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CZĘŚĆ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1) W tym Regulaminie określamy zasady 35. edycji Promocji Konta Mega Oszczędnościowego.  
2) Promocję organizujemy my, czyli Alior Bank Spółka Akcyjna (piszemy o sobie: my, nasz oraz 

używamy form m.in.: wyjaśniamy, umieściliśmy). 
3) Jeśli skorzystasz z Promocji, będziesz jej Uczestnikiem lub Uczestniczką (piszemy o Tobie: Ty, Twój 

oraz używamy form bezpośrednich, np.: zgadzasz się). 

4) Jeśli skorzystasz z tej edycji Promocji, to oznacza, że akceptujesz ten Regulamin. 

5) Niektórych słów i sformułowań używamy w konkretnym znaczeniu (np. Nowe środki, Początkowe 
łączne saldo). Wyjaśniamy je w Słowniku, który znajduje się w drugiej części tego Regulaminu.   

6) Dodatkowe informacje i przykłady umieściliśmy w ramkach, które nie są częścią tego Regulaminu. 
Mamy nadzieję, że pozwolą Ci one lepiej zrozumieć jego treść i zasady tej Promocji. 

7) Przystąpisz do Promocji, gdy w czasie od 12 maja 2023 roku do 13 czerwca 2023 roku, wpłacisz 
Nowe środki na Konto Mega Oszczędnościowe. Skorzystasz z oprocentowania promocyjnego lub 
premiowego, gdy spełnisz warunki, które wymieniamy w części trzeciej tego Regulaminu 
(„Oprocentowanie”).  

 

 

 
 

Dodatkowe informacje 
1. Każde oprocentowanie w Regulaminie jest oprocentowaniem w skali roku.  

2. Dzięki Promocji otrzymujesz oprocentowanie: 

a) promocyjne, które przez 3 miesiące wynosi 5%. Aby je otrzymać wpłać 
na swoje KMO Nowe środki lub 

b) premiowe, które przez 3 miesiące wynosi 7%. Aby je otrzymać: 

• spełnij warunki potrzebne do uzyskania oprocentowania 
promocyjnego, 

• w każdym Cyklu rozliczeniowym w czasie Trwania Promocji 
wykonaj pięć Transakcji Kartą na jednym Koncie. 

 

CZĘŚĆ 2. SŁOWNIK 

 
Cykl rozliczeniowy – dla danego miesiąca kalendarzowego Promocji zaczyna się w dniu, który 

poprzedza ten miesiąc i kończy w przedostatnim dniu tego miesiąca.   

 
Dzień weryfikacji – ustalony przez nas dzień obliczenia Początkowego łącznego salda i Początkowego 
salda KMO. Dla tej edycji Promocji jest to 10 maja 2023 roku. 
 
KJO –  Konto Jakże Osobiste.  
  
KMO – indywidualne Konto Mega Oszczędnościowe.  
 
Konto – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych, prowadzony u nas, którego jesteś 
posiadaczem (posiadaczką) lub współposiadaczem (współposiadaczką).  
 
Karta – debetowa karta płatnicza, którą na podstawie umowy wydaliśmy do Twojego Konta. 
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Nowe środki – pieniądze, które zaksięgujemy na Twoim KMO podczas Trwania Promocji. Jest to 
nadwyżka w stosunku do:  

a) Początkowego łącznego salda oraz 

b) Początkowego salda KMO. 
Nie każda kwota, którą zaksięgujemy na KMO, to Nowe środki. Sposób, w jaki wyliczamy tę kwotę, 
omawiamy w części czwartej tego Regulaminu („Odsetki”).  
 
Początkowe łączne saldo – pieniądze, które masz na koniec Dnia weryfikacji (10 maja 2023 roku) na 
swoich prowadzonych w złotówkach: 

a) rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (np. KJO), 

b) rachunkach oszczędnościowych (w tym KMO), 

c) lokatach terminowych. 
Początkowe łączne saldo to łączna kwota na tych kontach. Nie bierzemy pod uwagę blokad ani limitów 
kredytowych przypisanych do kont wymienionych w lit. a - c. 
 
