Regulamin Promocji
„Lokata Kibica”

§1
Organizator
Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Lokata Kibica” zwanej dalej Promocją,
która jest organizowana przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 304 587 160 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 07 31, zwany dalej Bankiem.
§2
Postanowienia ogólne
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Lokata Promocyjna – lokata terminowa na okres 120 dni, otwierana w czasie trwania
Promocji, wyłącznie w Oddziale lub Placówce Partnerskiej Banku. W Promocji biorą udział
wyłącznie lokaty otwarte na jednego właściciela;
Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
posiadająca status rezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (tj. mająca miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegających w Polsce obowiązkowi
podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na kraj
pochodzenia przychodów), będąca Klientem Banku;
Nowe środki - środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na rachunkach
oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokat terminowych, prowadzonych
w PLN, według stanu na dzień 20 kwietnia 2018 r.;
Konto Jakże Osobiste – wariant rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
prowadzonego przez Alior Bank S.A. zgodnie z postanowieniami Regulaminu rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych
i
terminowych
lokat
oszczędnościowych;
Mecz – mecze odbywające się w terminie od 19 czerwca 2018 r. do 15 lipca 2018 r.
grane przez reprezentację A Polski w piłce nożnej mężczyzn w Mistrzostwach Świata
w Rosji w 2018 r.;
Zdobyta bramka – bramka, która została zdobyta dla reprezentacji A Polski w piłce
nożnej mężczyzn w Mistrzostwach Świata w Rosji w 2018 r. Bramki strzelone w ramach
rzutów karnych w konkursie rzutów karnych w fazie pucharowej (po regulaminowym
czasie gry i dogrywce) nie będą uwzględnione.
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji
1. Klient może przystąpić do Promocji w okresie od 11 czerwca 2018 r.
do 1 lipca 2018 r.
2. Uczestnik Promocji musi spełnić łącznie wszystkie następujące warunki:
a. zaakceptować w Oddziale lub Placówce Partnerskiej Banku treść niniejszego
Regulaminu „Lokata Kibica” zwaną dalej Lokatą Promocyjną, poprzez złożenie
podpisu pod Regulaminem Promocji;
b. przelać lub wpłacić do Banku Nowe środki, które mają być przeznaczone na
założenie Lokaty Promocyjnej;
c. otworzyć Lokatę Promocyjną.
3. Otwarcie Lokaty możliwe jest wyłącznie w Oddziale lub Placówce Partnerskiej Banku.
4. Oprocentowanie nominalne Lokaty Promocyjnej wynosi 1,70% w skali jednego
roku (oprocentowanie stałe).
5. Za każdą zdobytą bramkę, Uczestnikom Promocji oprocentowanie Lokaty Promocyjnej
wzrośnie o 0,10% w skali jednego roku.
6. Podwyższone oprocentowanie Lokaty Promocyjnej będzie obowiązywać od kolejnego
dnia roboczego po dniu Meczu.
7. Minimalna kwota Lokaty Promocyjnej wynosi 1 000,00 zł, łączna suma Lokat
Promocyjnych dla jednego Klienta nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

8. Dla Klientów, którzy przystąpią do Promocji w terminie:
a. do 18 czerwca 2018 r. – wszystkie Zdobyte bramki będą podwyższały
oprocentowanie lokaty;
b. od 19 czerwca 2018 r. do 23 czerwca 2018 r. - uwzględnione będą
wszystkie Zdobyte bramki od 20 czerwca 2018 r.;
c. od 24 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. - uwzględnione będą
wszystkie Zdobyte bramki od 25 czerwca 2018 r.;
d. od 28 czerwca 2018 r. do 1 lipca 2018 r. - uwzględnione będą wszystkie
Zdobyte bramki od 29 czerwca 2018 r.
9. Oprocentowanie zostanie podwyższone na zasadach niniejszego Regulaminu, pod
warunkiem, że rachunek Lokaty Promocyjnej zostanie otwarty przed rozpoczęciem
danego Meczu.
10. Uczestnikom Promocji, którzy w terminie jej trwania dokonają otwarcia rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego w wariancie Konto Jakże Osobiste oprocentowanie
Lokaty Promocyjnej zostanie dodatkowo podwyższone o 0,20% w skali jednego
roku, pod warunkiem, że rachunek nie zostanie zamknięty przed dniem zakończenia
okresu Lokaty Promocyjnej.
11. Oprocentowanie Lokaty Promocyjnej, po uwzględnieniu podwyższeń wartości
oprocentowania, nie może przekroczyć 2,70% w skali jednego roku
(oprocentowanie stałe).
12. W przypadku wypłaty środków pieniężnych z Lokaty Promocyjnej przed upływem
terminu na jaki została otwarta, odsetki nie zostaną naliczone, a Bank zwróci
wyłącznie kapitał zdeponowany przez Klienta.
13. Po zakończeniu okresu trwania Lokaty Promocyjnej, dla jej odnowienia zostanie
zastosowane oprocentowanie dla lokaty na okres 120 dni, zgodne z obowiązującą na
dzień odnowienia Tabelą Oprocentowania Alior Bank S.A. dla Klientów
Indywidualnych.
§4.
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji określony jest
w
Regulaminie
prowadzenia
rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
postanowienia zawarte w Regulaminie prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych dla osób
fizycznych, w odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie
obowiązujące.
Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu RODO (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych) jest Bank.
Bank informuje, że klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych,
przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są
przez Bank, została dołączona do Regulaminu prowadzenia
rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych
i
terminowych
lokat
oszczędnościowych dla osób fizycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
lecz niezbędne do realizacji umowy. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez
Bank w celu przeprowadzenia Promocji.

_____________________________________
Data, Podpis czytelny Klienta

