pakietem WWW, Klient wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 
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Załącznik 1 do Regulaminu otwarcia rachunku z pakietem WWW dla Klientów 

Biznesowych ALIOR BANK S.A.  

 

 

 

§ 1 

Opłaty 

 

1) Opłata za otwarcie rachunku z pakietem WWW jest jednorazowa i wynosi 2500,00 PLN. 

Opłata za otwarcie rachunku z pakietem WWW jest bezzwrotna. 

 

§ 2 

Zakres Usług 

 

1) Klient w ramach otwarcia rachunku z pakietem WWW otrzyma zakres bezpłatnych usług 

dodatkowych określonych w ust 2. 

 

2) Zakres usług: 

a) wykonanie na rzecz i przy niezbędnym udziale Klienta, Serwisu WWW i jego wydzierżawienie na 

okres 24 miesięcy wraz z ustaloną przez firmę Headway Sp. z o. o. z Klientem w 

korespondencji mailowej nazwą Domeny, 

b) usługą objęty jest Serwis WWW służący promocji firmy, produktu lub usługi w Internecie, 

przedstawiający najważniejsze informacje na ich temat. Serwis WWW w ramach Umowy 

może  zawierać do 10 podstron, do kilku galerii fotograficznych, informacje o charakterze 

poradnikowym, kontakt wraz z formularzem kontaktowym, bez funkcjonalności wymagających 

indywidualnego oprogramowania (np. specjalne usługi rezerwacyjne, sprzedażowe i in.). 

c) zamieszczenie w Serwisie WWW danych indywidualizujących Serwis WWW Klienta zgodnie z 

informacjami wskazanymi w Ankiecie, której wzór zostanie przesłany drogą mailową przez 

firmę „Hedaway Sp. z .o.o.” w terminie do 30 dni od daty otwarcia rachunku z pakietem WWW,  

d) przygotowanie układu graficznego oraz jego elementów (zdjęć, plików graficznych, filmów 

video dostarczonych przez Klienta, do których posiada prawa autorskie) zgodnie z ustaleniami z 

Klientem oraz przygotowanie treści do serwisu WWW. Zamieszczenie przygotowanych 

materiałów tekstowych i graficznych w stworzonym serwisie WWW, 

e) obsługa i utrzymanie przez 24 miesiące Serwisu WWW (miejsce na serwerze - hosting) wraz z 

1-3 skrzynkami pocztowymi, zakładanymi na życzenie Klienta (konfiguracja skrzynek 

pocztowych w Domenie o pojemności do 500 MB każda), 

f) przekazanie Klientowi danych dostępowych do systemu CMS umożliwiających samodzielne 

zarządzanie treścią w uzgodnionych przez Strony częściach Serwisu WWW, np. Promocje, 

Aktualności, Nowości, Porady. 

g) Niniejsza usługa w ramach otwartego rachunku z pakietem WWW obowiązuje przez okres 24 

(słownie: dwudziestu czterech) miesięcy  od dnia powiadomienia przez Headway Sp. z o.o. 

drogą mailową o wykonaniu czynności opisanych w pkt a.  

h) Rachunek z pakietem WWW prze okres jego funkcjonowania będzie zwolniony z: 
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a) opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku  

b) opłaty  miesięcznej za wyciągi 

c) opłaty za zmianę rachunku 

d) opłaty implementacji Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji 

e) opłaty miesięcznej za Usługi  Masowego Przetwarzania Transakcji 

 

 

§ 3 

Składowe pakietu WWW 

 

1. Z tytułu świadczeń objętych niniejszym Regulaminem przez 24 miesiące Klient otrzymuje 

RODZAJ USŁUGI CENA NETTO 

 

Abonament miesięczny 0 zł (w ramach „Rachunku z pakietem WWW”) 

Hosting (miejsce na serwerze) 0 zł (w ramach „Rachunku z pakietem WWW” 

Dzierżawa Domeny 0 zł (w ramach „Rachunku z pakietem WWW”) 

