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Regulamin promocji „Biznes na plusie, ceny na minusie – edycja 2” 
Obowiązuje od 2 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku 

I 1. Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa zasady promocji „Biznes na plusie, ceny na minusie – edycja 2”. Organizuje ją 

Alior Bank Spółka Akcyjna.  

2. Niektóre wyrazy w Regulaminie są napisane wielką literą. Oznacza to, że zostały zdefiniowane 

następująco:   

Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa; 

kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł w całości wpłacony; wpis do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000305178; REGON: 141387142; NIP: 107 001 07 

31. 

Dotychczasowy klient - Uczestnik promocji, który: 

1) na dzień rozpoczęcia Promocji ma podstawowy Rachunek firmowy oraz  

2) na dzień rozpoczęcia Promocji nie posiada żadnej karty debetowej wydanej do Rachunku 

firmowego oraz  

3) w okresie trwania Promocji zawarł z Bankiem Umowę o Kartę debetową Mastercard z 

Plusem do Rachunku firmowego. 

Karta – płatnicza karta debetowa Mastercard z Plusem, którą Bank wydał do Rachunku firmowego 

przy współpracy z międzynarodową organizacją płatniczą Mastercard. 

 Kod MCC - Merchant Category Code, czyli czterocyfrowy kod, który jest nadawany przez organizacje 

płatnicze: 

1) punktom handlowo-usługowym 

2) na podstawie rodzaju prowadzonej działalności.  

 Miesiąc rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy, za który następuje rozliczenie Promocji.  

 Nowy klient - Uczestnik promocji, który: 

1) przed rozpoczęciem Promocji nie miał w Banku podstawowego Rachunku firmowego oraz 

2) w czasie Promocji zawarł z Bankiem Umowę Ramową, Umowę o podstawowy Rachunek 

firmowy oraz Umowę o Kartę debetową Mastercard z Plusem do Rachunku firmowego.  

Premia moneyback/ Moneyback - premia za Transakcję objętą Promocją, którą Bank wypłaca  

w formie przelewu na podstawowy Rachunek firmowy Uczestnika Promocji prowadzony w Banku. 

Promocja – „Biznes na plusie, ceny na minusie – edycja 2”, którą opisuje Regulamin. 

Przelew do ZUS – przelew składkowy do ZUS na indywidualny numer rachunku (NRS). 

Rachunek firmowy – podstawowy lub pomocniczy rachunek rozliczeniowy w złotych, który 

Uczestnik promocji: 

1) otworzył w Banku,  

2) wykorzystuje do rozliczeń związanych ze swoją działalnością.  

Regulamin – Regulamin promocji „Biznes na plusie, ceny na minusie – edycja 2”.  
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Stacje paliw – punkty usługowo – handlowe, które zajmują się detaliczną sprzedażą paliw i olejów 

napędowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej o Kodach MCC: 5172, 5541, 5542 lub 5983. 

Taryfa – 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, ,,Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów 

Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe’’. 

Terminal POS - (ang. point of sale – punkt handlowy) to urządzenie, które umożliwia wykonywanie 

transakcji bezgotówkowych, np. kartą płatniczą czy telefonem. 

Transakcja objęta Promocją – transakcja bezgotówkowa, którą Uczestnik Promocji zrealizuje na 

poniższych zasadach łącznie: 

1) z Rachunku firmowego, 

2) Kartą Mastercard z Plusem w Terminalu POS,  

3) na Stacjach paliw.  

Transakcja gotówkowa – wypłata gotówki w dowolnej walucie wykonana przy użyciu Karty. 

Transakcja bezgotówkowa – płatność w Terminalu POS, transakcja bez fizycznego 

użycia Karty lub transakcja zbliżeniowa. 

Uczestnik promocji/ Posiadacz Karty – przedsiębiorca, który: 

1) jest Nowym klientem lub Dotychczasowym klientem Banku (dowolna forma prawna),  

2) ma Kartę. 

Umowa o kartę – umowa, którą Uczestnik Promocji zawarł składając wniosek o Kartę w ramach 

zawartej Umowy Ramowej.  

Umowa o podstawowy Rachunek firmowy - umowa, którą Uczestnik promocji zawarł składając 

wniosek o podstawowy Rachunek firmowy w ramach zawartej Umowy Ramowej. 

Umowa Ramowa to: 

1) „Umowa ramowa o świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie rachunków 

rozliczeniowych  i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów” lub 

2) „Umowa o Prowadzenie Rachunków Bankowych dla Klientów Korporacyjnych oraz 

Świadczenie   Usług Związanych z tymi Rachunkami w ramach działalności przejętej przez 

Alior  Bank S.A. 4 listopada 2016 r.” lub  

3) „Umowy o współpracy w zakresie produktów Bankowych Alior Bank S.A. w ramach 

działalności przejętej przez Alior Bank S.A. 4 listopada 2016 r.”.   

