
 

 

Regulamin Promocji  

„Nowy Apple nawet 300 zł taniej” 

 

§1. Nazwa Promocji 

Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Nowy Apple nawet 300 zł taniej”. 

§2. Organizator 

Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 305 539 910 zł w całości wpłacony, 

wpisany 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 107 001 107 31. 

§3. Definicje 

Aplikacja Mobilna - aplikacja dostępna na urządzeniach mobilnych takich jak tablety i telefony 

komórkowe, umożliwiająca Uczestnikowi składanie określonych dyspozycji dotyczących transakcji 

finansowych. 

Apple Pay - system płatności mobilnych i cyfrowy portfel stworzony przez firmę Apple Inc., który 

pozwala Uczestnikowi dokonywać płatności za pomocą urządzeń iPhone, Apple Watch, iPad oraz 

Mac. 

Bank – Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, 

z uwzględnieniem oddziału T-Mobile Usługi Bankowe. 

Bankowość Internetowa – usługa bankowości elektronicznej zapewniająca Uczestnikowi 

dostęp do Rachunku Karty Kredytowej przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku, 

zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu Karty 

Kredytowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji. 

Cykl Promocyjny – cykl miesięczny zgodny z miesiącem kalendarzowym. 

Karta Kredytowa – karta kredytowa Mastercard OK! wydawana przez Bank (karta płatnicza), 

umożliwiająca wykonywanie transakcji przy wykorzystaniu środków z przyznanego limitu 

kredytowego w Rachunku Karty Kredytowej. 

Plan Ratalny – spłata zadłużenia z Rachunku Karty Kredytowej w równych ratach, które 

powiększają kwotę minimalną wymaganą do spłaty zgodnie z cyklem rozliczeniowym Karty 

Kredytowej. 

Płatność – transakcja bezgotówkowa Kartą Kredytową dokonana w sklepach stacjonarnych 

z wyłączeniem punktów posiadających MCC (Merchant Category Code) równy: 

• 7995 - określający kasyna 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 - określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 

• 9406 – określający Totalizator Sportowy, 

• 4829 - określający internetowe przekazy pieniężne 

• 4900 - określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne. 

Prowizja za uruchomienie Planu ratalnego - jednorazowo pobierana prowizja liczona od 

kwoty danego Planu ratalnego, której wysokość ustalana jest indywidualnie z Uczestnikiem 

i znana Uczestnikowi przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Planu ratalnego. 

Rachunek Karty Kredytowej – rachunek kredytowy, prowadzony w Banku w złotych polskich, 

z przyznanym limitem kredytowym, na którym księgowane są transakcje, opłaty, odsetki, 

prowizje oraz spłaty. 

Regulamin – regulamin Promocji „Nowy Apple nawet 300 zł taniej”. 

Uczestnik – główny posiadacz Karty Kredytowej, osoba fizyczna będąca konsumentem, która 

spełniła warunki udziału w Promocji, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

Taryfa –  Taryfa Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Indywidualnych. 

Zakup –  transakcja bezgotówkowa Kartą Kredytową, za którą uznaje się zakup produktu firmy 

Apple, dokonana za pośrednictwem firmy Innergo Systems Sp. z o.o. , na dedykowanej Promocji 

stronie:  ipromocja.innergo.pl. 

§4. Zasady Promocji 

1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna będąca konsumentem, która na dzień 

31 sierpnia 2019 r. nie posiadała w Banku żadnego rachunku karty kredytowej oraz która 

spełni łącznie poniższe warunki: 

a. w terminie od 30 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. poprawnie wypełni formularz 

kontaktowy o wydanie Karty Kredytowej, dostępny na dedykowanej Promocji stronie 

internetowej: ipromocja.aliorbank.pl,  

b. w efekcie złożonego formularza kontaktowego, o którym mowa w punkcie powyżej, 

zawrze z Bankiem umowę o Kartę Kredytową oraz przyznanie limitu kredytowego 

w Rachunku Karty Kredytowej, 

c. najpóźniej w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu zawarcia umowy 

o Kartę Kredytową oraz przyznanie limitu kredytowego w Rachunku Karty Kredytowej 

dokona Zakupu produktu firmy Apple na stronie ipromocja.innergo.pl. 

