
 
 

PROMOCJA „Konto oszczędnościowe dla aktywnych” – edycja 3 

 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady Promocji „Konto oszczędnościowe dla aktywnych”, zwanej dalej 

„Promocją”. 

§ 1 

1. Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 292 577 630 zł w całości wpłacony, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 
141387142, NIP 107 00 107 31, zwana dalej Bankiem lub Organizatorem. 

2. Promocja trwa od dnia 10.06.2017 r. do 1.09.2017 r. i ma na celu zachęcenie Uczestników do codziennego 
korzystania z Rachunków ROR, zwiększenie aktywności Klientów na już otwartych Rachunkach ROR, oraz 
zachęcenie do gromadzenia środków na Kontach Oszczędnościowych. 

3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 2 

1. Karta - karta płatnicza debetowa lub Karta 
Wirtualna wydana przez Bank do Rachunku ROR 
rozumiana w ramach Regulaminu Kart 
Płatniczych Alior Bank SA. 

2. Konto Oszczędnościowe – rachunek 
oszczędnościowy Uczestnika w Alior Bank SA. 

3. Oddział – oddział i placówka partnerska Alior 
Bank SA. 

4. Promocja – Promocja „Konto oszczędnościowe 
dla aktywnych”. 

5. Rachunek ROR - rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy Uczestnika w Alior Bank SA. 

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji 
„Konto oszczędnościowe dla aktywnych”. 

7. Transakcja – transakcja bezgotówkowa 
rozumiana jako dokonanie płatności za towary i 
usługi przy użyciu Karty w punktach handlowych 
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i za granicą, w tym także transakcja 
wykonana w Internecie.  

8. Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie 
warunki określone w §3 pkt 1, który otrzymał 
Wiadomość 

9. Wiadomość - zaproszenie do udziału  
w Promocji przekazane przez Bank Uczestnikowi 
w jeden z niżej wymienionych sposobów: 
a) wiadomość tekstowa SMS przekazana na 

dostępny w Banku numer telefonu 
komórkowego, 

b) wiadomość lub ekran powitalny 
udostępnione w bankowości internetowej,   

c) list imienny wysłany na adres 
korespondencyjny wskazany w Banku,  

d) wiadomość e-mail wysłana na adres e-mail 
wskazany w Banku.   

10. Wpływ dochodu - wpływ z tytułu 
wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę 
bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez 
uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub 
emerytury dokonany przez ZUS. 

  
§ 3 

1. Promocja skierowana jest do Klientów Banku zwanych dalej Uczestnikami, którzy założą nowe Konto 
Oszczędnościowe w Oddziale  lub otrzymają Wiadomość oraz którzy w okresie Promocji spełnią łącznie 
następujące warunki: 

a) posiadają Rachunek ROR na dzień przystąpienia do Promocji oraz przez cały czas trwania Promocji 
będą jego posiadaczem, 

b) otworzą nowe Konto Oszczędnościowe nie wcześniej niż w dniu przystąpienia do Promocji lub  
w terminie określonym w otrzymanej Wiadomości.  

2. Przystąpienie do Promocji i zaakceptowanie warunków następuje poprzez złożenie przez Klienta podpisu pod 
Regulaminem Promocji w Oddziałach Banku lub - w przypadku otrzymania Wiadomości – poprzez otwarcie 
Konta Oszczędnościowego w terminie określonym w otrzymanej Wiadomości. Po otrzymaniu Wiadomości 

otwarcie Konta Oszczędnościowego może nastąpić zarówno w Oddziale Banku jak i poprzez Bankowość 
Internetową.  

3. Każdy Uczestnik w danej chwili może być posiadaczem tylko jednego Konta Oszczędnościowego z Promocją 
wliczając w to także rachunki wspólne.  
 

§ 4 
1. Uczestnik otrzyma na Koncie Oszczędnościowym z Promocją preferencyjne stałe oprocentowanie wynoszące 

2% w skali roku w przedziale do 100.000 zł przez okres 4 kolejnych miesięcy licząc od miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełnił powyższe warunki. Środki powyżej salda 
100.000 zł będą oprocentowane zmienną stawką standardową określoną w Tabeli Oprocentowania.  