I 2. Zasady Promocji 

1. Promocja polega na otrzymaniu przez Uczestnika promocji Premii moneyback za Transakcje objęte 

Promocją, które Uczestnik promocji wykona w czasie trwania Promocji, tj. w okresie  

od 2 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku. 
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2. Z Transakcji objętych Promocją wyłączone są płatności, które: 

1) zostały zwrócone, są sporne albo zostały zakwestionowane przez Uczestnika, 

2) są połączone z usługą typu Cash Back, czyli tzw. wypłaty i w Terminalach POS.  

I 3. Premia moneyback 

1. Bank rozlicza Premię moneyback w cyklach miesięcznych zgodnych z miesiącem kalendarzowym. 

2. Bank naliczy Premię moneyback za dany Miesiąc rozliczeniowy, jeśli Uczestnik promocji w tym 

danym miesiącu spełni łącznie poniższe warunki: 

1) wykona Transakcje bezgotówkowe i/lub Transakcje gotówkowe na wszystkich swoich 

Kartach na łączną kwotę minimum 500 zł,  

2) wykona minimum jeden Przelew do ZUS lub US z Rachunku firmowego.  

3. Jeśli Uczestnik promocji nie spełni chociaż jednego z warunków opisanych w pkt 2.1) i 2.2)  Bank nie 

naliczy Premii moneyback za dany Miesiąc rozliczeniowy.  

4. Maksymalna kwota miesięcznej Premii moneyback, którą Bank wypłaci Uczestnikowi wynosi: 

1) 10% kwoty wykonanych w danym Miesiącu rozliczeniowym Transakcji objętych Promocją – 

nie więcej niż 200 zł dla Nowego Klienta (nie więcej niż 1800 zł w całym okresie Promocji),  

2) 10% kwoty wykonanych w danym Miesiącu rozliczeniowym Transakcji objętych Promocją – 

nie więcej niż 100 zł dla Dotychczasowego Klienta (nie więcej niż 900 zł w całym okresie 

Promocji).  

5. Bank wypłaci Uczestnikowi promocji Premię moneyback: 

1) przelewem do 15-go dnia roboczego miesiąca, który występuje po Miesiącu 

rozliczeniowym, 

2) na podstawowy Rachunek firmowy, który Uczestnik Promocji posiada w Banku. 

6. Bank wypłaci Uczestnikowi Promocji Premię moneyback, jeśli w dniu wypłaty Premii moneyback 

Rachunek firmowy Uczestnika Promocji nie jest zamknięty i nie jest w trakcie okresu 

wypowiedzenia.  

7. Premia moneyback, którą Uczestnik Promocji otrzyma w ramach Promocji pozostaje w związku 

z działalnością gospodarczą Uczestnika. Wartość otrzymanej premii stanowi przychód podatkowy z 

tej działalności, który Uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad 

opodatkowania. 

I 4. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik promocji może zrezygnować z Promocji ze skutkiem natychmiastowym w czasie jej 

trwania. Aby to zrobić, musi złożyć w Banku dyspozycję. Uczestnik może to zrobić w: 

1) dowolnej placówce Banku, 

2) bankowości internetowej Alior Online, 

3) aplikacji mobilnej Alior Mobile. 

2. Sposób składania i rozpatrywania reklamacji, które dotyczą Promocji określony jest w „Regulaminie 

kart debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Banku S.A.” 

3. Jeśli Regulamin nie wspomina o jakiś sprawach, są one regulowane przez: 

1) „Regulamin otwierania i prowadzenie rachunków rozliczeniowych i lokat dla 
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przedsiębiorców  

i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie”, 

2) „Regulamin Kart debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Bank S.A”’,  

3) Taryfę,  

4) odpowiednie umowy produktowe oraz  

5) powszechnie obowiązujące przepisy. 

4. Treść Regulaminu Bank udostępnia również na stronie:   

https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/oferty-specjalne-dla-firm.html   
 

I 5. Dane osobowe 

1. 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, zwanego dalej RODO) jest Bank. 

2. Bank przetwarza dane osobowe Uczestników Promocji, w celu: 

1) sprawdzenia, czy Uczestnik Promocji spełnia warunki, które są określone w Regulaminie 

2) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3. Pozostałe 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 umów z Bankiem. Informacje te dostępne są również na stronie 

www.aliorbank.pl, w zakładce Dane osobowe. 
 

 

https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/oferty-specjalne-dla-firm.html
http://www.aliorbank.pl/

