
Regulamin Promocji ROR dla Pracowników sektora bankowego oraz 

sektora ubezpieczeniowego 
 

 
 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§1 
Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji ROR dla 
Pracowników sektora bankowego oraz sektora 
ubezpieczeniowego w Polsce (Promocji). 

 

§2 
Organizatorem Promocji jest Alior Bank SA  
z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D,  
02-232 Warszawa.  

 
§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) Konto – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
w wariancie Konto Jakże Osobiste,  

c) Placówka – oddział Banku lub placówka 
partnerska Banku,  

d) Pracownik sektora bankowego – osoba, która 
zawarła umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną 
z bankiem (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe) działającym  
w Polsce, który ma siedzibę w Polsce i jego formą 

organizacji jest spółka akcyjna, 

e) Pracownik sektora ubezpieczeniowego – 
osoba, która zawarła umowę o pracę lub umowę 

cywilnoprawną z zakładem ubezpieczeń/ 
reasekuracji (w rozumieniu Ustawy z dnia 11 
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej) działającym w Polsce, który ma 
siedzibę w Polsce i jego formą organizacji jest 
spółka akcyjna, 

f) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji,  

g) Uczestnik Promocji/Uczestnik – osoba 
fizyczna, która spełnia warunki określone w §5, 

h) Umowa  - Umowa  o Konto, 
i) Taryfa – Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla 

Klientów Indywidualnych 

 
§4 

Promocja trwa od 1 lutego 2019 r. do odwołania, o 
czym Uczestnik zostanie poinformowany  na zasadach 
określonych w §9. 
 
Rozdział 2. Szczegółowe zasady Promocji 

 
§5 

1. Uczestnikiem Promocji może być Pracownik sektora 
bankowego lub Pracownik sektora 
ubezpieczeniowego, który:  

1) zawrze z Bankiem Umowę oraz  
2) przedstawi w Placówce dokument potwierdzający 

zatrudnienie (dokument nie jest wymagany  
w przypadku pracowników Banku). Weryfikacja 
zatrudnienia Pracownika sektora bankowego/ 
Pracownika sektora ubezpieczeniowego następuje 

na podstawie zaświadczenia  
o zatrudnieniu lub aktualnego (nie starszego niż 2 
miesiące) RMUA. W przypadku pracownika Banku 
weryfikacja następuje na podstawie pola 
dotyczącego statusu pracownika w Banku  
w kartotece klienta. 

2. W przypadku Konta wspólnego wystarczy, aby 
warunki określone w ust. 1 niniejszego paragrafu 
spełniał jeden ze współposiadaczy Konta. 
 

§6 
1. W ramach Promocji Bank stosuje następujące 

stawki opłat za Konto:  
a) Prowadzenie rachunku płatniczego – 0 zł 

b) Obsługa karty debetowej [Opłata za kartę] – 0 zł 
2. Pozostałe opłaty i prowizje naliczane są zgodnie  
z Taryfą Opłat i Prowizji Alior Bank S.A. dla Klientów 
Indywidualnych.  
3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie 

warunków określonych  w §5 ust. 1  
4. Warunki promocyjne, o których mowa w  ust. 1 
zostaną wprowadzone na Koncie nie później niż do 
końca miesiąca następującego po miesiącu spełnieniu 
warunków o których mowa w §5 ust. 1. W przypadku 
Kont otwartych przed datą rozpoczęcia Promocji, 
warunki promocyjne zostaną wprowadzone na Koncie 

nie później niż do końca miesiąca następującego po 
dacie rozpoczęcia Promocji. 
 

§7 
1. Stawki opłat wymienione w §6 ust. 1 Regulaminu 
obowiązują do dnia zakończenia  umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawnej Pracownika sektora 
bankowego / Pracownika sektora ubezpieczeniowego, 
z zastrzeżeniem § 4 oraz § 7 ust 4. 
2. Bank zastrzega sobie prawo weryfikacji  kryteriów 
przystąpienia Uczestnika do Promocji w czasie 
obowiązywania Promocji.  
3. W każdym miesiącu obowiązywania Promocji Bank 

uprawniony jest do weryfikacji czy na Konto 
Uczestnika dokonywane są  wpłaty wynagrodzenia z 
tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej  
bezpośrednio od pracodawcy. W przypadku 
pracownika Banku weryfikacja następuje na podstawie 

pola dotyczącego statusu pracownika w Banku w 
kartotece klienta. 

4. W przypadku braku spełnienia warunków 
określonych w ust. 3 Uczestnik Promocji na żądanie 
Banku (poprzez wiadomość w Kanałach 
elektronicznych, lub wiadomość SMS na nr telefonu 
zaufanego, lub wiadomość e-mail na adres e-mail 
podany w kartotece Klienta lub w formie listu 

wysłanego na adres korespondencyjny Klienta) ma 
obowiązek przedstawienia zaświadczenia o 
zatrudnieniu w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania. 
Niedotrzymanie wyżej wymienionego terminu wiąże 
się z utratą możliwości korzystania z Promocji. 
5. W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę lub 
umowy cywilnoprawnej, o której mowa ust. 1, 

Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować  
o tym fakcie Bank. 
6. Promocja nie może być łączona z innymi 
promocjami/ ofertami specjalnymi dotyczących opłat  
i prowizji dedykowanymi dla Konta biorącego udział w 
Promocji. 



 
Rozdział 4. Zasady składania reklamacji oraz 
rozstrzyganie sporów  
 

§ 8 
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji jak również 
formy rozstrzygania sporów  zostały określone  
w Regulaminie rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych 
lokat oszczędnościowych. 
 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe 
 

§9 
1. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany 
postanowień niniejszego Regulaminu.  
2. Przesłanki zmiany niniejszego Regulaminu oraz 

tryb informowania o wprowadzanych zmianach do 
Regulaminu określone są w Regulaminie rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych 
i terminowych lokat oszczędnościowych. 
 

§10 
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w 

Placówkach Banku. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 
zawarte w „Regulaminie rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych, oszczędnościowych, i terminowych 
lokat oszczędnościowych”, w „Regulaminie kart 
płatniczych Alior Bank SA”, w Taryfie Opłat i Prowizji,  

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, 
o których mowa w §5 ust 1 lit 2), będą przetwarzane 

w celu realizacji warunku udziału w Promocji. 
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych, znajdują się w treści klauzul 
informacyjnych, które są przekazywane klientowi 
podczas zawierania Umowy. 

 


