Regulamin Promocji „Karta na plusie” dla Posiadaczy Rachunków dla Firm w Alior Banku S.A.
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§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin Promocji („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady akcji
promocyjnej pod nazwą „Karta na plusie” dla Posiadaczy Rachunków dla Firm w Alior
Banku S.A. („Promocja”).
Promocja dotyczy zwolnienia przez Bank z opłat i prowizji związanych z korzystaniem z
kart debetowych Mastercard z Plusem dedykowanych klientom biznesowym Alior Banku
S.A., na zasadach wskazanych w § 3 i § 4 poniżej.
Za każdym razem, gdy w Regulaminie wymienione wielką literą są poniższe pojęcia, należy
przyjąć, że na potrzeby Regulaminu przyjmują następujące znaczenie:
a) Klient biznesowy – klient, który korzysta z produktów i usług Banku dedykowanych
firmom (tj. każdy przedsiębiorca, korzystający z usług i produktów Alior Banku S.A.,
oferowanych przedsiębiorcom w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)).
b) Rachunek – dedykowany klientowi biznesowemu Rachunek o nazwie: iKonto Biznes,
4x4, Plan Biznes, Partner.
c) Karta debetowa – każda karta debetowa, wydana do Rachunku.
d) Cennik – dokument określający poziomy opłat i prowizji właściwe dla planu
taryfowego Rachunku, z którego korzysta uczestnik niniejszej Promocji, tj.: „Tabela
Opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg
rachunkowych”, „Tabela opłat i prowizji bankowych dla Rachunku 4x4”, „Tabela opłat
i prowizji bankowych dla Rachunku Plan Biznes”, „Tabela opłat i prowizji bankowych
dla rachunku iKonto Biznes”.
e) Użytkownik - Osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza Karty do dokonywania
w imieniu i na rzecz Posiadacza Karty operacji określonych w Umowie. Dane
identyfikacyjne Użytkownika Karty, umieszczone są na Karcie

§2 Organizator
Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna („Bank” „Organizator”) z siedzibą w
Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 305 539 910 PLN
(opłacony w całości), wpisany 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 1070010731.
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§3 Uczestnicy i czas trwania Promocji
Uczestnikiem Promocji jest Klient biznesowy, który w terminie od 1 listopada 2021 r. do
30 czerwca 2022 r. złoży wniosek o wydanie jednej lub wielu kart debetowych
Mastercard z Plusem do Rachunku, o ile na dzień 28 października 2021 r. nie posiadał ani
jednej Karty debetowej do żadnego z Rachunków, z których korzysta w Alior Banku S.A.
jako Klient biznesowy.
Dniem przystąpienia do Promocji jest dzień złożenia wniosku o wydanie karty debetowej
Mastercard z Plusem.
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Termin zakończenia obowiązywania Promocji (tj. zwolnienia przez Bank z opłat i prowizji
określonych w § 4 poniżej) jest wspólny dla wszystkich uczestników Promocji i obowiązuje
do 31 grudnia 2022 r., niezależnie od tego kiedy dany Uczestnik przystąpił do Promocji
zgodnie z ust. 2 powyżej.
Z Promocji Klient może skorzystać tylko jeden raz tj. tylko jedna karta debetowa
Mastercard z Plusem wydana każdemu wskazanemu przez Klienta biznesowego
Użytkownikowi jest objęta Promocją.
Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu obowiązywania Promocji, przy
czym prawa Uczestników, nabyte w trakcie jej trwania nie będą ulegały żadnym zmianom.
Jeśli Organizator zdecyduje się na zakończenie Promocji, informacja o jej zakończeniu
zostanie opublikowana na stronie http://www.aliorbank.pl z 7 dniowym wyprzedzeniem.

§4 Zasady Promocji
Uczestnicy Promocji w czasie jej trwania, na zasadach określonych w § 3 powyżej,
niezależnie od postanowień Cennika właściwego dla Rachunku Klienta, zostaną zwolnieni
przez Bank z opłat i prowizji pobieranych w związku z korzystaniem z karty debetowej
Mastercard z Plusem, tj. z następujących opłat:
a) Opłaty za kartę debetową,
b) Opłaty dodatkowej za korzystanie z karty debetowej,
c) Opłaty za korzystanie z karty debetowej.
Bank nie pobierze opłat i prowizji wymienionych w ust. 1 powyżej niezależnie od tego, czy
Klient biznesowy w czasie trwania Promocji będzie spełniał warunki aktywności określone
we właściwej Tabeli Opłat i Prowizji.

§5 Reklamacje
Dla trybu składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji odpowiednie
zastosowanie mają zapisy Regulaminu Kart debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Banku
S.A.
§5 Regulacje produktowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają:
postanowienia zawarte w „Regulaminie prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla
przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie”,
„Regulaminie korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Przedsiębiorców i Innych
Podmiotów”, „Regulaminie korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów
Indywidualnych” oraz Cenniku, które Uczestnik otrzymał w momencie zawarcia umowy o
prowadzenie Rachunku w Banku, i które Bank udostępnia na stronie internetowej pod
adresem http://www.aliorbank.pl, a także odpowiednie umowy produktowe i przepisy
powszechnie obowiązujące.
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§6 Postanowienia końcowe
Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (RODO) jest Bank.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Bank w celu udziału Uczestnika w
Promocji, w szczególności weryfikacji spełnienia warunków określonych w Regulaminie, a
także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Dodatkowe informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestnika są zapisane
w „Informacji o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach
przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Bank”, które Uczestnik
otrzymuje podczas zawarcia z Bankiem Umowy.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem
http://www.aliorbank.pl.