2. Uczestnik, który spełni warunki, o który mowa w ust. 1 powyżej uprawniony jest do uzyskania 

Premii, która naliczana i wypłacana jest w formie bezgotówkowej przelewem na Rachunek 

Karty Kredytowej Mastercard OK! Uczestnika prowadzony w Banku. 

3. Wysokość Premii skalkulowana jest jako 5% wartości Zakupu dokonanego przez Uczestnika, 

w kwocie nieprzekraczającej 300 zł w czasie wszystkich Cykli Promocyjnych oraz nie więcej 

niż 30 zł w czasie jednego Cyklu Promocyjnego. 

4. Premia rozliczana jest maksymalnie w 10 kolejnych Cyklach Promocyjnych, poczynając 

od 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu dokonania Zakupu. 



 

 

5. Warunkiem naliczania premii za dany Cykl Promocyjny jest spełnienie przez Uczestnika łącznie 

następujących warunków: 

a. dokonanie nie mniej niż pięciu Płatności Kartą Kredytową za pomocą Apple Pay 

w danym miesiącu, w sklepie stacjonarnym, z zastrzeżeniem ust. 6, 

b. zalogowanie się do systemu Bankowości Internetowej Banku lub Aplikacji Mobilnej 

Banku minimum raz w danym miesiącu. 

6. Do zaliczenia warunku opisanego w ust. 5 pkt a.  uwzględnia się tylko jedną transakcję 

dziennie w danym sklepie stacjonarnym, wg daty dokonania Płatności. W przypadku dwóch 

lub większej liczby Płatności dokonanych za pomocą Apple Pay w danym sklepie stacjonarnym 

tego samego dnia, zostanie wzięta pod uwagę pierwsza dokonana Płatność. 

7. Premia wypłacana jest w formie przelewu na Rachunek Karty Kredytowej Uczestnika 

najpóźniej ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po danym Cyklu 

Promocyjnym, pod warunkiem, że przed dniem wypłaty Rachunek Karty Kredytowej nie został 

zamknięty. 

8. Z Promocji można skorzystać tylko jeden raz. 

9. Promocją objęty jest wyłącznie pierwszy Zakup dokonany Kartą Kredytową Uczestnika wydaną 

w okresie Promocji pod warunkiem, że nie jest to transakcja zwrócona lub anulowana. 

10. W przypadku skorzystania przez Uczestnika w pierwszym miesiącu kalendarzowym 

następującym po zawarcia umowy o Kartę Kredytową z Planu Ratalnego naliczona zgodnie 

z Taryfą Prowizja za uruchomienie pierwszego Planu ratalnego zostanie zwrócona na 

Rachunek Karty Kredytowej Uczestnika najpóźniej ostatniego dnia drugiego miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu wydania Karty Kredytowej. 

 

§5. Opodatkowanie premii 

Premia otrzymana w ramach Promocji stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą 

premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 poz. 1509 z późn. zm.)  i jest 

zwolniona z podatku, co oznacza, że Uczestnik nie ma obowiązku odprowadzenia podatku. 

 

§6. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika 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. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji i na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie.  

3. W pozostałym zakresie dane osobowe Uczestnika, który udostępnił Bankowi dane na 

Formularzu lub wniosku o Kartę Kredytową, będą przetwarzane przez Bank, zgodnie z treścią 

klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, przekazanej przez Bank 

odpowiednio na Formularzu lub wniosku o Kartę Kredytową. 

 

  



 

 

§7. Reklamacje 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji określony jest w Regulaminie 

kart płatniczych Alior Banku S.A. 

 

§8. Postępowania końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Banku, pod adresem: 

ipromocja.aliorbank.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia 

zawarte w umowie o Kartę Kredytową, „Regulaminie kart płatniczych Alior Banku S.A.”,  

obowiązującej Taryfie oraz przepisach powszechnie obowiązujących. 

 

 