Początkowe saldo KMO – pieniądze, które masz na KMO na koniec Dnia weryfikacji. 
 
Promocja – 35. edycja Promocji Konta Mega Oszczędnościowego. Możesz do niej przystąpić od 
12 maja 2023 roku do 13 czerwca 2023 roku. Promocja trwa 3 miesiące. Czas ten liczymy od dnia, 
w którym zaksięgujemy na KMO wpłacone przez Ciebie Nowe środki.  
 
Regulamin – „Regulamin Promocji Konto Mega Oszczędnościowe – 35. edycja”. 
 
RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli: „Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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”. 
 
Tabela oprocentowania – „Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych”. 
Udostępniamy ją w naszych oddziałach i na stronie www.aliorbank.pl. 
 
Transakcja – płatność bezgotówkowa, którą wykonasz Kartą w danym Cyklu rozliczeniowym. Aby 
otrzymać oprocentowanie premiowe, wykonaj pięć Transakcji na jednym Koncie w danym Cyklu 
rozliczeniowym. Transakcją nie jest wypłata z bankomatu. 
 
Trwanie Promocji – trzy miesiące, które liczymy od momentu, gdy zaksięgujemy na Twoim KMO 
pierwszą wpłatę Nowych środków.  
 
Uczestnik / Uczestniczka – osoba fizyczna, która: 

a) skończyła 18 lat, 

b) ma KMO, 

c) od 12 maja 2023 roku do 13 czerwca 2023 roku wpłaci na KMO Nowe środki, 

d) nie bierze udziału w poprzednich edycjach promocji „Konto Mega Oszczędnościowe”, 

e) przystąpiła do Promocji. 

http://www.aliorbank.pl/
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CZĘŚĆ 3. OPROCENTOWANIE 
 

1) Dzięki Promocji otrzymujesz oprocentowanie: 
a) promocyjne, które przez 3 miesiące wynosi 5%. Aby je otrzymać wpłać na swoje KMO Nowe 

środki lub 
b) premiowe, które przez 3 miesiące wynosi 7%. Aby je otrzymać: 

• spełnij warunki potrzebne do uzyskania oprocentowania promocyjnego, 

• w każdym Cyklu rozliczeniowym w czasie Trwania Promocji wykonaj pięć Transakcji Kartą na 
jednym Koncie. 

2) Każde oprocentowanie, o którym piszemy w tym Regulaminie, jest oprocentowaniem w skali roku. 
3) Aby przystąpić do Promocji, wpłać Nowe środki od 12 maja 2023 roku do 13 czerwca 2023 roku. 

Początkiem Trwania Promocji jest dla Ciebie dzień, w którym te pieniądze zaksięgujemy. 
4) Promocji nie aktywuje przelew środków z rachunku maklerskiego, który jest prowadzony w biurze 

maklerskim naszego banku. 
 

Dodatkowe informacje 
Nie każda kwota, którą zaksięgujemy na KMO, to Nowe środki. Wyliczamy je według zasad, które 
omawiamy w części czwartej tego Regulaminu („Odsetki”).  
 

 

CZĘŚĆ 4. ODSETKI 
 

1) Twoje Początkowe łączne saldo określamy 10 maja 2023 roku, czyli w Dniu weryfikacji. 
 

PRZYKŁAD 1. 
Masz u nas dwa konta: Konto Jakże Osobiste i Konto Mega Oszczędnościowe.  
Na koniec 10 maja 2023 roku (w Dniu weryfikacji) masz na nich: 
• 2 000 zł (na KJO), 
• 3 500 zł (na KMO). 

 
Twoje Początkowe łączne saldo wynosi 5 500 zł.  A jeśli 10 maja 2023 roku (w Dniu weryfikacji) nie masz 
KMO, Twoje Początkowe łączne saldo wynosi wówczas 2 000 zł. 

