
Regulamin Promocji „Konto Lokacyjne” 

Obowiązuje od 4 sierpnia 2017 r. 

  

§1 

Organizator 

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Konto Lokacyjne” zwanej dalej Promocją, 

organizowanej przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 

38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 292 577 630 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 07 31, zwany dalej 

Bankiem. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Uczestnik Promocji – Pełnoletnia osoba fizyczna, będąca Klientem Banku, która 

w Okresie trwania promocji otworzy Konto oszczędnościowe „Konto Lokacyjne” 

2) Okres trwania Promocji – okres 4 miesięcy od daty otwarcia Konta 

Oszczędnościowego „Konto Lokacyjne”, podczas którego wpłacone przez 

Uczestnika Promocji Nowe środki będą podlegać Oprocentowaniu promocyjnemu, 

3) Oprocentowanie promocyjne – oprocentowanie, któremu podlegają Nowe  

środki zdeponowane na Koncie Lokacyjnym, informacja o aktualnym 

oprocentowaniu jest dostępna w Tabeli Oprocentowania Alior Banku SA dla 

Klientów Indywidualnych, 

4) Dzień weryfikacji salda – data zdefiniowana w Tabeli Oprocentowania Alior 

Banku SA dla Klientów Indywidualnych,  

5) Łączne saldo – suma środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-

rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych oraz rachunkach terminowych 

lokat oszczędnościowych prowadzonych przez Bank na rzecz Klienta oraz 

rachunkach walutowych na moment weryfikacji salda, rachunki walutowe 

przewalutowane zostaną po kursie średnim NBP. Łączne saldo zostanie 

pomniejszone o sumę blokad na rachunku, 

6) Początkowe łączne saldo – Łączne saldo środków obliczone na koniec Dnia 

weryfikacji salda. Początkowe łączne saldo będzie sumą sald księgowych na dzień 

weryfikacji salda pomniejszoną o blokady ustawione na rachunku na moment 

wyliczenia początkowego łącznego salda (na dzień ustawienia promocji),  

7) Rachunek techniczny – rachunek na który trafiają Nowe środki Klienta, które 

podlegają oprocentowaniu według stawki Oprocentowania promocyjnego, 

8) Nowe środki – środki zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym „Konto 

Lokacyjne” od Dnia weryfikacji salda do końca Okresu trwania Promocji będące 

nadwyżką nad Początkowym łącznym saldem. Wpłata lub przelew środków na 

rachunki w Alior Banku w pierwszej kolejności pokrywa zobowiązania kredytowe. 

Saldo zostanie pomniejszone o kwotę blokad na rachunku. 

9) Tabela Oprocentowania – Tabela Oprocentowania Alior Banku SA dla Klientów 

Indywidualnych, 

10) Konto Oszczędnościowe „Konto Lokacyjne” – rachunek oszczędnościowy 

otwierany na podstawie umowy z Bankiem zawartej na czas nieokreślony, 

kapitalizacja odsetek promocyjnych i standardowych  ma miejsce w terminie 

zakończenia Okresu trwania Promocji na koncie. 

§3 

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji 

1. Promocja jest skierowana do Klientów Banku będącymi w Okresie trwania Promocji 

posiadaczami lub współposiadaczami Konta Oszczędnościowego „Konto Lokacyjne”, 

2. Klient może posiadać tylko jedno Konto oszczędnościowe „Konto Lokacyjne”, zarówno 

jako właściciel oraz współwłaściciel. 



Regulamin Promocji „Konto Lokacyjne” 

Obowiązuje od 4 sierpnia 2017 r. 

3. Promocja może być wykorzystana tylko wtedy, gdy na Koncie Oszczędnościowym 

mającym podlegać Promocji nie obowiązuje w tym czasie żadna inna promocja. 

4. Promocyjne oprocentowanie środków dotyczy wyłącznie Nowych środków. 

Maksymalna kwota Nowych środków podlegająca promocyjnemu oprocentowaniu 

określona została w Tabeli Oprocentowania. 

5. Informacja o wydłużeniu Promocji (możliwość przystąpienia do promocji) zostanie 

udostępniona w placówkach Alior Bank SA oraz na stronie internetowej Banku 

www.aliorbank.pl. 

6. Promocja obowiązuję od dnia 4 sierpnia 2017 r.  i może zostać odwołana. Warunki dla 

Klientów, którzy przystąpili do Promocji, w okresie promocyjnym nie ulegają zmianie. 

7. W momencie założenia Konta Oszczędnościowego „Konto Lokacyjne” w Okresie 

trwania Promocji  Klient Banku staje się Uczestnikiem Promocji. 

