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Regulamin Promocji „ PromoOferty Alior Banku – dla kart debetowych”

§1
Zakres przedmiotowy
Promocja „PromoOferty Alior Banku – dla kart debetowych” polega na przekazaniu przez Bank Uczestnikowi
Promocji Nagrody premiowej w postaci elektronicznego kuponu, do wskazanego w Wiadomości Punktu z
Nagrodami, opisanego w definicji w § 3 pkt 7, po spełnieniu warunków wskazanych w § 4 ust. 1.
§2
Zakres Podmiotowy i Czas obowiązywania Promocji
1. Promocją objęci zostaną Posiadacze Rachunków i Kart, do których Bank skieruje zaproszenie do wzięcia
udziału w Promocji za pośrednictwem Wiadomości.
2. Promocja trwa od 17 czerwca 2022 r. doodwołania.. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie podana na
stronie www.aliorbank.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem.
3.Zakończenie Promocji nie ma wpływu na prawa nabyte Uczestników na podstawie Regulaminu.
§3
Definicje i wyjaśnienia
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia lub skróty, należy przez nie rozumieć:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Aplikacja – aplikacja mobilna Alior Banku lub Google Pay, Apple Pay. Lista udostępnianych aplikacji
mobilnych znajduje się na stronie internetowej Banku,
Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, kod poczt. 02-232
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000305178, NIP
1070010731, Regon 141387142, ł zakładowy 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości),
Bankowość internetowa – usługa zapewniająca dostęp do informacji o produktach Posiadacza Rachunku i
Posiadacza karty oraz możliwość składania dyspozycji z wykorzystaniem sieci Internet i urządzenia
wyposażonego w przeglądarkę internetową. Zakres funkcjonalny Bankowości Internetowej, w tym rodzaje
dyspozycji, jakie mogą zostać złożone przy jej pomocy, znajdują się na stronie internetowej Banku.
Karta/Karta płatnicza – płatnicza karta debetowa wydawana przez Bank przy współpracy z
międzynarodową organizacją płatniczą, umożliwiająca dokonywanie operacji przy wykorzystaniu środków
z rachunku płatniczego.
Karta Wirtualna – Ztokenizowana Karta, umożliwiająca dokonywanie operacji za pośrednictwem
urządzenia mobilnego i Aplikacji. Usługa dostępna dla wybranych Kart płatniczych.
Nagroda /Karta Podarunkowa (Nagroda) – elektroniczny bon towarowy w formie niematerialnej
(reprezentowany przez kod numeryczny), uprawniający Uczestnika Promocji do nabycia na jego podstawie
towarów oferowanych w Punktach z Nagrodami.. Maksymalna wartość pojedynczej Nagrody to 50 PLN
(słownie złotych: pięćdziesiąt). W Wiadomości stanowiącej propozycję wzięcia udziału w Promocji będzie
przekazana informacja o wysokości Nagrody możliwej do zdobycia. Nagroda będzie przekazana w formie
wiadomości SMS na telefon zaufany lub telefon do kontaktu podany w Banku przez Uczestnika Promocji.
Przed skorzystaniem z Nagrody Uczestnik zobowiąznay jest do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami
realizacji tej Nagrody, które mogą być dodatkowo określone w regulaminach podmiotów będących
wystawcami bonów towarowych.
Punkty z Nagrodami – wybrane sklepy, punkty usługowe lub serwisy internetowe, np. sklepy sieci „Żabka”,
„Biedronka”, „Empik”, „Allegro”, „Steam”, w których Uczestnik może zrealizować Nagrodę. Nagroda
zostanie wydana Uczestnikowi w formie elektronicznego bonu towarowego uprawniającego do dokonania
zakupów w ramach przyznanej kwoty oraz w konkretnym Punkcie z Nagrodami. Wysokość Nagrody oraz
Punkt z Nagrodami, w którym możliwe będzie zrealizowanie Nagrody – wskazane zostaną Klientowi w
Wiadomości.
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Posiadacz karty - właściciel rachunku Karty. Posiadacz dokonuje wskazaną Kartą operacji w swoim imieniu i
na swoją rzecz, na zasadach określonych w Umowie oraz w Regulaminie karty.
Posiadacz Rachunku - osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę rachunku oszczędnościowo –
rozliczeniowego.
Promocja - niniejsza Promocja „PromoOferty Alior Banku – dla kart debetowych”.
Rachunek – rachunek, do którego została wydana Karta.
Regulamin karty – Regulamin Kart Płatniczych Alior Bank SA.
Regulamin Promocji - niniejszy Regulamin Promocji „PromoOferty Alior Banku – dla kart debetowych”.
Transakcja bezgotówkowa – zapłata za towary i usługi przy wykorzystaniu Karty lub Karty Wirtualnej za
pośrednictwem Urządzenia, we wszystkich punktach oznaczonych emblematem odpowiedniej
Międzynarodowej Organizacji Płatniczej lub w drodze transakcji na odległość, której dokonanie i spłata
odbywa się na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie karty, Taryfie Opłat i Prowizji oraz
zestawieniu transakcji/wyciągu. Do Transakcji bezgotówkowej nie są wliczane Transakcje w punktach
posiadających MCC (Merchant Category Code) równy:
• 7995,7993,7994,9406 określający kasyna,kolektury oraz zakłady bukmacherskie i im podobne;
• 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność
zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska);
• 4111, określający m.in. usługi transportowe;
• 6012, określający instytucje finansowe;
• 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych;
• 6051,6540 określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych;
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne;
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.
Transakcja – transakcja bezgotówkowa zlecona i zrealizowana w Bankowości internetowej lub Aplikacji.,.
Uczestnik Promocji (Uczestnik) – Posiadacz karty, który otrzymał z Banku zaproszenie do wzięcia udziału
w Promocji.
Umowa – Umowa rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego oraz Umowa o kartę płatniczą debetową,
obowiązująca na dzień przekazania Uczestnikowi zaproszenia do wzięcia udziału w Promocji.
Urządzenie mobilne (Urządzenie) – smartfony, tablety i palmtopy, smartwatche.
Wiadomość - wiadomość indywidualnie wysłana do Uczestnika, zawierająca propozycję wzięcia udziału w
Promocji oraz szczegółowe warunki dotyczące udziału w Promocjii, indywidualnie ustalone dla Uczestnika,
tj.:
1) sumę, na jaką powinny być dokonane Transakcje bezgotówkowe Kartą, lub
2) ilość Transakcji bezgotówkowych jaką Uczestniką powinien wykonać Kartą lub ilość Transakcji
jakich powinien doknać w Aplikacji lub w Bankowosci internetowej
oraz
3) termin, w jakim Transakcje bezgotówkowe lub Transakcje w Aplikacji lub Bankowości
internetowej powinny być dokonane,
4) wartość Nagrody jaka jest możliwa do zdobycia w Promocji po spelnieniu wyznaczonych
warunków
5) Punkt z Nagrodami, w którym możliwe będzie zrealizoanie Nagrody.

