
 

 

Regulamin Promocji  
„Tniemy koszty przewalutowań z Kartą kredytową Mastercard TU i TAM” 

 
 
 

§1 Definicje 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Bank Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38 D, 

2) Karta Karta kredytowa Mastercard TU i TAM, 

3) Płatność Operacje Kartą w rozumieniu Regulaminu kart płatniczych Alior Banku SA, 

4) Promocja Promocja „Tniemy koszty przewalutowań z Kartą kredytową Mastercard TU i TAM”, 

5) Regulamin Niniejszy Regulamin Promocji „Tniemy koszty przewalutowań z Kartą kredytową Mastercard 

TU i TAM”. 

 

§2. Przedmiot oraz okres obowiązywania Promocji 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Promocji „Tniemy koszty przewalutowań z Kartą 

kredytową Mastercard TU i TAM”. 

2. Promocja obowiązuje od dnia 27.06.2019 r.  

3. Bank poinformuje o dacie zakończenia Promocji na 14 dni przed datą jej zakończenia, a  sposób zakomunikowania       

o  zakończeniu Promocji będzie zgodny z pkt. 28.2 Regulaminu kart płatniczych Alior Banku SA .  

 

§3. Warunki Promocji 

1. Promocja dostępna jest dla Posiadaczy Karty kredytowej TU i TAM, którzy w okresie obowiązywania Promocji 

dokonają Płatności Kartą w walucie innej niż PLN.  

2. Promocja polega na rozliczaniu Płatności Kartą, o których jest mowa w ust.1, w walucie innej niż PLN bez kosztów 

przewalutowania naliczanych przez Bank zgodnie z ust.3. 

3. Podlegające Promocji Płatności Kartą wykonane w innych walutach niż PLN rozliczane są na poniższych zasadach: 

1) Płatności wykonane w walucie EUR, USD, GBP są przeliczane w Banku na PLN przy zastosowaniu kursu średniego 

ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu rozliczenia operacji. 

2) Płatności wykonane w walutach innych niż EUR, USD, GBP przeliczane są na USD według kursu Mastercard                

i zasad stosowanych przez tę organizację, a następnie przeliczane w Banku na PLN przy zastosowaniu kursu 

średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu rozliczenia operacji. 

4. Informacje o wysokości kursów średnich walut obcych ogłaszanych przez NBP, a także informacje o kursach 

walutowych stosowanych przez Mastercard, są umieszczone na stronie internetowej www.aliorbank.pl. 

5. W zakresie pozostałych warunków rozliczeń oraz płatności obowiązuje Regulamin kart płatniczych Alior Banku SA. 

 

§4. Postanowienia końcowe 

1. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, jak również formy rozstrzygania sporów zostały określone                                

w Regulaminie kart płatniczych Alior Banku SA. 

2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

3. Przesłanki zmiany niniejszego Regulaminu oraz tryb informowania o wprowadzanych zmianach do Regulaminu 

określone są w Regulaminie kart płatniczych Alior Banku SA.  

4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie https://www.aliorbank.pl oraz w Placówkach Banku. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie 

kart płatniczych Alior Banku S.A.”, Umowie o kartę kredytową i przyznanie limitu kredytowego w rachunku płatniczym 

oraz obowiązującej Taryfie Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Indywidualnych. 

http://www.aliorbank.pl/