 §4 

Zasady funkcjonowania Promocji 

1. W Dniu weryfikacji salda każdemu Klientowi Banku wyliczane jest Łączne saldo,  

a na jego podstawie każdemu Klientowi przypisywane jest Początkowe łączne saldo. 

2. Dla nowego Klienta Banku, który nie posiada środków zgromadzonych na rachunkach 

oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych oraz rachunkach 

terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych przez Bank na rzecz Klienta  

na Dzień weryfikacji salda przyjmie wartość 0,00 PLN. Zatem wszystkie środki Klienta 

zgromadzone na wyżej wymieniowych produktach traktowane są jako Nowe środki. 

3. Bank w Okresie trwania Promocji oraz w okresie obowiązywania Oprocentowania 

promocyjnego każdego dnia: 

a) wyliczy Łączne saldo Uczestników Promocji, 

b) zweryfikuje saldo na Koncie Oszczędnościowym „Koncie Lokacyjnym”, 

c) zestawi ze sobą poziom Łącznego salda wszystkich Uczestników Promocji  

z danego dnia do Początkowego łącznego salda tych Uczestników, 

d) wyliczy aktualną wysokość Nowych środków znajdujących się na Koncie 

Oszczędnościowym „Koncie Lokacyjnym”, 

e) przyporządkuje właściwe oprocentowanie środkom zgromadzonym na Koncie 

Oszczędnościowym „Koncie Lokacyjnym”, poprzez przeniesienie na koniec dnia 

Nowych środków na rachunek techniczny z podwyższonym oprocentowaniem. 

4. Okres obowiązywania Oprocentowania promocyjnego liczony jest od daty otwarcia 

Konta Oszczędnościowego „Konto Lokacyjne” w Okresie trwania Promocji. 

5. Nowe środki będą oprocentowane według Oprocentowania promocyjnego w okresie 

zdefiniowanym w Tabeli Oprocentowania.  

6. W trakcie naliczania podwyższonego oprocentowanie środki zostają przeniesione na 

Rachunek techniczny. Środki nie będą dostępne dla Klienta. Dostępność środków dla 

Klienta zostaje przywrócona następnego dnia. Przelew na Rachunek techniczny 

wykonywanych jest pomiędzy godziną 23:00 a 24:00. Środki zostaną zwrócone na 

Konto Lokacyjne miedzy godziną 0:00 a 5:00. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany 

godzin udostępnienia widoczności środków. 

7. Środki przekazane na Konto Lokacyjne lecz niezakwalifikowane jako Nowe środki 

będą oprocentowane według Oprocentowania standardowego opisanego w Tabeli 

Oprocentowania. Środki te pozostają dostępne dla Klienta. 

8. W przypadku, gdy Konto Lokacyjne Klienta jest rachunkiem indywidualnym, do 

Łącznego salda wliczane są zarówno wszystkie produkty indywidualne Klienta, jak  

i współdzielone z innymi Klientami. 

9. W przypadku, gdy Konto Lokacyjne jest rachunkiem wspólnym, Łączne saldo 

Uczestników Promocji stanowi sumę poszczególnych Łącznych sald każdego  

z posiadaczy Konta Lokacyjnego oraz Początkowe łączne saldo stanowi sumę 

Początkowych sald każdego z posiadaczy tego konta, ustalonych w Dniu weryfikacji 

salda. 
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10. Do Nowych środków przelanych na Konto Lokacyjne nie są zaliczane odsetki 

naliczone, nie skapitalizowane, na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, 

rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych. 

11. Modyfikacja parametrów Konta Lokacyjnego powoduje odpięcie rachunku 

technicznego i usunięcie promocji na rachunku.  

§5 

Reklamacje 

 

1. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia   

otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może 

zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz 

przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient 

zostanie poinformowany. 

2. Klient zobowiązany jest dostarczyć Bankowi wszelkie informacje oraz dokumentację 

dot. reklamacji i współpracować z Bankiem do czasu zakończenia rozpatrywania 

reklamacji. 

3. Reklamacja może być zgłoszona: 

a. bezpośrednio w Placówce Banku,  

b. telefoniczne w Contact Center, 

c. poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego), 

d. listownie – na adres korespondencyjny Banku. 

4. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie uzgodnionej z Klientem: 

a. listownie,  

b. poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),  

c. poprzez SMS, 

  a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo: 

a. telefonicznie, 

b. w Placówce Banku. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

postanowienia zawarte w Regulaminie udzielania rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych  dla 

osób fizycznych  i odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym 
Regulaminie.  

3. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) 

jest Bank. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Klienta będą 
przetwarzane przez Bank w celu przeprowadzenia Promocji. 

4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych 
przez Bank w związku z niniejszą Promocją. 

 

 

 

 __________________________ 

 Podpis klienta  

 

 


