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Regulamin promocji „Lokata z Bonusem III edycja” 

 

§ 1 

1. Regulamin określa warunki i zasady Promocji „Lokata z Bonusem III edycja” (dalej Promocja). 

2. Organizatorem Promocji  jest  Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 

02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 1.305.539.910 zł w całości wpłacony, wpisana 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 00 107 31 (dalej Bank lub Organizator). 

3. Promocja polega na podwyższeniu oprocentowania 6-miesięcznej terminowej lokaty oszczędnościowej, 

o ile spełnione zostaną Warunki Promocji. 

§ 2 

1. Pojęcia wymienione w tym Regulaminie oznaczają: 

  

a) Karta – karta płatnicza debetowa opisana w „Regulaminie Kart Płatniczych Alior Banku S.A.” wydana 

do Konta Jakże Osobistego,  

b) Konto Jakże Osobiste – wariant rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzony w złotych, 

który jest w bieżącej ofercie Banku zgodnie z „Regulaminem rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych”, 

c) Lokata – dostępny w ramach Promocji rachunek 6-miesięcznej terminowej lokaty oszczędnościowej 

prowadzony przez Bank w złotych,  

d) Tabela Oprocentowania – Tabela oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, 

która jest dostępna w placówkach oraz na stronie internetowej Banku, 

e)  Transakcje kartowe – transakcje bezgotówkowe (minimum jedna) wykonane Kartą wydaną do Konta 

Jakże Osobistego, w czasie trwa umowy Lokaty:  

• na łączną kwotę minimum 300 zł (trzysta złotych),  

• w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego 

miesiąca, 

f) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz: 

• nie miała w Banku 31 grudnia 2021 r. żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

prowadzonego w złotych (z wyłączeniem rachunków prowadzonych w Kantorze Walutowym 

Banku, Karty rejestracyjnej „Rachunki w Pakiecie” oraz Konta Technicznego),  

• w dniu, w którym przystępuje do Promocji ma Konto Jakże Osobiste,  

• otworzyła Lokatę i zaakceptowała ten Regulamin. 

g) Wpływ – jednorazowy wpływ w danym miesiącu na Konto Jakże Osobiste Uczestnika, kwoty minimum 

1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) z:  
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• rachunku bankowego, który jest prowadzony w innym banku niż Organizator lub  

• rachunku bankowego dla Klientów Biznesowych, który jest prowadzony w Banku (jako 

wpływy nie są traktowane kwoty otrzymane z rachunków bankowych, które są prowadzone 

dla Klientów Indywidualnych i Klientów Biznesowych w Kantorze Walutowym Banku). 

2. Pozostałe pojęcia niezdefiniowane w tym Regulaminie mają znaczenie nadane im w „Regulaminie 

rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat 

oszczędnościowych”. 

§ 3 

Promocja trwa od 14 lutego 2022r. do jej odwołania. Bank poinformuje klientów o terminie zakończenia 

Promocji na 14 dni kalendarzowych przed jej zakończeniem. Zrobi to  za pośrednictwem placówek i 

strony internetowej Banku lub informacji przekazanej z wykorzystaniem Bankowości Internetowej lub 

Bankowości Mobilnej. Odwołanie Promocji nie ma wpływu na prawa nabyte Uczestników przed jej 

odwołaniem.  

§ 4 

1. Lokata jest otwierana z oprocentowaniem standardowym określonym w Tabeli Oprocentowania dla 

lokaty 6-miesięcznej w złotych. 

2. Otwarcie Lokaty możliwe jest:  

• w placówkach Banku – dla wszystkich Uczestników oraz  

• za pośrednictwem kanałów: Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej – dla 

Uczestników, którym Bank umożliwi przystąpienie do Promocji za pośrednictwem tych kanałów. 

3. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1 000 zł (jeden tysiąc złotych), maksymalna kwota Lokaty wynosi  50 

000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).   

4. W okresie trwania Promocji jej Uczestnik może otworzyć wyłącznie jedną promocyjną Lokatę. 

5. Po upływie pierwszego okresu umownego Lokata, zgodnie z zawartą umową,  

może ulec automatycznemu odnowieniu, ze stawką oprocentowania określoną w rozdziale 

„Oprocentowanie lokat odnawialnych lub wycofanych z oferty Banku” Tabeli Oprocentowania, która 

obowiązuje w dniu odnowienia. 

6. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć umowę Lokaty przed upływem jej okresu. Jeśli złoży taką dyspozycję, 

straci wszystkie odsetki naliczone w danym okresie umownym. 

§ 5 

1. Bank podwyższy oprocentowanie Lokaty do poziomu 2,00% w skali roku za cały okres trwania 

jej pierwszego okresu umownego, jeśli Uczestnik w każdym z minimum czterech miesięcy 

kalendarzowych z sześciu miesięcy trwania Lokaty, spełni łącznie warunki (dalej: Warunki Promocji): 

a) Wpływu na Konto Jakże Osobiste, 

b)   Transakcji Kartowych.  
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Jeśli Lokata jest wspólna, Wpływ na Konto Jakże Osobiste oraz warunek Transakcji kartowych musi 

spełnić co najmniej jeden z jej Współposiadaczy. 

2. Bank  sprawdzi, czy Uczestnik spełnił Warunki Promocji, maksymalnie na 5 dni roboczych 

przed zakończeniem pierwszego okresu umownego Lokaty.    

3. Weryfikacja, o której mowa w ust. 2, będzie prowadzona przez Bank wyłącznie w pierwszym okresie 

umownym Lokaty. Regulamin nie dotyczy Lokat odnowionych na kolejny  

6-miesięczny okres umowny.  

4. Jeśli Bank stwierdzi, że warunki Promocji nie zostały spełnione, Lokata oprocentowana będzie według 

standardowej stawki określonej dla 6-miesięcznej lokaty w złotych w Tabeli Oprocentowania, która 

obowiązywała w dniu otwarcia Lokaty. 

§ 6 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w  rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO), jest Bank.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu weryfikacji spełnienia warunków określonych w 

tym Regulaminie, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

3. Dodatkowe informacje w  sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestnika są zapisane 

w  „Informacjach o  administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących 

osobom, których dane przetwarzane są przez Bank”, które Uczestnik otrzymuje podczas zawarcia 

umowy z Bankiem. 

4. Uczestnik  może złożyć reklamację, która dotyczy Promocji. Może to zrobić na zasadach określonych w 

rozdziale „Reklamacje” w „Regulaminie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, 

oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych”, który obowiązuje.  

5. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie zastosowanie mają zapisy: 

•  „Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych 

lokat oszczędnościowych”,  

• „Regulaminu Kart Płatniczych Alior Banku S.A.”,  

• Tabeli Oprocentowania, odpowiednich umów produktowych oraz  

• przepisów, które powszechnie obowiązują. 

6. Ten Regulamin jest dostępny w placówkach i na stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl. 

 

……………………………………………………… 

Miejscowość, data, podpis Uczestnika 

 


