Regulamin Promocji „TAPnij KASĘ”
§1 Zakres przedmiotowy
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Promocja, organizowana pod nazwą
"TAPnij KASĘ" (dalej „Promocja”).
§2 Organizator
Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-232,
ul. Łopuszańska 38D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod
numerem
KRS 0000305178,
o opłaconym
w całości
kapitale
zakładowym
1 292 636 240 PLN, NIP 1070010731 (zwany dalej „Organizatorem/Bankiem”).
§3 Definicje
1)
2)

Aplikacja – aplikacja Android Pay.
Konto w Aplikacji/Konto – konto Google, tj. nazwa użytkownika i hasło używane
we wszystkich witrynach Google, umożliwiające uzyskanie dostępu do różnych usług Google
powiązane z aplikacją Android Pay.
3) Karta Płatnicza – karta debetowa wydana przez Bank do rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, oszczędnościowego, do rachunku w Kantorze Walutowym lub karta
kredytowa, z wyłączeniem kart wydanych do rachunków klientów biznesowych.
4) Karta Wirtualna/Karta – Karta Płatnicza, co do której dokonano procesu Tokenizacji
w Aplikacji, umożliwiająca dokonywanie transakcji bezgotówkowych za pośrednictwem
urządzenia mobilnego i Aplikacji.
5) Tokenizacja karty płatniczej/Tokenizacja – proces generowania cyfrowego tokenu,
stanowiącego wirtualne odwzorowanie Karty Płatniczej, na urządzeniach mobilnych, za pomocą
Aplikacji.
6) Merchant - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna bez osobowości prawnej (posiadająca na mocy odrębnych przepisów zdolność
prawną), przyjmująca Kartą Płatniczą należność za oferowane towary lub usługi, we własnym
imieniu oraz na własny rachunek, za pośrednictwem administrowanego przez siebie terminala
płatniczego (zakupy stacjonarne) lub platformy internetowej (zakupy online).
7) Nagroda Powitalna - uznanie rachunku bankowego Uczestnika kwotą 50 PLN lub jej
równowartością przeliczoną na walutę rachunku uznawanego po kursie tabelowym z dnia
wypłaty Nagród Powitalnych, zgodnie z par. 7 ust. 2. Pula Nagród Powitalnych wynosi co
najmniej 8222 sztuk lub więcej, jeśli Organizator Promocii podejmie decyzję o jej zwiększeniu.
8) Nagroda Główna - uznanie rachunku bankowego Uczestnika kwotą 1 000 PLN lub jej
równowartością przeliczoną na walutę rachunku uznawanego po kursie tabelowym z dnia
wypłaty Nagrody Głównej, zgodnie z par. 7 ust. 2; oraz nagroda pieniężna o wartości 11,11 %
Nagrody Głównej, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego zgodnie
z par. 7 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu. Pula Nagród głównych wynosi 110 sztuk, po 10
w każdym etapie.
9) Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, która jest posiadaczem lub współposiadaczem
co najmniej jednego aktywnego rachunku-oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku
w Kantorze Walutowym lub rachunku kredytowego karty kredytowej prowadzonych przez Bank
oraz posiadająca Urządzenie.
10) Urządzenie mobilne – urządzenie obsługujące płatności mobilne Android Pay (dalej
„Urządzenie”).
11) Transakcja płatnicza/Transakcja - transfer środków pieniężnych dokonany przez
Uczestnika na rachunek bankowy Merchanta, za pośrednictwem terminala płatniczego
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akceptującego płatności Android Pay lub aplikacji mobilnej udostępniającej płatności Android
Pay, przy użyciu Karty w Aplikacji.
§4 Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od 19 października 2017 r. od godz. 00:00 do 31 grudnia 2017 r.
do godz. 23:59.
2. Bank zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania promocji z Nagrodą Powitalną, jeśli
pula Nagród Powitalnych zostanie wyczerpana przed zakończeniem Promocji.
3. Skrócenie okresu trwania promocji z Nagrodą Powitalną nie wpływa na czas trwania promocji
z Nagrodą Główną.
4. Informacja o ewentualnym wydłużeniu/skróceniu Promocji zostanie opublikowana na stronie
internetowej Banku https://www.aliorbank.pl/androidpay
§5 Nagroda Powitalna
1.

