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Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 

 

§1  

 

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji Lokata na start, zwanej dalej „Promocją”. 

 

§2  

Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 

Warszawa, kapitał zakładowy 1 292 577 630 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 1070010731 (zwany dalej Bankiem). 

 

 

§3  

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Lokata na start – lokata zawarta na okres 1 (jeden) miesiąca przy oprocentowaniu stałym 3,50% (trzy i pół  

procent) w skali roku, w złotych polskich, na kwotę nie przekraczającą 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych założona 

zgodnie z paragrafem 5 niniejszego regulaminu. 

2) Klient – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. osoba 

fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w tym również wspólnicy spółki cywilnej w 

zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, 

np. zrzeszenia, stowarzyszenia, który w Okresie Promocji  założył w Banku kartotekę Klienta Biznesowego i podpisze z 

Bankiem Umowę ramową o świadczenie usług bankowych oraz o prowadzenie rachunków i lokat dla przedsiębiorców i 

innych podmiotów; 

3) Uczestnik promocji  – Klient który w Okresie Promocji w ciągu jednego miesiąca  od założenia w Banku kartoteki 

Klienta Biznesowego i podpisania z Bankiem umowy ramowej o świadczenie usług bankowych oraz o prowadzenie 

rachunków i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów spełni warunki wskazane w paragrafie 5 lit. c. i d. 

niniejszego regulaminu. 

4) Rachunek rozliczeniowy – rachunek firmowy Klienta prowadzony na jego rzecz w Banku; 

5) Tabela – obowiązująca w Banku w danym czasie Tabela oprocentowania dla Klientów Biznesowych. 

  

§4  

Promocja trwa od 29 czerwca 2017 r. do  30 września 2017r. („Okres Promocji”) przy czym Bank zastrzega sobie prawo 

przedłużenia lub skrócenia Okresu Promocji bez podania przyczyny. 

 

Rozdział 2. Zasady funkcjonowania Lokaty 

 
§5  

Aby skorzystać z Promocji należy w Okresie Promocji spełnić łącznie poniższe warunki : 

a. założyć w Banku kartotekę Klienta Biznesowego, 

b. podpisać Umowę ramową o świadczenie usług bankowych oraz o prowadzenie rachunków i lokat dla 

przedsiębiorców i innych podmiotów, 

c. otworzyć Rachunek rozliczeniowy zgodny z obowiązującą ofertą Banku,  

d. w terminie  1 miesiąca od założenia kartoteki Klienta Biznesowego otworzyć lokatę standardową w walucie PLN 

na termin 1 miesiąca na kwotę nie przekraczającą 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z opcją automatycznego 

odnowienia lokaty. 

 

§6  

Założona lokata zgodnie z § 5 lit d.  nie może zostać zerwana przed pierwszym okresem zapadalności. Po zakończeniu 

pierwszego okresu umownego zostanie automatycznie odnowiona na Lokatę na start z promocyjnym oprocentowaniem na 

okres 1 miesiąca.  
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§7  

Lokata na start po okresie zapadalności zostanie automatycznie odnowiona zgodnie z obowiązującą Tabelą 

oprocentowania dla odnowionej 1-miesięcznej lokaty standardowej. 

 

§8  

1. Uczestnik promocji może posiadać tylko 1 Lokatę na start. 

2. Bank odnawia pierwszą założoną lokatę spełniająca warunki określone w par. 5 lit d. jako Lokatę na start 

 

§9  

1. Uczestnik promocji może wypowiedzieć Lokatę na start w dowolnej chwili. Od zerwanej Lokaty na start nie 

przysługują naliczone odsetki.  

 

 

Rozdział 3. Reklamacje 

§10  

1. Uczestnik promocji może zgłaszać reklamacje:   

a. ustnie lub pisemnie w placówce Banku, 

b. Telefonicznie w Contact Center, 

c. Poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego)  

d. Listownie – na adres korespondencyjny Banku.  

2. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. W szczególnych 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 udzielania odpowiedzi Klient zostanie poinformowany. 

3. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z Klientem: 

a. listownie 

b. poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego), 

c. poprzez SMS 

a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo: 

a. telefonicznie 

b. w placówce Banku. 

 

 

Rozdział 4. Postanowienia końcowe 

§11  

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

2. Administratorem danych osobowych Klientów biorących udział w Promocji jest Bank. Dane osobowe  

przetwarzane będą przez Bank dla celów niniejszej Promocji. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych i ich aktualizacji. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do wzięcia 

udziału w Promocji.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie  mają postanowienia Regulaminu 

otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank 

S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

 

 

 


