Regulamin Promocji „KJO Pakiet Premium”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady
Promocji „KJO Pakiet Premium”

Rozdział 2. Szczegółowe zasady Promocji
organizacji

§2
Organizatorem Promocji jest Alior Bank SA
z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa.
§3
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Aktywa - suma wartości środków: na rachunkach
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
rachunkach
oszczędnościowych i terminowych lokatach
oszczędnościowych w Alior Banku,
jednostek
funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów
inwestycyjnych
funduszy
inwestycyjnych
zamkniętych, wartości aktywów ulokowanych w
ubezpieczeniach inwestycyjnych (w tym w
ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym
funduszem
kapitałowym),
instrumentów
dłużnych, bankowych papierów wartościowych,
instrumentów
finansowych
na
rachunkach
brokerskich w Biurze Maklerskim Alior Banku,
instrumentów strukturyzowanych,
a. wartość środków w walutach obcych
przeliczana jest po średnim kursie
Narodowego Banku Polskiego z ostatniego
dnia
kalendarzowego
miesiąca
poprzedzającego
miesiąc
pobrania
Prowizji za Korzyści,
b. wartość umów na życie według wyceny
zgodnie
z
regulacjami
zakładu
ubezpieczeń
a) Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w
Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, kod poczt. 02232
Warszawa,
wpisana
do
Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
pod
numerem
KRS
0000305178,
NIP
1070010731,
Regon
141387142,
kapitał
zakładowy i wpłacony 1 305 539 910 zł.
b) Konto – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
w wariancie Konto Jakże Osobiste,
c) Korzyść – usługi/funkcjonalności opisane w
„Regulaminie
Korzyści
do
Konta
Jakże
Osobistego”,
d) Placówka – oddział Banku lub placówka
partnerska Banku,
e) Promocja – Promocja „KJO Pakiet Premium”
f) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „KJO
Pakiet Premium”,
g) Uczestnik
Promocji/Uczestnik
–
osoba
fizyczna, która spełnia warunki określone w §5,
h) Umowa - Umowa o rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w wariancie Konto Jakże Osobiste,
i) Taryfa – Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla
Klientów Indywidualnych
§4
Promocja trwa od 1 października 2018 r. do odwołania

§5
1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna,
która:
1) otrzyma propozycję uczestnictwa w Promocji
2) w okresie trwania promocji zawrze z Bankiem
Umowę w Placówce oraz podpiszą niniejszy
Regulamin,
3) w terminie do 92 dni przed zawarciem Umowy nie
był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku
oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku. W
przypadku rachunków wspólnych warunek ten
muszą spełniać oboje współposiadacze
4) posiada Aktywa zgromadzone w Banku (w tym
Biura Maklerskiego Banku) lub nabyte za
pośrednictwem Banku (w tym Biura Maklerskiego
Banku)
w łącznej wysokości co najmniej
100.000,00 zł.
2. W przypadku rachunków wspólnych warunki
określone w ust. 1 pkt 4 weryfikowane są łącznie dla
Aktywów obojga współposiadaczy.
§6
1. Promocja polega na nienaliczeniu Uczestnikowi
Promocji prowizji za trzecią i czwartą aktywną Korzyść
(dwie Korzyści są bezpłatne zgodnie z Taryfą) przez
okres trwania Promocji pod warunkiem, że w ostatnim
dniu kalendarzowym miesiąca, w którym pobierana
jest prowizja za Korzyści Uczestnik spełnia warunek
dotyczący Aktywów określony w § 4 ust. 1 pkt 4.
2. W razie niespełnienia przez Uczestnika Promocji
warunku, o którym mowa w ust. 1, prowizja za trzecią
i czwartą aktywną Korzyść w ostatnim dniu
kalendarzowym zostanie pobrana w kolejnym
miesiącu kalendarzowym.
Rozdział 4. Zasady składania reklamacji oraz
rozstrzyganie sporów
§7
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji jak również
formy rozstrzygania sporów
zostały określone w
Regulaminie
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych
lokat oszczędnościowych.
Rozdział 5. Postanowienia końcowe
§8
1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany
niniejszego Regulaminu, w przypadku wystąpienia
przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:
1) zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych
przez Bank produktów i usług; w tym wycofanie
produktu lub usługi, do którego/której mają
zastosowanie postanowienia Regulaminu,
2) wprowadzenie przez Bank nowych produktów
lub usług, do których będą miały zastosowanie
postanowienia Regulaminu;
3) zmiana
systemów
informatycznych
wykorzystywanych do obsługi oferowanych przez
Bank produktów i usług, do których mają
zastosowanie postanowienia Regulaminu;

4) zmiana przepisów prawa:
a. regulujących produkty lub usługi oferowane
przez Bank; do których zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu,
b. mających wpływ na wykonywanie umowy
lub Regulaminu;
5) zmiana przepisów podatkowych i/lub zasad
rachunkowości stosowanych przez Bank;
6) zmiana
lub
wydanie
nowych
orzeczeń
sądowych,
orzeczeń
organów
administracji,
zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów,
w tym Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie
związanym
z
wykonywaniem
umowy
lub
Regulaminu;
7) zmiana wysokości płacy minimalnej oraz
poziomu wskaźników publikowanych przez GUS:
inflacji,
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w
zakresie w jakim te zmiany mają wpływ na limity
kwotowe
określone
w Regulaminie.
2. W przypadku zmiany zapisów niniejszego
Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy lub
zakończenia
trwania
Promocji
Bank
doręczy
Posiadaczowi zmieniony Regulamin/informację o
zakończeniu Promocji:
a) za pośrednictwem poczty lub
b) w formie elektronicznej na adres mailowy
podany przez Posiadacza lub
c) poprzez stronę internetową stanowiącą trwały
nośnik informacji po uprzednim poinformowaniu
Posiadacza w szczególności listem, SMS, emailem
o dostępności informacji o zmianie niniejszego
Regulaminu na tej stronie internetowej.
Dodatkowo Bank może także udostępnić informację o
zmianach poprzez Bankowość Internetową/ Mobilną
lub w Oddziałach Banku/ Placówkach Partnerskich.
3. Bank
informuje
Posiadacza
Rachunku
o
proponowanych zmianach postanowień Regulaminu
lub o odwołaniu promocji nie później niż 2 miesiące
przed proponowaną datą ich wejścia w życie.
§9
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest
Placówkach Banku.
2. Udział w Promocji oznacza akceptację jej zasad
zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszym
Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
zawarte w „Regulaminie rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, 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.
4. Bank zapewnia ochronę danych Posiadacza,
Współposiadacza rachunku i osób uprawnionych do
dysponowania rachunkiem, uzyskanych od nich i
przechowywanych w bazie danych Klientów Banku –
zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych
osobowych)
oraz
odpowiednim
ustawodawstwem krajowym i ustawą Prawo Bankowe.
5. Administratorem danych osobowych Klienta jest
Bank – zgodnie z klauzulą „Klauzula informacyjna o
administratorze danych osobowych, przesłankach i
prawach przysługujących osobom, których dane
przetwarzane są przez Bank”.

Podpis Uczestnika

