Regulamin Promocji
„Nawet 600 zł za płatności Apple Pay lub Google Pay”

§1. Nazwa Promocji
Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Nawet 600 zł za płatności Apple Pay lub
Google Pay”.
§2. Organizator
Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 305 187 160 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
Bank – Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.
Cykl Promocyjny – cykl miesięczny zgodny z miesiącem kalendarzowym.
Karta Kredytowa – karta kredytowa Mastercard OK!, umożliwiająca wykonywanie transakcji
przy wykorzystaniu środków z przyznanego limitu kredytowego w Rachunku Karty Kredytowej.
Płatność – transakcja bezgotówkowa Kartą Kredytową objęta Promocją, za którą uznaje się
płatność za pomocą Apple Pay lub Google Pay.
Premia – premia za Płatność naliczana Uczestnikowi Promocji i wypłacana w formie
bezgotówkowej przelewem na Rachunek Karty Kredytowej Mastercard OK! prowadzony w Banku.
Rachunek Karty Kredytowej – rachunek kredytowy, prowadzony w złotych polskich,
z przyznanym limitem kredytowym, na którym księgowane są transakcje, opłaty, odsetki,
prowizje oraz spłaty.
Regulamin – regulamin Promocji „Nawet 600 zł za płatności Apple Pay lub Google Pay”.
Uczestnik – główny posiadacz Karty Kredytowej, osoba fizyczna która spełniła warunki udziału
w Promocji, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
Taryfa – Taryfa Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Indywidualnych.
§4. Okres promocji
Promocja obowiązuje od dnia 15 października 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

§5. Warunki udziału w Promocji
W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która spełni łącznie poniższe warunki:
a.
w terminie określonym w §4 poprawnie wypełni formularz kontaktowy, który na
potrzeby Promocji znajduje się pod adresem www.promocja-karta.aliorbank.pl,
b.
na podstawie formularza kontaktowego, o którym mowa w punkcie powyżej, zawrze
z Bankiem umowę o Kartę Kredytową oraz przyznanie limitu kredytowego w Rachunku Karty
Kredytowej,
c.
na dzień 14 października 2018 r. nie posiadała w Banku żadnego rachunku karty
kredytowej.
§6. Zasady Promocji
1. Promocja dotyczy wyłącznie Płatności dokonywanych z użyciem Karty Kredytowej.
2. Promocją objęte są jedynie transakcje dokonane Kartą Kredytową wydaną w okresie Promocji
pod warunkiem, że nie są to transakcje zwrócone lub anulowane.
3. Premia rozliczana jest maksymalnie w 12 kolejnych Cyklach Promocyjnych, poczynając
od 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu wydania Karty Kredytowej.
4. Warunkiem naliczania Premii za dany Cykl Promocyjny jest dokonanie przez Uczestnika
Płatności Kartą Kredytową, na łączną kwotę minimum 100 zł w danym miesiącu.
5. Wysokość miesięcznej wypłaty z tytułu Premii wynosi 5% sumy Płatności dokonanych przez
Uczestnika, przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 50 zł miesięcznie, a łącznie
w czasie wszystkich Cykli Promocyjnych objętych Promocją nie więcej niż 600 zł.
6. Premia wypłacana jest wyłącznie na Rachunek Karty Kredytowej Uczestnika prowadzony
w Banku.
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.
§7. 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 2016 poz. 2032 z późn. zm.) i jest zwolniona
z podatku, co oznacza, że Uczestnik nie ma obowiązku odprowadzenia podatku.

§8. Reklamacje
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji określony jest w Regulaminie
kart płatniczych Alior Banku S.A.
§9. Postępowania końcowe
1.

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Banku.

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.