Przygotowanie treści do Serwisu WWW 0 zł (w ramach „Rachunku z pakietem WWW”) 

Przygotowanie projektu graficznego 

Serwisu WWW 

0 zł (w ramach „Rachunku z pakietem WWW”) 

Przygotowanie materiałów graficznych i 

fotografii w ramach Serwisu WWW 

0 zł (w ramach „Rachunku z pakietem WWW”)  

Analiza marketingowa prowadzonego 

przedsięwzięcia 

0 zł (w ramach „Rachunku z pakietem WWW”)  

Osobisty Opiekun w Headway Sp. z o. o. 0 zł (w ramach „Rachunku z pakietem WWW”)  

Konsultacje telefoniczne związane z 

funkcjonowaniem strony WWW  

0 zł (w ramach „Rachunku z pakietem WWW”)  

Dostęp do statystyk Serwisu WWW 0 zł (w ramach „Rachunku z pakietem WWW”) 

Poczta elektroniczna w Domenie – do 3 

skrzynek, każda do 500 MB 

0 zł (w ramach „Rachunku z pakietem WWW”)  

Poprawki, zgłoszone w terminie 14 dni od 

przekazania informacji o odbiorze serwisu 

0 zł (w ramach „Rachunku z pakietem WWW”)  

CMS (dostęp do systemu zarządzania 

treścią) 

0 zł (w ramach „Rachunku z pakietem WWW”) 

Proste poprawki edycyjne, tekstowe, 

graficzne, dodanie zdjęć w Serwisie WWW w 

trybie „Standard” (14 dni roboczych) 

0 zł dwie poprawki rocznie. Kolejne 

ewentualne poprawki 10 zł ( za zgłoszenie, 

bez względu na ilość objętych nim poprawek) 

Proste poprawki edycyjne, tekstowe, 

graficzne, dodanie zdjęć w Serwisie WWW w 

trybie „Ekspres” (2 dni robocze) 

30 zł (za zgłoszenie, bez względu na ilość 

objętych nim poprawek)) 

 

Zaawansowane zmiany w Serwisie WWW  Wycena indywidualna  
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§ 4  

Prawa i obowiązki  

 

1)  Bank oraz Headway Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za awarie i usterki w działaniu 

Serwisu WWW spowodowane czynnikami niezależnymi od Headway Sp. z o.o., w tym w 

szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: 

a) nieprawidłowego użytkowania Serwisu WWW przez Klienta; 

b) siły wyższej, przez którą Strony rozumieją kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, 

trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, 

strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itd.; 

c) działania czynników niezależnych od Banku lub Headway Sp. z o.o. bądź spowodowanych 

działaniem osób trzecich, w tym awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach 

operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp., 

na które Bank oraz Headway Sp. z o.o. nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec. 

2) Klient ma prawo do zmiany Osoby Kontaktowej po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

Headway Sp. z o.o. o tym fakcie.  

3) Klient oświadcza, że jest mu wiadome, iż firma Headway Sp. z o.o. pozostaje pełnoprawnym 

abonentem Domeny, wyłącznie uprawnionym do Serwisu WWW i zamieszczonych tam przez 

Headway Sp. z o.o. treści, zdjęć itp., i wykorzystywanych w Serwisie WWW plików graficznych 

(w szczególności fotografii), do których Headway Sp. z o.o. posiada prawa na podstawie umów 

licencyjnych zawartych z osobami trzecimi (licencja niewyłączna). Powyższe nie dotyczy zdjęć i 

treści stanowiących własność Klienta i przekazanych Headway Sp. z o.o. do zamieszczenia w 

Serwisie WWW w celu indywidualizacji Serwisu WWW Klienta. 

4) Klient korzysta z Serwisu WWW wyłącznie w zakresie uzgodnionym z Headway Sp. z o.o. 

opisanym w niniejszym Regulaminie. 

