
 

 

Regulamin oferty specjalnej  

„Darmowa zmiana wariantu Konta PRIMO” 
 
 

§1 

Zakres przedmiotowy 

 

Oferta specjalna „Darmowa zmiana wariantu Konta PRIMO” polega na anulowaniu opłaty za 

dyspozycję zmiany wariantu rachunku płatniczego Konta Primo, na rachunek Konto Jakże 

Osobiste lub Konto Internetowe.  

 

§2 

Organizator 

 

Organizatorem Oferty specjalnej 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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po numerem 

KRS 0000305178, o opłaconym w całości kapitale zakładowym 1 305 539 910 PLN,                        

NIP 1070010731 (zwany dalej „Organizatorem/ Bankiem”). 

 

§3 

Zakres podmiotowy i czas obowiązywania Oferty 

 

1. Ofertą objęci zostaną Posiadacze Konta PRIMO. 

2. Oferta trwa od dnia 10 grudnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r. Jest to jednocześnie okres 

przeznaczony na spełnienie warunków, o których mowa w §5, chyba że Organizator 

zdecyduje o jej przedłużeniu. 

 

§4 

Definicje 

 

1. Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna 

2. Posiadacz - osoba fizyczna, strona Umowy rachunku zawartej z Bankiem, również 

współposiadacz rachunku 

3. Oferta specjalna, Oferta - niniejsza Oferta specjalna „Darmowa zmiana wariantu  Konta 

PRIMO” 

4. Regulamin – niniejszy regulamin Oferty  „Darmowa zmiana wariantu Konta PRIMO” 

5. Umowa rachunku, Umowa – obowiązująca umowa o rachunek płatniczy w wariancie 

Konta PRIMO, zawarta w terminie do 12 lipca 2018 roku 

 

§5 

Szczegółowe zasady Oferty 

 

1. Uczestnikiem Oferty jest każdy Posiadacz obowiązującej Umowy. 

2. Oferta polega na udostępnieniu dyspozycji zmiany wariantu Konta PRIMO na rachunek 

płatniczy Konto Jakże Osobiste lub Konto Internetowe, z zastosowaniem 0 zł stawki. 



 

 

3. Jeden Uczestnik może dokonać co najwyżej trzech dyspozycji, o których mowa w ust. 2  

powyżej: 

1) jedną dyspozycję zmiany wariantu na rachunek płatniczy Konto Jakże Osobiste,                      

w przypadku spełnienia przez Uczestnika określonych warunków: 

a. nie posiada obowiązującej umowy o rachunek płatniczy Konto Jakże Osobiste 

b. jest osobą pełnoletnią 

2) do dwóch dyspozycji zmiany wariantu na rachunek płatniczy Konto Internetowe,                   

w przypadku spełnienia przez Uczestnika określonych warunków: 

a. nie posiada obowiązującej umowy o rachunek płatniczy Konto Internetowe – 

możliwe dokonanie dwóch dyspozycji   

b. posiada tylko jedną obowiązującą umowę o rachunek płatniczy Konto Internetowe 

– możliwe dokonanie tylko jednej dyspozycji 

c. jest osobą pełnoletnią lub osobą małoletnią w wieku powyżej 13 roku życia 

4. Zlecenie dyspozycji, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej, skutkować będzie zmianą wariantu 

rachunku płatniczego Konta PRIMO, bez późniejszej możliwości przywrócenia wariantu 

rachunku na Konta PRIMO. 

5. Zlecenie dyspozycji, o której mowa w ust. 2-4 powyżej, w przypadku osób małoletnich 

powyżej 13 roku życia, musi być dokonane w obecności i za zgodą przedstawiciela 

ustawowego osoby małoletniej, zlecającej dyspozycję. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile                 

nie wpłynie to na pogorszenie warunków Oferty. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności. Naruszenie przez Uczestników Oferty któregokolwiek 

z postanowień Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub 

naruszenie przepisów prawa w związku z przysługującą Ofertą, upoważnia Organizatora do 

wyłączenia Uczestnika z Oferty oraz powoduje utratę prawa do anulowania opłaty. 

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl  

3. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Oferty określony jest w Regulaminie 

rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat 

oszczędnościowych, obowiązującym od dnia zawarcia Umowy przez Posiadacza. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Oferty zastosowanie mają Umowa 

oraz Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych                    

i terminowych lokat oszczędnościowych, obowiązujący od dnia zawarcia Umowy przez 

Posiadacza. 

  

 

  
 

http://www.aliorbank.pl/