2. Po okresie czterech miesięcy kalendarzowych, przez kolejne cztery miesiące kalendarzowe: 
a) jeżeli Uczestnik co miesiąc zapewni na Rachunek ROR Wpływ dochodu w wysokości co najmniej 

1000 zł miesięcznie, wówczas środki w przedziale do 100.000 zł na Koncie Oszczędnościowym z 
Promocją oprocentowane będą promocyjną stawką zmienną wyższą od standardowej stawki 
określonej w Tabeli Oprocentowania o 0,2 pkt. proc. w skali roku,  



 
b) jeżeli Uczestnik co miesiąc zapewni na rachunek ROR Wpływ dochodu w wysokości co najmniej 

1000 zł miesięcznie oraz co miesiąc będzie realizował co najmniej 4 Transakcje Kartą, wówczas 
środki w przedziale do 100.000 zł na Koncie Oszczędnościowym z Promocją oprocentowane będą 
promocyjną stawką zmienną wyższą od standardowej stawki określonej w Tabeli Oprocentowania  

o 0,3  pkt. proc. w skali roku.  
c) Środki powyżej salda 100.000 zł będą oprocentowane zmienną stawką standardową określoną  

w Tabeli Oprocentowania. 
3. Do Promocji nie są wliczane Transakcje Kartą zrealizowane w punktach posiadających MCC (Merchant Category 

Code) równy:  
a. 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne;  
b. 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność 
zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska);  
c. 4111, określający m.in. usługi transportowe,  
d. 6012, określający instytucje finansowe,  
e. 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
f. 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,  
g. 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, 
h. 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne. 

4. W przypadku braku spełnienia w danym miesiącu kalendarzowym trwania Promocji warunków, o których mowa 
w ust. 2 powyżej oprocentowanie Konta Oszczędnościowego w kolejnym miesiącu kalendarzowym będzie 
liczone wg stawki zgodnej z obowiązującą Tabelą Oprocentowania. Oprocentowanie powróci do poziomu 
promocyjnego w kolejnym miesiącu po spełnieniu przez Klienta warunków Promocji.  

5. W przypadku współwłasności Rachunku ROR lub konta oszczędnościowego posiadaczem Rachunku ROR  
w rozumieniu niniejszego regulaminu jest jego pierwszy współwłaściciel określony w umowie o prowadzenie 
rachunku. 
 

§ 5 
1.  Reklamacja może być zgłoszona: 

1) bezpośrednio w placówce Banku, 
2) telefonicznie w Contact Center (nr tel. 19502 z zagranicy +481219502), 
3) poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego), 
4) listownie - na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A, ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa. 

2. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z Uczestnikiem: 
1) poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego), 
2) listownie, 
3) poprzez SMS, 
a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo: 
1) telefonicznie, 
2) w placówce Banku. 

3. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.  
W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do  
60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz 
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Uczestnik zostanie poinformowany. 

4. Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w sprawie sporu 
dotyczącego relacji z Bankiem: 
a) do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego postępowania w celu rozwiązania sporu, o ile wartość 
przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8.000,00 PLN (szczegółowe informacje, w tym Regulamin Bankowego 
Arbitrażu Konsumenckiego, dostępne na stronie internetowej www.zbp.pl); 
b) do Rzecznika Finansowego - w trybie skargowym lub pozasądowego postępowania w celu rozwiązywania 

sporu (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl). 
 
 

§ 6 
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, przy czym 

wprowadzone zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, którzy skorzystali 
z Promocji. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte  
w Regulaminie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat 
oszczędnościowych i odpowiednich umowach produktowych oraz przepisach powszechnie obowiązujących.  

3. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych  jest Bank. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Uczestnika będą 
przetwarzane przez Bank w celu przeprowadzenia Promocji. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także 
prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Bank w związku z niniejszą Promocją. 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Oddziałach Banku oraz na stronie www.aliorbank.pl. 

 

……………………………………………………… 

Miejscowość, data, podpis Uczestnika 

http://www.aliorbank.pl/

