Regulamin Promocji
„Oszczędzaj na zakupach z pożyczką”

§1
Organizator
Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Oszczędzaj na zakupach z pożyczką”
zwanej dalej Promocją, która stanowi formę sprzedaży premiowej usług finansowych
Banku i jest organizowana przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 635 829 650 zł w całości
wpłacony, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP
107 001 107 31, zwany dalej Bankiem.
§2
Postanowienia ogólne
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a. Bonus – nagroda premiowa w wysokości 50 zł przysługująca każdemu klientowi,
który skorzysta z Oferty Pożyczki na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
b. Pożyczka – kredyt lub pożyczka gotówkowa dla osób fizycznych oferowana przez
Bank w wyłączeniem kredytów i pożyczek udzielonych przez Alior Sync, oddział
Banku;
c. Placówka Banku – jednostka organizacyjna Banku wykonująca czynności
bankowe. Postanowień dotyczących Placówki Banku nie stosuje się do podmiotów
świadczących w imieniu Banku usługi pośrednictwa w zakresie czynności
bankowych na podstawie umowy agencyjnej;
d. Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych prowadzony przez
Bank z wyłączeniem rachunków prowadzonych na podstawie umowy z Alior Sync,
oddziałem Banku;
e. Sieć sklepów Biedronka – sieć punktów handlowych Jeronimo Martins Polska S.A.
pod nazwą handlową Biedronka,
f. Usługa iKasa – płatność mobilna wykonywana za pośrednictwem aplikacji iKasa
Alior Bank, realizowana zgodnie z postanowieniami „Regulaminu usługi iKasa”.
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w Ofercie
1. Promocja trwa od dnia 21 października 2013 do 31 grudnia 2013 roku.
2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest :
a. złożenie wniosku kredytowego o Pożyczkę w terminie określonym w ust.1 przy
stanowisku obsługi klienta obsługiwanego przez Bankiera z Placówki Alior Bank
S.A. w sklepach Sieci sklepów Biedronka ;
b. przyznanie Klientowi Pożyczki przez Bank i podpisanie umowy o Pożyczkę przez
Klienta na kwotę min. 5 000 zł rozłożonej na co najmniej 12 miesięcznych rat;
c. dokonanie co najmniej jednej transakcji zrealizowanej poprzez Usługę iKasa
w Sieci sklepów Biedronka na kwotę min. 50 zł w terminie nie późniejszym niż
2 miesiące od momentu uruchomienia Pożyczki;
d. posiadanie lub założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Alior Bank
S.A.

3. Bonus o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł jest objęty zwolnieniem
z podatku dochodowego na podst. art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
4. Bank wypłaci Klientowi jednorazowo Bonus w wysokości 50 zł na Rachunek Klienta.
5. Warunkiem wypłaty Bonusa jest uruchomienie Pożyczki. Bonus zostanie przekazany
na Rachunek Klienta w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym klient spełnił wszystkie warunki Promocji.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Pożyczki lub wcześniejszej spłaty pożyczki przed
terminem wypłaty Bonusa, Bonus nie zostanie wypłacony.
7. Dany Klient może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
8. W przypadku kiedy dana Pożyczka udzielona jest więcej niż jednej osobie, Bonus
wypłacany jest tylko raz bez względu na liczbę Pożyczkobiorców.
9. Oferta nie wyklucza korzystania z 5% zwrotu za zakupy w sieci Biedronka przy
wykorzystaniu usługi iKASA na postawie Regulaminu promocji „Oszczędzaj na
zakupach”.
§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
postanowienia zawarte w Regulaminie udzielania Pożyczek dla osób fizycznych
i odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie.
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Data, Podpis czytelny Klienta

