Regulamin Promocji „Kupujesz Zyskujesz”

§ 1.Zakres przedmiotowy
Promocja „Kupujesz Zyskujesz” polega na przekazaniu przez Bank, Posiadaczowi karty, Nagrody Premiowej w
formie przelewu na Rachunek Karty Kredytowej po spełnieniu przez Posiadacza karty warunków wskazanych
w § 4 ust. 1.

§ 2.Zakres Podmiotowy i Czas obowiązywania Promocji
1. Promocja dostępna jest dla Posiadaczy kart , do których Bank skieruje propozycję wzięcia udziału w
Promocji przy pomocy Wiadomości.
2. Promocja trwa od dnia 10.12.2019 r. do 31.12.2020 r.

§ 3.Definicje i wyjaśnienia
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, kod poczt. 02-232 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000305178, NIP 1070010731,
Regon 141387142, adres poczty elektronicznej: kontakt@alior.pl, podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego w Warszawie, wykonująca działalność pod adresami Placówek wskazanych na stronie
internetowej Banku www.aliorbank.pl.
2. Cykl Promocyjny – cykl miesięczny zgodny z miesiącem kalendarzowym.
3. Karta Kredytowa – karta umożliwiająca wykonywanie transakcji przy wykorzystaniu środków z
przyznanego limitu kredytowego w Rachunku Karty Kredytowej.
4. Nagroda Premiowa – nagroda pieniężna za korzystanie przez Klienta z Kart wydawanych przez Bank,
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 2018 poz. 1509 z późn.
zm.), dlatego jest zwolniona z podatku. Nagroda pieniężna za Płatność naliczana Uczestnikowi Promocji i
wypłacana w formie bezgotówkowej przelewem na Rachunek Karty Kredytowej prowadzony w Banku.
Nagrody będą przyznawane Uczestnikom indywidualnie i komunikowane w Wiadomości, stanowiącej
propozycje wzięcia udziału w Promocji.
5. Płatność – transakcja bezgotówkowa Kartą Kredytową objęta Promocją.
6. Posiadacz karty - osoba fizyczna, której na podstawie Umowy Bank wydał Kartę oraz która dokonuje w
swoim imieniu i na swoją rzecz transakcji określonych w Umowie oraz w Regulaminie karty.
7. Promocja - niniejsza Promocja „Kupujesz Zyskujesz”.
8. Rachunek Karty Kredytowej – rachunek kredytowy, prowadzony w złotych polskich, z przyznanym limitem
kredytowym, na którym księgowane są transakcje, opłaty, odsetki, prowizje oraz spłaty.
9. Regulamin karty – Regulamin Kart Płatniczych Alior Bank SA.
10. Transakcja bezgotówkowa – zapłata za towary i usługi przy wykorzystaniu Karty za pośrednictwem
Urządzenia, we wszystkich punktach oznaczonych emblematem odpowiedniej Międzynarodowej Organizacji

Płatniczej lub w drodze transakcji na odległość, której dokonanie i spłata odbywa się na warunkach
określonych w Umowie, Regulaminie karty, Taryfie Opłat i Prowizji oraz zestawieniu transakcji/wyciągu.
Do Transakcji bezgotówkowej nie są wliczane transakcje w punktach posiadających MCC (Merchant Category
Code) równy:
o 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne;
o 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile
płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska);
o 4111, określający m.in. usługi transportowe;
o 6012, określający instytucje finansowe;
o 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych;
o 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych;
o 4829, określający internetowe przekazy pieniężne;
o 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.
11. Uczestnik Promocji (Uczestnik) – Posiadacz karty, który otrzymał z Banku zaproszenie do wzięcia udziału
w Promocji.
12. Umowa – Umowa o kartę płatniczą kredytową, obowiązująca na dzień przekazania Uczestnikowi
zaproszenia do wzięcia udziału w Promocji.
13. Urządzenie – urządzenie obsługujące płatności mobilne.
14. Wiadomość – informacja o Promocji przekazana Uczestnikowi za pomocą:
1)
2)

rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z pracownikiem Banku lub
wiadomości tekstowej przekazanej na ostatni podany Bankowi numer telefonu
komórkowego lub
3) wiadomości e-mail przekazanej na ostatni podany Bankowi adres email lub
4) wiadomości udostępnianych w Bankowości Internetowej Banku.
Wiadomość zawiera następujące informacje: maksymalną wartość Nagrody, jaką Uczestnik może otrzymać;
wskazanie Karty poprzez podanie czterech ostatnich cyfr z jej numeru.
Na przykład: „Zyskaj 60 zł płacąc za zakupy Twoją kartą kredytową, wydaną w ramach umowy nr (4 ost cyfry
xxxx) Regulamin Kupujesz Zyskujesz www.aliorbank.pl”

§ 4.Zasady promocji
1. Warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody Premiowej, przez Uczestnika Promocji jest dokonanie
Transakcji bezgotówkowych Kartą Kredytową na zasadach określonych w Wiadomości. Każdy Uczestnik
Promocji będzie miał 30 dni kalendarzowych na rozpoczęcie dokonywania Transakcji począwszy od dnia
otrzymania Wiadomości.
2. Nagroda Premiowa rozliczana jest maksymalnie w 3 kolejnych Cyklach Promocyjnych, poczynając od 1 dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otrzymania Wiadomości.
3. Promocją objęte są Transakcje bezgotówkowe dokonane Kartą Kredytową, pod warunkiem, że nie są to
transakcje zwrócone lub anulowane.
4. Wysokość miesięcznej wypłaty z tytułu Nagrody Premiowej wynosi 1,5% sumy Płatności dokonanych przez
Uczestnika, przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć wartości wskazanej w Wiadomości, a
miesięcznie w czasie każdego z Cykli Promocyjnych objętych Promocją nie więcej niż 1/3 wartości wskazanej
w Wiadomości.
Na przykład: „Zyskaj 60 zł płacąc za zakupy Twoją kartą kredytową (…)”
Uczestnik otrzyma w całym okresie Promocji maksymalnie 60 zł. Przez kolejne trzy miesiące (Cykle
Promocyjne) Uczestnik otrzyma 1,5% sumy Płatności dokonanych przez Uczestnika, nie więcej niż 20 zł
miesięcznie, co stanowi 1/3 wartości z Wiadomości.

5. Nagroda Premiowa wypłacana jest wyłącznie na Rachunek Karty Kredytowej Uczestnika prowadzony w
Banku.
6. Nagroda Premiowa wypłacana jest w formie przelewu na Rachunek Karty Kredytowej Uczestnika najpóźniej
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po danym Cyklu Promocyjnym, pod warunkiem, że
przed dniem wypłaty Rachunek Karty Kredytowej nie został zamknięty.

§5.Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO) jest Bank.
Posiadane przez Bank dane Klienta będą dodatkowo przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji.
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, a
także prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do
ich przenoszenia.
3. Bank będzie przetwarzać dane osobowe przez okres trwania Umowy z Bankiem a następnie tak długo jak
wynika to z przepisów prawa, w tym prawa bankowego i kodeksu cywilnego.
4. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl.
5. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.
6. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają: Umowa, Regulamin
oraz Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA.
8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji określony jest w Regulaminie kart
płatniczych Alior Banku S.A.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1437)
w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, użyte w regulaminie
określenia mają znaczenie wskazane w Słowniku nazw handlowych usług reprezentatywnych dostępnym na:
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:243c0ee9-e92c-4b5b-93b137b4857b5cb9/S%C5%82ownik%20marketingowy%20PAD.pdf