5) Klient nie może bez zgody Headway Sp. z o.o. ingerować w treść Serwisu WWW, za wyjątkiem 

określonym w niniejszym Regulaminie dotyczącym korzystania z opcji CMS. Klient zobowiązuje 

się nie podejmować we własnym zakresie działań mających na celu pozycjonowanie Serwisu 

WWW w wyszukiwarce Google.pl przy wykorzystaniu technik pozycjonowania sprzecznych z 

wytycznymi webmasterskimi Google.pl. W przypadku ich wykrycia Headway Sp. z o.o. 

przysługuje prawo do zaprzestania dostarczania usługi w ramach serwisu WWW ze skutkiem 

natychmiastowym oraz  w przypadku wystąpienia sytuacji zawartych w § 6 Regulaminu. 

6) Klient zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Serwisie WWW materiałów zawierających 

treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, drastycznych, 

zdjęć i treści erotycznych oraz pornograficznych, dyskryminujących, naruszających cudzą 

prywatność, zawierających treści rasistowskie lub obrażające uczucia religijne. 

7) Klient zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Serwisie WWW treści naruszających prawa 

osób trzecich lub mogących stanowić podstawę roszczeń osób trzecich z tego tytułu, w tym w 

szczególności treści mogących naruszać prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 

dnia 17 maja 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631). 

8) Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, w szczególności nad 

danymi dostępowymi o których mowa w paragrafie 5 ust.9. 

9) Klient zobowiązany jest współpracować z firmą Headway Sp. z o.o. przy wykonaniu Serwisu 

WWW, w szczególności poprzez udzielanie Headway Sp. z o.o. niezbędnych informacji, w tym 

wypełnienie oraz doręczenie Headway Sp. z o.o. Ankiety i przekazanie niezbędnych do 

wykonania Serwisu WWW Materiałów . 

10) Klient zobowiązany jest powiadamiać na piśmie o każdorazowej zmianie adresu, adresu E-mail 

oraz nr telefonu podanych oraz Osoby Kontaktowej, W przypadku braku powiadomienia o ww. 

zmianach, wszelka korespondencja kierowana do Klienta na podane na wniosku o otwarcie 

rachunku uważana będzie za skutecznie doręczoną.  
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§ 5  

Opracowanie i zmiana treści SERWISU WWW 

 

1. Serwis WWW zostanie stworzony w oparciu o wypełnioną i doręczoną przez Klienta Ankietę 

oraz materiały. Termin wykonania Serwisu WWW uzależniony jest od ilości, jakości i tematyki 

materiałów przeznaczonych do wykorzystania w Serwisie WWW i wynosi od 14 do 30 dni, licząc 

od dnia otrzymania od Klienta kompletnej wypełnionej Ankiety oraz materiałów. Termin ten 

liczony jest od momentu uzyskania informacji uzupełniających, a dotyczy sytuacji, gdy 

informacje zawarte w Ankiecie, okażą się niewystarczające lub będą wymagać uściślenia lub 

wyjaśnienia. 

2. Klient zobowiązany jest doręczyć wypełnioną Ankietę i materiały najpóźniej w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia otrzymania jej od firmy „Headway sp z o.o.”.  

3. Klient zobowiązany jest udzielić Headway Sp. z o.o. wymaganych informacji uzupełniających 

w terminie 5 (pięciu) dni.  

4. W przypadku przekroczenia przez Klienta któregokolwiek z ustalonych terminów dostarczenia 

Ankiety, Materiałów i informacji uzupełniających wskazanych w ust. 2 i 3 termin wykonania 

Serwisu WWW ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 

5. Materiały powinny zostać dostarczone w formie pozwalającej na umieszczenie ich w Serwisie 

WWW za pomocą poczty elektronicznej, na nośnikach elektronicznych lub wysłane w oryginale 

na adres siedziby Headway Sp. z o.o. lub inny ustalony przez Strony sposób.  

6. Przesłane przez Klienta materiały, w przypadku gdy stać temu na przeszkodzie będą warunki 

techniczne lub w sposób oczywisty naruszać one będą obowiązujące przepisy prawne, w tym w 

szczególności naruszać będą prawa osób trzecich, nie zostaną zamieszczone w Serwisie WWW. 