Nagrodę Powitalną otrzyma Uczestnik, który spełni łącznie poniższe warunki:
a. posiada zarejestrowane Konto w Aplikacji lub dokona jego rejestracji w czasie trwania
Promocji na Urządzeniu, na którym nie korzystano wcześniej z Promocji,
b. przed dniem rozpoczęcia Promocji nie dokonał Transakcji na swoim Koncie,
c. wyrazi chęć wzięcia udziału w Promocji poprzez akceptację Regulaminu Promocji:
i.
w zaproszeniu wyświetlonym na ekranie Aplikacji, lub
ii.

po wpisaniu kodu TAPNIJ50 w menu Aplikacji wybierając opcję „Wpisz kod
promocyjny”,

d. dokona 5 Transakcji przy użyciu swojego Konta w Aplikacji, o czym Google poinformuje
Organizatora.
2.

Transakcje zostaną zakwalifikowane jeśli zostaną wykonane:
a. w ciągu 28 dni od przystąpienia do Promocji,
b. przynajmniej w pięciominutowych odstępach czasu.

3.

O spełnieniu warunków uprawniających do otrzymania Nagrody Powitalnej Uczestnik zostanie
powiadomiony poprzez wiadomość w Aplikacji.

4.

Liczba Transakcji będzie widoczna w Menu Aplikacji na karcie promocyjnej pod nazwą
„TAPnij KASĘ”. Nagroda Powitalna zostanie przekazana Uczestnikowi w ciągu 14 dni
od spełnienia łącznie warunków określonych w ust. 1.
§6 Nagroda Główna

1. Nagrodę Główną otrzymają Uczestnicy,
we wskazanych poniżej etapach:
1) 19.10.2017 r. – 22.10.2017 r.
2) 23.10.2017 r. – 29.10.2017 r.
3) 30.10.2017 r. – 05.11.2017 r.
4) 06.11.2017 r. – 12.11.2017 r.
5) 13.11.2017 r. – 19.11.2017 r.
6) 20.11.2017 r. – 26.11.2017 r.
7) 27.11.2017 r. – 03.12.2017 r.
8) 04.12.2017 r. – 10.12.2017 r.
9) 9) 11.12.2017 r. – 17.12.2017 r.
10) 18.12.2017 r. – 24.12.2017 r.
11) 25.12.2017 r. – 31.12.2017 r.

którzy
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zdobędą

największą

liczbę

punktów

2. Nagrodę Główną otrzyma pierwsze 10 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w danym
etapie.
3. Uczestnik otrzymuje punkty za Transakcje dokonane w trakcie trwania danego etapu, pod
warunkiem zaksięgowania ich na rachunku przypisanym do Karty w ciągu 7 dni od dnia
zakończenia danego etapu.
4. Uczestnik otrzyma punkty za Transakcje według następującej punktacji:
a. 1 punkt za Transakcję wykonaną w polskich złotych o wartości min. 5 PLN,
b. 3 punkty za Transakcję wykonaną w walucie obcej o wartości min. 1 EUR dla
rachunków prowadzonych w EUR, 1 USD dla rachunków prowadzonych w USD, 1 GBP
dla rachunków prowadzonych w GBP, 5 PLN dla rachunków prowadzonych w PLN,
z wyłączeniem Transakcji zwróconych i anulowanych.
5. Za Transakcję dokonaną u danego Merchanta można otrzymać
3 i 4, tylko raz dziennie, wg daty wykonania Transakcji.

punkty zgodnie z ustępem

6. W przypadku dwóch lub większej liczby Transakcji dokonanych u danego Merchanta tego
samego dnia, w celu oszacowania sumy Transakcji zostanie wzięta pod uwagę pierwsza
prawidłowa Transakcja, dokonana zgodnie z ustępem 3 i 4.
7. Jeśli do Nagrody Głównej zakwalifikuje się dwóch lub więcej Uczestników z taką samą liczbą
punktów, to o miejscu Uczestnika na liście osób nagrodzonych zdecyduje wyższa suma
Transakcji, za które przyznano punkty z zastrzeżeniem, że Transakcje w walutach obcych będą
przeliczone na polskie złote po kursie tabelowym Banku z dnia zaksięgowania Transakcji.
8. Nagrodę Główną otrzymają Uczestnicy, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach marketingowych przez Bank, najpóźniej w dniu zakończenia danego etapu.
9. O przyznaniu Nagrody Głównej Uczestnik zostanie poinformowany
od zakończenia etapu poprzez SMS-a lub/i wiadomość e-mail.

