Regulamin promocji „2 x 100 Riot Points” dla klientów otwierających Konto Jakże Osobiste w Alior
Banku
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§ 1. Postanowienia wstępne
Organizatorem Promocji „2 x 100 Riot Points” jest Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000305178, NIP 1070010731, REGON 141387142, o kapitale
zakładowym w wysokości 1 305 539 910,00 zł, w pełni wpłaconym (dalej: Bank).
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Definicje
1. Czas Trwania Promocji – okres od 20 lipca 2021 r. do wyczerpania puli nagród.
2. Karta dla Graczy – karta płatnicza Debit Mastercard z wizerunkiem Mistrzowskiej Ashe - bohaterki
gry League of Legends, wydana Uczestnikowi przez Bank.
3. Konto – umowa o Konto Jakże Osobiste.
4. Nagroda – 1 (jedna) nagroda przyznawana jednorazowo, obejmująca łącznie 2 kody
alfanumeryczne, uprawniające do uzyskania łącznie 200 (dwustu) Riot Points na potrzeby
wykorzystania podczas gry w League of Legends. Każdy Uczestnik może otrzymać w Czasie Trwania
Promocji maksymalnie 1 (jedną) nagrodę. Liczba nagród jest ograniczona do 100 (słownie: stu).
5. Program – program lojalnościowy „Mastercard Bezcenne Chwile” zorganizowany i prowadzony
przez Mastercard Europe SA, belgijską prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
zarejestrowaną przez Sąd Gospodarczy w Nivelles w Belgii pod numerem belgijskiego rejestru RPR
0448038446 z siedzibą w Waterloo, Belgia, adres: Chaussee de Tervuren 198A, 1410 Waterloo,
Belgia, zwaną dalej „Mastercard”, oparty o system gromadzenia punktów. Szczegółowe zasady
funkcjonowania Programu znajdują się w regulaminie programu „Mastercard Bezcenne Chwile”
dostępnym
na
stronie
internetowej
Mastercard
pod
adresem
https://rpmcms.upaid.pl//media/2101/regulamin-programu-mastercard-priceless-specials-1082019.pdf
(„Regulamin Programu”).
6. Promocja – możliwość uzyskania Nagrody na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
7. Przystąpienie do Programu – dokonanie następujących czynności: zawarcie z Mastercard umowy
w sprawie udziału w Programie (poprzez wyraźne udzielenie zgody na udział w Programie
i akceptację Regulaminu Programu) oraz otwarcie Rachunku Programu (który zostanie otwarty
w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem
a Mastercard).
8. Rachunek Programu – zabezpieczony hasłem, niepubliczny rachunek prowadzony w ramach
Programu, do którego Uczestnik uzyskuje dostęp po Przystąpieniu do Programu poprzez
wprowadzenie danych logowania.
9. Regulamin – niniejszy regulamin.
10. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która w Czasie Trwania Promocji zawarła Umowę o Konto
i Kartę dla Graczy z Bankiem.
11. Umowa o Konto – umowa o prowadzenie rachunku bankowego o nazwie „Konto Jakże
Osobiste”, którą Uczestnik może zawrzeć z Bankiem za pośrednictwem strony internetowej
https://wnioski.aliorbank.pl/directcreditsystem-frontend-accountapplication/cms/?partnerID=KAM_S_GAM&applicationID=boop1.
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§ 3. Nagrody
Do otrzymania Nagrody uprawnieni są Uczestnicy, którzy w Czasie Trwania Promocji spełnią
łącznie poniższe warunki:
a) zawrą z Bankiem Umowę o Konto i wydanie do niego Karty dla Gracza za pośrednictwem strony
internetowej:
https://wnioski.aliorbank.pl/directcreditsystem-frontend-accountapplication/cms/?partnerID=KAM_S_GAM&applicationID=boop1;
b) w ciągu 30 dni od zawarcia z Bankiem Umowy o Konto i wydania do niego Karty dla Gracza:
• zarejestrują Kartę dla Graczy w Programie (jeśli nie byli dotąd uczestnikami Programu –
dokonają również Przystąpienia do Programu zgodnie z Regulaminem Programu), oraz
• aktywują w ramach Umowy o Konto korzyść o nazwie „Punkty dla Graczy”, przy czym
jednocześnie nieaktywna musi być korzyść „Zwrot na płatności mobilne” na Umowie o
Konto danego Uczestnika,
c) pozostaną związani Umową o Konto z Bankiem w Czasie Trwania Promocji oraz w dniu
przekazania Nagrody,
d) wyrażą zgodę marketingową na kontakt telefoniczny i mailowy dla Banku.
Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania
Nagrody.
Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w terminie najpóźniej do 15. (piętnastego) dnia
kolejnego miesiąca po spełnieniu przez niego warunków opisanych w § 3 ust. 1 Regulaminu za
pośrednictwem wiadomości na numer telefonu do kontaktu podany w Banku przez Uczestnika
Promocji.
Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji nie więcej niż jedną Nagrodę (tj. niezależnie od liczby
Umów o Konto, Rachunków Programu Uczestnika, czy też liczby Kart dla Graczy, co nie wyklucza
możliwości uzyskania podobnych nagród w ramach innej promocji).
Nagroda będzie ważna w terminie 12 miesięcy od dnia jej przesłania Uczestnikowi. Po upływie
tego terminu niewykorzystana Nagroda bezpowrotnie wygasa, bez składania przez Organizatora
jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługują żadne
roszczenia o przywrócenie Nagrody ani o wypłatę jej ekwiwalentu pieniężnego lub wydanie w inny
sposób.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani nagrody innego rodzaju. Uczestnik
nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
Pula Nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 100 (słownie: sto) Nagród. Promocja kończy się
z chwilą wyczerpania puli Nagród, o czym Bank poinformuje Uczestników na stronie internetowej
Banku.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi zawarcia Umowy o Konto w Alior Banku
w trakcie jej trwania.
Promocja nie jest dostępna dla pracowników Banku.
Nagroda 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 2020 poz. 1426 z późn. zm.) i jest zwolniona z podatku dochodowego, co oznacza, że
Uczestnik nie ma obowiązku odprowadzenia podatku.

§ 4. Reklamacje
1. Za reklamacje dotyczące Promocji, w tym za możliwość skorzystania z Nagrody odpowiada
Organizator Promocji.
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2. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasadach pozasądowego rozstrzygania sporów
wynikających z Promocji określony jest w Regulaminie kart płatniczych Alior Banku S.A. oraz
Regulaminie rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych
lokat oszczędnościowych.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem
https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/oferty-specjalne.html oraz w oddziałach Banku.
2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
3. Informacje dotyczące administratora danych osobowych, zakresu i celu przetwarzania danych
osobowych Uczestników Promocji, a także wszelkie inne informacje dotyczące danych osobowych
przetwarzanych w związku z niniejszą Promocją określa dokument dostępny na:
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:0593b969-3895-4933-aff3-a908a5a539b7/klauzula-depobank.pdf.
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