Regulamin Oferty Specjalnej
„Konto bez opłat przez 12 miesięcy dla Ciebie” dla
obywateli Ukrainy
§1.

środków

Zakres przedmiotowy
Przedmiotem

niniejszego

Regulaminu

oraz

jest

określenie

pieniężnych

przeprowadzania

rozliczeń

pieniężnych,

z wyłączeniem rozliczeń związanych z prowadzoną

szczegółowych warunków Oferty Specjalnej „Konto bez opłat

przez

przez 12 miesięcy dla Ciebie” dla obywateli Ukrainy.

otwarte

Posiadacza
na

czas

działalnością
nieokreślony,

gospodarczą,
prowadzony

w

walucie rozliczeniowej złoty polski (PLN).
§2.

7)

Zakres podmiotowy i czas obowiązywania Oferty

„Konto bez opłat przez 12 miesięcy dla Ciebie” dla

Specjalnej
1.
2.

Oferta

Specjalna

trwa

od

Regulamin– niniejszy Regulamin Oferty Specjalnej
obywateli Ukrainy.

1

marca

2022

r.

do

8)

Uczestnik - klient, który spełnia warunki udziału w

28.02.2023 r.

Ofercie Specjalnej określone w § 2 niniejszego

Ofertą Specjalną mogą zostać objęte osoby, które

Regulaminu.

spełnią łącznie następujące warunki:
a)

są Posiadaczem Rachunku w Banku,

b)

posiadają obywatelstwo ukraińskie.

§4.
Zasady Oferty Specjalnej
1.

§3.

okres 12 miesięcy w okresie od 1 marca 2022 r. do 28

Definicje i wyjaśnienia

lutego 2023 r.

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1)

Bank

2.

- Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

Oferta Specjalna polega na nienaliczeniu Opłat przez

02-232,

ul.

Łopuszańska

Po zakończeniu okresu wskazanego w ust. 1 Opłaty są
naliczane zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Alior Banku

38D,

S.A. dla Klientów Indywidualnych.

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez

Sąd

Rejonowy

dla

m.

st.

Warszawy

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru

Sądowego,

pod

numerem

§5.

KRS

0000305178, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN

Postanowienia końcowe
1.

(opłacony w całości).
2)

3)

2.

Uczestników,

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez
Bank w celu udziału Uczestnika w Ofercie Specjalnej, w

obywateli Ukrainy.

szczególności

Opłaty – następujące opłaty za Rachunek i kartę

określonych w niniejszym Regulaminie, a także w celu

weryfikacji

spełnienia

warunków

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
3.

Dodatkowe informacje w sprawie przetwarzania danych

b) miesięczna opłata podstawowa za obsługę karty

osobowych Uczestników są zapisane w „Informacjach o

płatniczej debetowej, wskazane w Taryfie Opłat

administratorze

i Prowizji

i prawach

Alior

Banku

S.A.

dla

Klientów

Indywidualnych.
Posiadacz

danych

przysługujących

osobowych,
osobom,

przesłankach
których

rachunku,
umowy

Posiadacz
Rachunku

–

osoba

podczas

zawartej z

Bankiem, która posiada obywatelstwo ukraińskie.

zawarcia

z

Bankiem

Umowy

4.

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie
https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-

„Konto bez opłat przez 12 miesięcy dla Ciebie”

informacje/przydatne-dokumenty/klienci-

Rachunek

indywidualni.html

-

rachunek
przeznaczony

oszczędnościowodo

rachunku

oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Oferta Specjalna – niniejsza Oferta Specjalna –

rozliczeniowy

dane

przetwarzane są przez Bank”, które Uczestnik otrzymuje

fizyczna, strona

6)

osobowych

„Konto bez opłat przez 12 miesięcy dla Ciebie” dla

a) miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku,

5)

danych

w rozumieniu RODO, jest Bank.

Oferta Specjalna – niniejsza Oferta Specjalna

płatniczą debetową:

4)

Administratorem

gromadzenia

1

5.

Niniejsza Oferta Specjalna nie łączy się z innymi
promocjami,

konkursami

i

ofertami

produktowymi

Banku. dotyczącymi Rachunku (z wyłączeniem Oferty
Specjalnej „Przelewy za darmo”).
6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie mają Umowa rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, Umowa o kartę płatniczą debetową,
Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla
osoby

fizycznej

oraz

Regulamin

rachunków

oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i
terminowych lokat oszczędnościowych oraz Regulamin
Korzyści do Konta Jakże Osobistego, Regulamin kart
płatniczych Alior Banku S.A oraz Regulamin korzystania
z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych.
7.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1437) w
sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych
z

rachunkiem

płatniczym,

użyte

w

Regulaminie

określenia mają znaczenie wskazane w Słowniku nazw
handlowych usług reprezentatywnych dostępnym na
stronie

https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-

informacje/informacje/slownik-uslugreprezentatywnych.html

2