Wiadomości mogą zostać przekazane Uczestnikowi za pomocą:
1) Wiadomości e-mail przesyłanych na ostatni podany Bankowi adres e-mail
i/lub
2) Wiadomości tekstowych SMS przesyłanych pod ostatni podany Bankowi telefon zaufany lub
telefon do kontaktu i/lub,
3) Wiadomości udostępnianych w Bankowości Internetowej Banku
i/ lub
4) nagranej rozmowy telefonicznej, przeprowadzonej z udziałem Uczestnika oraz Pracownika
Banku.
§4
Szczegółowe zasady Promocji
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1. Promocja polega na przesłaniu przez Bank do Uczestników Wiadomości z zaproszeniem do wzięcia udziału
w Promocji wraz z określeniem indywidulanych warunków do spełnienia i wskazaniu Nagrody w postaci
elektronicznej, możliwej do zdobycia po spłenieniu warunków wskazanych w Wiadomości.
2. Przez cały okres trwania Promocji Bank wysyła cyklicznie do Uczestników Wiadomości. Uczestnik związany
jest wyłącznie propozycją warunków wskazanych w przesłanej do niego Wiadomości.
3. Warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody przez Uczestnika Promocji jest:
a) dokonanie przez Uczestnika Transakcji bezgotówkowych Kartą lub Kartą Wirtualną lub Transakcji
w Bankowosci internetowej lub Aplikacji w określonym czasie i na określoną wartość, zgodnie z
warunkami, które zostały wskazane w Wiadomości;
b) niewypowiedzenie Umowy do dnia wysłania przez Bank Nagrody.
4. Do kwoty lub ilości Transakcji bezgotówkowych wymaganej przez Bank w przekazanej Wiadomości,
zaliczane będą wyłącznie Transakcje bezgotówkowe dokonywane Kartą lub Kartą Wirtualną w ramach
Umowy obowiązującej na dzień przekazania Uczestnikowi zaproszenia do wzięcia udziału w Promocji.
5. Każdy zwrot lub anulowanie Transakcji bezgotówkowej, o której mowa w ust. 4, skutkować będzie
nieuwzględnieniem takiej Transakcji w kwocie lub ilości Transakcji bezgotówkowych wskazanych przez Bank
w przesłanej Wiadomości.
6. Nagroda przyznana w Promocji nie podlega wymianie na Nagrodę innego typu.
7. Nagroda zostanie przekazana w formie wiadomości SMS na telefon zaufany lub telefon do kontaktu podany
w Banku przez Uczestnika Promocji w terminie do 14 dni kalendarzowych po spełnieniu warunków
określonych w niniejszym paragrafie.
8. Odwołanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych
w celach marketingowych przed przekazaniem Nagrody będzie skutkowało uniemożliwieniem wysłania
Wiadomości oraz brakiem możliwości odbioru Nagrody.
9. Nagroda przyznana w Promocji stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową i stosownie do
art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1128 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku dochodowego, co oznacza, że Klient
nie ma obowiązku odprowadzenia podatku.
§5
Zasady składania reklamacji oraz rozstrzyganie sporów
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji określony jest w Regulaminie kart
płatniczych Alior Banku S.A. oraz Regulaminie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych.
§6
Postanowienia końcowe
1.

2.

3.

4.

Administratorem danych osobowych Uczestnika promocji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) jest Bank.
Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Bank w celu udziału Uczestnika w Promocji,
w szczególności weryfikacji spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także w celu
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Dodatkowe informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji są zapisane
w „Informacjach o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom,
których dane przetwarzane są przez Bank”, które Uczestnik Promocji otrzymuje podczas zawarcia z
Bankiem umowy.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie https://www.aliorbank.pl/dodatkoweinformacje/przydatne-dokumenty/klienci-indywidualni.html
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5.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Umowa oraz Regulamin
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych
oraz Regulamin kart płatniczych Alior Banku SA.
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/przydatne-dokumenty/klienciindywidualni.html

