Regulamin Promocji „Tanie tankowanie”

§1
Nazwa promocji
Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Tanie tankowanie” dalej zwanej „Promocją”.

§2
Organizator
Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; pod adresem: ul. Łopuszańska 38d, 02232 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000305178, NIP 107-00-10-731, REGON:
141387142, o kapitale zakładowym 1.305.187.160,00 zł, wpłaconym w całości, zwany dalej „Alior Bank” lub „Bankiem”
oraz
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000006312, NIP: 583-10-23-182, REGON: 190966301, o kapitale zakładowym
114.706.000,00 zł, zwany dalej „LOTOS“.

§3
Okres promocji
1.

Promocja obowiązuje od dnia 28.09.2018 r. do odwołania, o czym poinformujemy na 7 dni przed datą zakończenia
promocji w formie komunikatu na stronie www.aliorbank.pl.

2.

Bank przekazuje Posiadaczowi Karty informację o zakończeniu Promocji, w terminie 14 dni przed planowanym
zakończeniem Promocji.

§4
Informacje ogólne
Celem Promocji jest oferowanie Uczestnikom Pakietu Korzyści, którego głównym atutem jest obniżka ceny litra każdego
rodzaju paliwa standardowego (PB95, PB98, ON, LPG) oraz paliw premium LOTOS Dynamic, w zależności od dostępności
paliw Dynamic, na wybranych stacjach LOTOS . Lista stacji, na których obowiązuje promocja, dostępna jest na stronie
www.aliorbank.pl. Pozostałe elementy Pakietu Korzyści opisane są w § 7 (Zasady Promocji).

§5
Definicje
Pojęcia zapisywane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie („Regulamin”), mają znaczenie nadane im
w Regulaminie Kart Kredytowych dla Klientów Biznesowych Alior Bank S.A..
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Karta Kredytowa – partnerska karta płatnicza (co-brandowa) będąca własnością Banku, nosząca znak Mastercard i
LOTOS, o nazwie Mastercard Business Lotos, umożliwiająca dokonywanie operacji przy wykorzystaniu środków limitu
kredytowego.
Pakiet Korzyści – oferowane przez Bank i LOTOS Posiadaczom Karty Mastercard Business Lotos oraz Użytkownikom
Karty Mastercard Business Lotos specjalne korzyści, o których mowa w § 7 (Zasady Promocji).
Promocja - niniejsza Promocja „Tanie tankowanie”.
Rachunek firmowy - rachunek rozliczeniowy bieżący, prowadzony w PLN, otwarty na rzecz Klienta przez Bank, służący
do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz do przeprowadzania rozliczeń krajowych i zagranicznych, związanych
wyłącznie z prowadzoną przez Klienta działalnością.
Rachunek karty- Rachunek otwarty i prowadzony w złotych polskich przez Bank na podstawie Umowy, w celu
rejestrowania i rozliczania Transakcji i Opłat związanych z używaniem Karty Kredytowej.
Regulamin – Regulamin Promocji „Tanie tankowanie”.
Stacje LOTOS – wybrane punkty usługowo – handlowe zarządzane przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zajmujące się detaliczną
sprzedażą paliw oraz innych dostępnych na stacjach produktów i usług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Taryfa - Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych.
Uczestnik promocji - przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z
2018 r. poz. 646), tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym również wspólnicy
spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, który podpisał z Bankiem Umowę ramową
o świadczenie usług bankowych oraz o prowadzenie rachunków i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów, Umowę o
limit kredytowy i karty kredytowe Mastercard Business Lotos, oraz spełnił warunki udziału w Promocji, przy czym mogą
to być wyłącznie przedsiębiorcy nieprowadzący ksiąg rachunkowych.
Umowa - Umowa o limit kredytowy i karty kredytowe Mastercard Business Lotos, zawarta przez Bank z Posiadaczem
Kart.

§6
Warunki udziału w Promocji
1.

2.

3.

Promocja skierowana jest do:
a. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu lub wspólników spółek cywilnych,
spółek jawnych i partnerskich przy czym spółka cywilna, jawna, partnerska jest uznana za jednego Uczestnika,
b. przy czym wymienione w punkcie a rodzaje prowadzonej działalności muszą rozliczać się na zasadach tzw.
uproszczonej księgowości i nie prowadzić ksiąg rachunkowych.
W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który spełnił wszystkie poniższe wymagania:
a. przeszedł proces weryfikacji kredytowej zakończony pozytywną decyzją na udostępnienie limitu kredytowego
pod kartę kredytową, podpisał Umowę, w następstwie czego została mu wydana Karta Kredytowa Mastercard
Business Lotos,
b. posiada w Banku Rachunek firmowy typu: Rachunek Partner, iKonto lub 4x4, bądź otworzy taki rachunek po
dacie startu Promocji,
Otwarcie Rachunku firmowego oraz Karty Kredytowej odbywa się na zasadach określonych w Umowie ramowej o
świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie rachunków i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów, na
postawie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych
podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Regulaminu Kart Kredytowych dla Klientów
Biznesowych Alior Bank S.A..
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§7
Zasady Promocji
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