w

ciągu

14

dni

10. Nagroda Główna zostanie przekazana Uczestnikom w ciągu 30 dni od zakończenia danego
etapu.
11. Jeśli Uczestnik nabywający prawo do Nagrody Głównej zostanie wykluczony z uczestnictwa
w Promocji, prawo do Nagrody nabywa Uczestnik będący pierwszą osobą spoza pierwotnej listy
osób nagrodzonych.
§7 Zasady rozliczeń
1. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę Powitalną oraz jedną Nagrodę Główną w czasie
trwania Promocji.
2. Nagroda Główna i Nagroda Powitalna zostaną przekazane na rachunek Uczestnika według
następujących zasad (w następującej kolejności):
a. na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w polskich złotych z najnowszą datą
otwarcia rachunku, lub
b. na rachunek bieżący w Kantorze Walutowym w polskich złotych, lub
c. na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w walucie obcej z najnowszą datą otwarcia
rachunku, lub
d. na rachunek kredytowy karty kredytowej z najnowszą datą otwarcia rachunku.
3. Nagrody (Powitalna i Główna) przyznane w niniejszej Promocji stanowią nagrody związane
ze sprzedażą premiową usług. Z zastrzeżeniem art. 21 ust 1. pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
z późn. zm.), nagrody o wartości przekraczającej kwotę 760 zł opodatkowane są 10%
zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

3

4. Uczestnicy otrzymujący Nagrodę Główną otrzymają jednocześnie nagrodę pieniężną
w wysokości 11,11 % wartości Nagrody Głównej, która zostanie przeznaczona na zapłatę
zryczałtowanego podatku dochodowego.
5. Organizator pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
§8 Reklamacje
1. Reklamacja może być zgłoszona:
1) bezpośrednio w Placówce Banku,
2) telefonicznie przez Infolinię Banku,
3) poprzez System Bankowości Internetowej (dla klienta zalogowanego),
4) listownie – na adres korespondencyjny Banku.
2. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z klientem:
1) listownie,
2) poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),
3) poprzez SMS-a,
także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:
4) telefonicznie,
5) w placówce Banku.
3. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania
reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony,
nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia,
okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji
i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.
4. Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w
sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem:
1) do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego postępowania w celu rozwiązania sporu
(szczegółowe informacje o Bankowym Arbitrażu Konsumenckim dostępne są na stronie
internetowej Banku, w rejestrze podmiotów uprawnionych prowadzonym przez Prezesa UOKiK
oraz na stronie internetowej www.zbp.pl),
2) do Rzecznika Finansowego - w trybie skargowym lub pozasądowego postępowania w celu
rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl).
§9 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji w trakcie jej trwania
lub po jej zakończeniu do dnia ogłoszenia wyników Promocji w przypadku uzasadnionego
podejrzenia nadużycia lub działania Uczestnika wbrew zasadom Promocji opisanym
w niniejszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym
zasady Promocji.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Alior
Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa. Dane przetwarzane
będą doraźnie, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocji, tj. przeprowadzenia
Promocji, prowadzenia monitoringu, ogłoszenia wyników Promocji, wydania Nagrody,
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie
z odrębnymi przepisami. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do swoich danych,
żądanie ich poprawiania oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej niezbędne
do udziału w Promocji.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Dotyczy to w szczególności zmian
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terminów poszczególnych czynności. Naruszenie przez Uczestników Oferty któregokolwiek
z postanowień Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub
naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Promocji upoważnia Organizatora do
wyłączenia Uczestnika z Promocji oraz powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.
4. Z Promocji wyłączone są Transakcje w punktach posiadających MCC (Merchant Category Code)
równy
1) 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
2) 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile
płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
3) 4111, określający m.in. usługi transportowe,
4) 6012, określający instytucje finansowe,
5) 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
6) 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
7) 4829, określający internetowe przekazy pieniężne,
8) 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.
5. W czasie trwania Promocji treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej banku
https://www.aliorbank.pl/androidpay.
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