
 

 

Regulamin Promocji 

„Plan Ratalny z Przelewem za Zero” 

  

  

§1 Definicje  

1) Bank - Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38 D,  

2) Dyspozycja - dyspozycja Klienta Indywidualnego w zakresie zlecenia Przelewu wraz z uruchomieniem Planu ratalnego 

w rachunku Karty kredytowej, w której określona jest między innymi przez Bank wysokość prowizji za uruchomienie 

Planu oraz oprocentowanie Planu ratalnego,  

3) Przelew - Polecenie przelewu wewnętrznego i Polecenie przelewu do innego banku krajowego z rachunku Karty 

Kredytowej,   

4) Regulamin - Regulamin Promocji „Plan Ratalny z Przelewem za Zero”,  

5) Taryfa - Taryfa Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Indywidualnych.   

§2. Przedmiot oraz okres obowiązywania Promocji  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Promocji „Plan ratalny z Przelewem za Zero”.  

2. Promocja obowiązuje od 11.10.2021r. do odwołania. Bank poinformuje na 7 dni przed datą zakończenia Promocji o 

terminie jej zakończenia w formie komunikatu na stronie www.aliorbank.pl      

3. W okresie obowiązywania Promocji, Bank nie pobiera prowizji za Przelewy realizowane na podstawie złożonej 

Dyspozycji.    

§3. Warunki udziału w Promocji  

1. Promocja dostępna jest dla Klientów Indywidualnych, którzy:  

a) złożą w Banku wniosek o dowolną kartę kredytową dostępną w ofercie Banku, w okresie obowiązywania 

Promocji, na podstawie którego zawrą z Bankiem Umowę o Kartę kredytową i przyznanie limitu kredytowego w 

rachunku płatniczym oraz w dniu zawarcia ww. Umowy złożą Dyspozycję, na warunkach wskazanych w ust. 2-4 

poniżej,  

b) posiadają już Umowę o kartę kredytową i przyznanie limitu kredytowego w rachunku płatniczym, oraz złożą 

Dyspozycję, na warunkach wskazanych w ust 2-4 poniżej, która zostanie zrealizowana w ramach dostępnego 

limitu kredytowego w rachunku Karty kredytowej.   

2. Dyspozycja może zostać złożona:  

a) w momencie podpisywania Umowy o Kartę kredytową (przy czym minimalna kwota Planu ratalnego w takim 

przypadku nie może być niższa niż 500 zł i nie wyższa niż wartość wskazana w ust. 3 poniżej),  

b) w dowolnym momencie po zawarciu Umowy (przy czym minimalna kwota Planu ratalnego w takim przypadku 

nie może być niższa niż 100 zł i nie wyższa niż wartość wskazana w ust. 3 poniżej).,  

3. Kwota Planu ratalnego nie może przekraczać salda aktualnego zadłużenia powiększonego o sumę blokad z tytułu 

transakcji nierozliczonych, nie więcej jednak niż 80% limitu kredytowego. 

4. W ramach Planu Ratalnego dostępna jest liczba rat od 3 do 84.  

§4. Zasady składania reklamacji oraz rozstrzyganie sporów  

Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, jak również formy rozstrzygania sporów zostały określone w Regulaminie 

kart płatniczych Alior Banku SA.  

§5. Postanowienia końcowe  

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

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w 

„Regulaminie kart płatniczych Alior Banku S.A.”, umowie o kartę kredytową i przyznanie limitu kredytowego w 

rachunku płatniczym oraz obowiązującej Taryfie.   