W celu poprawnego naliczenia rabatu na paliwo Uczestnik promocji zobowiązany jest do poinformowania kasjera na
stacji, przed płatnością, że dokonuje płatności Kartą Kredytową biorącą udział w Promocji.
Promocja dotyczy wyłącznie płatności bezgotówkowych dokonywanych z
fizycznym użyciem - stykowo lub
zbliżeniowo - Karty Kredytowej na Stacjach LOTOS w Polsce. Rabaty nie naliczają się podczas płatności mobilnych
przy użyciu usług ApplePay i GooglePay.
Dokonanie płatności za paliwo oraz produkty i usługi pozapaliwowe wymienione w pkt. 5, zrealizowane na Stacjach
LOTOS Kartą Kredytową stanowią podstawę do naliczenia rabatu.
Promocją objęte są tylko płatności dokonane i rozliczone Kartą Kredytową za zakup produktów i usług wymienionych
w pkt. 5 pod warunkiem, że:
a. płatności nie dotyczą zakupu hurtowego,
b. zakup paliwa jest dokonywany na rachunek własny z przeznaczeniem na wykonywaną działalność gospodarczą.
Na Pakiet Korzyści oferowany razem z Kartą Kredytową składa się:
a. rabat na paliwa standardowe (ON, PB95, PB98, LPG) w wysokości 16 groszy/litr brutto, będący rabatem
preferencyjnym, ważnym do odwołania. Rabat stały, po okresie obowiązywania rabatu preferencyjnego, będzie
wynosił 12 groszy/litr brutto,
b. rabat na paliwa Premium LOTOS (ON Dynamic, PB Dynamic) w wysokości 20 groszy/litr brutto, będący rabatem
preferencyjnym, ważnym do odwołania. Rabat stały, po okresie obowiązywania rabatu preferencyjnego, będzie
wynosił 16 groszy/litr brutto,
c. 10% rabatu na myjnię i płyny do spryskiwaczy,
d. 10% rabatu na ofertę gastronomiczną, która znajduje się w Cafe Punkt. Wykaz produktów wchodzących w skład
oferty Cafe Punkt jest dostępny na stronie www.aliorbank.pl.
e. 200 punktów w programie lojalnościowym Navigator, które naliczane będą do pierwszej transakcji Kartą
Kredytową na Stacjach LOTOS (korzyść jednorazowa),
f.
voucher na płyn do spryskiwaczy w opakowaniu 4 l. Voucher będzie udostępniany razem z Kartą Kredytową w
formie papierowej lub poprzez sms.
Uczestnik promocji dokonując płatności Kartą Kredytową powinien poprosić kasjera na stacji o fakturę. Karta
Kredytowa nie ma funkcji zbiorczego fakturowania.
Dostępność poszczególnych korzyści zależy od dostępności usług i towarów na stacjach LOTOS i może być
zróżnicowana na poszczególnych stacjach.
Korzyści określone jako element Pakietu Korzyści nie podlegają łączeniu z innymi promocjami, upustami, zniżkami
lub rabatami ustalonymi na podstawie odrębnych stosunków prawnych pomiędzy Posiadaczem Karty Kredytowej lub
Użytkownikiem Karty Kredytowej a LOTOS Paliwa spółka z o. o.
Zniżki i rabaty obliczane są od cen detalicznych obowiązujących na danej stacji paliw ujawnionych w umieszczonych
na stacjach cennikach.

§8
Reklamacje
1.
2.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji związanych z Kartą Kredytową został określony w Regulaminie Kart
Kredytowych dla Klientów Biznesowych Alior Bank S.A.
Celem umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik promocji zobowiązany jest do przekazania wraz z
reklamacją kopii faktury dotyczącej reklamowanej transakcji.

§9
Dostępność
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej, www.aliorbank.pl.
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§ 10
Regulacje produktowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie
otwierania i prowadzenie rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie”, „Regulaminie Kart Kredytowych dla Klientów Biznesowych Alior Bank S.A’’, Taryfie, odpowiednich
umowach produktowych, oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 11
Akceptacja Regulaminu
Zawarcie umowy o Kartę Kredytową oznacza udział w Promocji i akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 12
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.

5.

Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji.
Bank jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.
W przypadku wprowadzenia w Banku nowego Regulaminu w miejsce Regulaminu lub dokonania zmian
poszczególnych postanowień Regulaminu, Bank przekazuje Posiadaczowi Karty informację o zmianie postanowień
Regulaminu lub tekst zmienionych postanowień Regulaminu, w terminie 14 dni przed planowanym wdrożeniem
nowego Regulaminu lub jego zmian. Regulamin dodatkowo jest umieszczany na stronach internetowych Banku.
Jeżeli Posiadacz Karty nie złoży Bankowi w terminie 14 dni pisemnego oświadczenia o braku akceptacji nowego
regulaminu lub zmian Regulaminu, nowy regulamin lub zmiany Regulaminu uważa się za zaakceptowane przez
Posiadacza Karty i z upływem tego terminu obowiązujące Bank i Posiadacza Karty.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Alior Bank S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa.
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