Regulamin Promocji
„Oferta Konta Jakże Osobistego z Limitem odnawialnym w rachunku na kwotę 1000 zł”

§1. Nazwa Promocji
Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Oferta Konta Jakże Osobistego z Limitem odnawialnym w
rachunku na kwotę 1000 zł”.
§2. Organizator
Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 305 539 910 zł w całości wpłacony, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178,
REGON 141387142, NIP 107 001 107 31.
§3. Definicje
Bank – Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.
Limit odnawialny w rachunku/Limit – kredyt w Rachunku płatniczym umożliwiający rozliczanie transakcji w
przypadku, gdy nie mają one pokrycia w saldzie księgowym rachunku, do kwoty na jaką limit został
przydzielony. Każda wpłata na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie w limicie.
Rachunek płatniczy - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia środków
pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyłączeniem rozliczeń związanych z
prowadzoną przez Posiadacza działalnością gospodarczą, otwarty na czas nieokreślony.
Regulamin – regulamin Promocji „Oferta Konta Jakże Osobistego z limitem odnawialnym w rachunku na
kwotę 1000 zł”.
Uczestnik – posiadacz Rachunku płatniczego, osoba fizyczna która spełniła warunki udziału w Promocji, o
których mowa w niniejszym Regulaminie.
Taryfa – Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych.

§4. Okres Promocji
Promocja obowiązuje od 15 marca 2021 roku do 31 maja 2021 roku.
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§5. Zasady Promocji
1.
W ramach Promocji, Klient zostanie zwolniony z opłaty za przyznanie Limitu odnawialnego w
rachunku, przewidzianej Taryfą.
2.
Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie przez Klienta łącznie poniższych
warunków:
1) założenie Konta Jakże Osobistego w trakcie trwania Promocji,
2) złożenie w trakcie trwania Promocji wniosku o Limit odnawialny w rachunku, o którym mowa
w pkt 1) powyżej w kwocie 1000 PLN,
3) przyznanie przez Bank Klientowi Limitu odnawialnego w rachunku, o którym mowa w pkt 1)
powyżej i podpisanie przez Klienta umowy o ten Limit odnawialny w rachunku w kwocie 1000 PLN

§7. Reklamacje
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji określony jest w Regulaminie rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych.
§8. Postanowienia końcowe
1.

Administratorem danych osobowych Uczestnika promocji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) jest Bank.

2.

Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane przez Bank w celu udziału Uczestnika w
Promocji, w szczególności weryfikacji spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a
także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

3.

Dodatkowe informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestników promocji są zapisane
w „Informacjach o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących
osobom, których dane przetwarzane są przez Bank”, które Uczestnik promocji otrzymuje podczas
zawarcia z Bankiem umowy.

4.

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie https://www.aliorbank.pl oraz w placówkach
Banku.

5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w
„Regulaminie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat
oszczędnościowych.”, umowie o Limit odnawialny w rachunku, obowiązującej Taryfie oraz przepisach
powszechnie obowiązujących.
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