7. W ciągu 14 dni od przekazania przez Headway Sp. z o.o. informacji o przygotowaniu Serwisu 

WWW, Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia bezpłatnych trzech poprawek w ramach 

przygotowanego Serwisu WWW. 

8. Klient zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru w formie korespondencji 

mailowej wysłanej na adres opiekuna klienta Headway Sp. z o.o lub kontakt@headway.pl lub 

zgłoszenia niewłaściwego wykonania modyfikacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji 

o ich wykonaniu.  

9. Klient otrzyma dane dostępowe i prawo do ingerowania w ustalone treści Serwisu WWW w 

ramach usługi CMS. 

 

 

§ 6  

Zaprzestanie usług  

 

1. Świadczenie Usługi Serwis WWW może zostać zaprzestane ze skutkiem natychmiastowym, 

jeśli Klient: 

a) Wykorzystuje Serwis WWW do celów sprzecznych z prawem, 

 

 

§ 7 

Prawo wykupu Serwisu lub kontynuacji dzierżawy 

 

 

1.    W celu skorzystania z prawa kontynuacji dzierżawy serwisu WWW Klient zobowiązany jest 

wysłać przed wygaśnięciem oferty "pakiet www" na adres mailowy Headway Sp. z o.o. 

oświadczenie o skorzystaniu z prawa kontynuacji. Klient będzie mógł korzystać z dzierżawy 

serwisu WWW na warunkach dostępnych dla wszystkich klientów Headway Sp. z o.o. 

mailto:kontakt@headway.pl
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2. Po wygaśnięciu oferty "pakiet www" lub po 24 miesiącach korzystania z Serwisu 

WWW Klientowi przysługuje uprawnienie do nabycia od Headway Sp. z o.o. autorskich praw 

majątkowych do treści i materiałów zamieszczonych w Serwisie WWW oraz uzyskania właściwej 

sublicencji na materiały znajdujące się w Serwisie WWW, z których Headway Sp. z o.o. 

korzysta w ramach licencji uzyskanej od podmiotu trzeciego na zasadach określonych przez 

Headway Sp. z o.o. Oświadczenie o zamiarze skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym, wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności 

(zwanej dalej „Oświadczeniem o wykupie”) i może być złożone do ostatniego dnia 

obowiązywania przedmiotowej oferty „pakiet WWW”.  

3. Headway Sp. z o.o. ma obowiązek poinformować Klienta co najmniej 2 miesiące przed 

wygaśnięciem oferty "pakiet www" o możliwości i warunkach skorzystania zarówno z prawa 

kontynuacji dzierżawy serwisu WWW jak i zasad i warunków wykupu praw autorskich. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Klient będzie informowany o wszelkich sprawach związanych z realizacją zapisów niniejszego 

Regulaminu  oraz o dodatkowych usługach z oferty proponowanych przez Firmę Headway Sp. z 

o.o. wedle swego uznania pocztą elektroniczną / SMS / faksem / telefonicznie / pisemnie, przy 

wykorzystaniu danych adresowych wskazanych przez Klienta. 

2. Informacja o wszelkich zmianach dotyczących niniejszego Regulaminu będą przesyłane do 

Klienta pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany na wniosku o otwarcie Rachunku z 

pakietem WWW, najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.  

3. Zmiany postanowień w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia powiadomienia 

Klienta przez Alior Bank S.A.. 

4. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu, Klient ma prawo złożyć oświadczenie o zaprzestaniu 

prowadzenia usług w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. 

Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia usług powinno być złożone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności w Oddziale Alior Bank S.A. obsługującym Klienta. 

 

Data i podpis Klienta 

w imieniu Klienta w imieniu Banku 

 

 

 

 

 

 

Tożsamość podpisujących Umowę potwierdzam: 

a) ________________________________________________ (imię nazwisko, nr dow. osobistego, 

paszportu) 

b) ________________________________________________ (imię nazwisko, nr dow. 

osobistego, paszportu) 

 

 

 

 

(data, imię i nazwisko, podpis pracownika Banku) 

 


