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Zasady korzystania z rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych w wariancie Konto z programem Lotos 

Navigator oraz kart debetowych wydanych do rachunków 

 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

1. Użyte w Zasadach określenia oznaczają: 

a. Bank - Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, kapitał 

zakładowy 635.829.650 zł w całości wpłacony, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 107 001 107 31 

b. Karta debetowa – karta płatnicza debetowa wydana do rachunku Lotos, 

c. Karta Navigator – karta magnetyczna przypisana do Uczestnika Programu Navigator, oznaczona indywidualnym 

numerem, przypisana do indywidualnego konta, na którym Uczestnik gromadzi Punkty oraz wymienia je na 

Nagrody zgodnie z zapisami Regulaminu Programu Navigator, 

d. Konto osobiste – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wariancie „konto osobiste” prowadzony przez Bank 

na zasadach określonych w Regulaminie rachunków, 

e. Lotos – LOTOS Paliwa Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135 wpisany do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem 

KRS 0000006312, REGON 190966301,NIP 583 10 23 182, o kapitale zakładowym i wpłaconym 114.706.000,00 

zł - oficjalny organizator Programu, 

f. Posiadacz rachunku – osoba fizyczna lub osoby fizyczne (w przypadku rachunków wspólnych), strona umowy 

rachunku zawartej z Bankiem, 

g. Program Navigator – program premiowy Navigator prowadzony przez LOTOS na stacjach paliw LOTOS, 

premiujący zakupy towarów i usług. Działanie Programu opisuje Regulamin Programu Navigator, 

h. Punkty – jednostki naliczane według zasad określonych w Regulaminie Programu Navigator, 

i. Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wariancie Konto z programem Lotos Navigator 

prowadzony przez Bank, 

j. Regulamin rachunków - Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i 

terminowych lokat oszczędnościowych, 

k. Transakcja – operacja bezgotówkowa dokonana Kartą albo operacja bezgotówkowa przy użyciu Karty, bez 

fizycznego okazania Karty, 

l. Zasady – niniejsze Zasady korzystania z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w wariancie konto z 

programem Lotos Navigator oraz kart debetowych wydanych do rachunków. 

2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad. 

3. W przypadku zmiany zapisów niniejszych Zasad w trakcie obowiązywania umowy Rachunku, Bank doręczy 

Posiadaczowi zmienione Zasady lub wykaz zmian za pośrednictwem poczty, poprzez Kanały Elektroniczne lub jeżeli 

Posiadacz wyraził zgodę, w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez Posiadacza. 

4. Zmienione Zasady obowiązują Posiadacza po upływie 30 dni od ich doręczenia przez Bank o ile Posiadacz nie 
wypowiedział umowy Rachunku w w/w okresie. 

5. W przypadku sprzeczności zapisów niniejszych Zasad z Regulaminem rachunków lub umową Rachunku 
pierwszeństwo mają zapisy niniejszych Zasad. 

 

§ 2.  

Przystąpienie i rezygnacja z Programu 

1. Zawarcie umowy Rachunku oznacza równoczesne przystąpienie do Programu Navigator organizowanego przez Lotos. 

2. Klient może w momencie zawarcia umowy Rachunku wskazać numer posiadanej Karty Navigator, wówczas Rachunek 

powiązany będzie z dotychczasowym numerem Karty Navigator. W przeciwnym wypadku – nowy numer zostanie 

nadany automatycznie w momencie otwarcia Rachunku. 

3. Rezygnacja z Programu Navigator możliwa jest w placówce Banku oraz w punkcie sprzedaży Lotos i skutkuje 

konwersją Rachunku na Konto osobiste oraz wznowieniem Kart debetowych wydanych do rachunku debetowych w 

innym, wybranym przez Bank Wariancie zgodnie z zapisami Regulaminu kart płatniczych Alior Bank SA dla Klientów 

indywidualnych. 

4. Zamknięcie Rachunku jest możliwe wyłącznie w trybie opisanym w Regulaminie rachunków i nie skutkuje 

automatyczną rezygnacją z udziału w Programie Navigator. 

5. W przypadku wycofania Rachunku oraz Karty debetowej z oferty Banku, Rachunek zostanie konwertowany na Konto 

osobiste. Informacja o tym fakcie będzie podana do wiadomości Posiadacza rachunku poprzez Kanały Elektroniczne, 

za pośrednictwem poczty, lub jeżeli Posiadacz wyraził zgodę, w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez 

Posiadacza. W przypadku braku wypowiedzenia umowy Rachunku w ciągu 30 dni od daty doręczenia informacji, o 

której mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się, że Posiadacz wyraża zgodę na zmianę. Karta debetowa zostanie 
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wznowiona w innym wariancie, zgodnie z zapisami Regulaminu kart płatniczych Alior Bank SA dla Klientów 

Indywidualnych.  

6. W przypadku konwersji Rachunku, o której mowa w ust. 3 i 5, postanowienia niniejszych Zasad przestają 

obowiązywać. 

 

§ 3.  

Punkty i wymiana punktów na nagrody 

1. Posiadaczowi rachunku Lotos przyznawane są Punkty w liczbie: 

a. 25 punktów za dokonanie aktywacji Karty debetowej wydanej do Rachunku, 

b. 1 punkt za każde 100 zł Transakcji wykonanych kartą debetową wydaną do Rachunku, 

c. 1 punkt za każdy 1000 zł przyznanej Posiadaczowi Rachunku pożyczki gotówkowej/ kredytu samochodowego 

udzielonego Posiadaczowi przez Bank w ciągu 12 miesięcy od dnia otwarcia Rachunku, 

d. 1 punkt za każde 10 000 zł przyznanego Posiadaczowi Rachunku kredytu zabezpieczonego na nieruchomości 

Megahipoteka. 

2. Punkty, o których mowa w ust 1 powyżej naliczane są do 10. dnia roboczego kolejnego miesiąca. 

3. Wymiana Punktów na nagrody następuje zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Programu Navigator. Bank 

nie ponosi odpowiedzialności za wymianę punktów na Nagrody, przyznawanie i wydawanie Nagród jak również nie 

rozpatruje reklamacji w tym zakresie.  

 

§ 4.  

Dane uczestników Programu 

1. Posiadacz Rachunku wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych (w szczególności danych kontaktowych) 

związanych z obsługą Punktów do Lotos. 

2. W przypadku aktualizacji danych osobowych Posiadacza Rachunku w Banku, Bank przekaże informację o zmianie 

danych do Lotos. 

3. Aktualizacja danych w Lotos nie zwalnia z obowiązku aktualizacji danych podanych przez Posiadacza Bankowi. 

§ 5.  

Reklamacje 

Reklamacje dotyczące naliczania Punktów winny być zgłaszane i będą rozpatrywane wyłącznie w trybie wskazanym w 

Regulaminie Programu Navigator.  

 

 

 