 
2) Na koniec każdego dnia Trwania Promocji wyliczamy Nowe środki dla Twojego KMO. Robimy to tak, 

że: 
a) pomijamy wpłaty, które pokrywają Twoje zobowiązania kredytowe – pieniądze te nie wliczają  

się do Nowych środków; 
b) nie bierzemy pod uwagę blokad ani przyznanych limitów kredytowych. 
c) dodajemy salda na Twoich, prowadzonych w złotówkach: 

• rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,  

• rachunkach oszczędnościowych,  

• lokatach terminowych. 
Od tak wyliczonej sumy odejmujemy Początkowe łączne saldo (saldo z 10.05.2023 roku).   
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Odsetki promocyjne i premiowe naliczamy od Nowych środków na KMO – wyliczamy je tak, że od 
salda na KMO odejmujemy Początkowe saldo KMO.  

 

PRZYKŁAD 2. 
10 maja 2023 roku, czyli w Dniu weryfikacji masz:  

a) KJO, na którym masz 2 000 zł; 
b) KMO, na którym masz 3 500 zł. 

Początkowe łączne saldo z Dnia weryfikacji wynosi więc 5 500 zł. 
 
16 maja 2023 roku wpłacasz na KJO 1 000 zł. Zatem 16 maja dzienne łączne saldo dla tych kont wynosi: 
6 500 zł. Nowe środki wynoszą 1 000 zł (6 500 zł – 5 500 zł) 
 
Nowe środki zostały przez Ciebie wpłacone na KJO, a nie na KMO, dlatego nie przystępujesz do Promocji 
– nie możemy naliczyć oprocentowania promocyjnego. Naliczamy tylko oprocentowanie standardowe, 
ponieważ saldo KMO jest takie jak Początkowe saldo KMO (wynosi 3 500 zł).   

 

PRZYKŁAD 3. 
 
W Dniu weryfikacji (10.05.2023 roku) masz:  

a) lokatę terminową w złotych na 5 000 zł,  
b) 1 200 zł na KMO.  

Początkowe łączne saldo z Dnia weryfikacji wynosi więc 6 200 zł. 
 
Tydzień później przystępujesz do Promocji i wpłacasz 1 000 zł na KMO. Nowe środki wynoszą więc 
1 000 zł.  
 
Dwa tygodnie później likwidujesz lokatę i przelewasz 5 000 zł do innego banku, a na KMO wpłacasz 200 
zł. Na KMO masz teraz 2 400 zł (początkowe 1 200 zł + 1 000 zł + 200 zł).  Oznacza to, że dzienne łączne 
saldo wynosi 2 400 zł. Tego dnia Nowe środki wynoszą 0 zł (dzienne łączne saldo 2 400 zł – Początkowe 
łączne saldo 6 200 zł).    
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PRZYKŁAD 4. 

W Dniu weryfikacji masz tylko KJO, a na nim 2 000 zł. Początkowe łączne saldo wynosi 2 000 zł.  

Kilka dni później przystępujesz do Promocji, otwierasz KMO i wpłacasz na nie 5 000 zł. Oznacza to, że: 

• dzienne łączne saldo wynosi 7 000 zł, bo: 2 000 zł + 5 000 zł = 7 000 zł,  

• Nowe środki wynoszą 5 000 zł, bo: 7 000 zł – 2000 zł = 5000 zł.  

5 000 zł na KMO ma więc oprocentowanie promocyjne. 

Następnego dnia wpłacasz na KJO 10 000 zł. Jest to nowa wpłata na KJO, ale na KMO masz nadal 
5 000 zł: 

• Początkowe łączne saldo się nie zmienia – wynosi 2 000 zł 

• dzienne łączne saldo wynosi 17 000 zł, bo: 2 000 zł + 5 000 zł + 10 000 zł = 17 000 zł; 

• nowa wpłata wynosi 10 000 zł; 

• Nowe środki wynoszą 15 000 zł (10 000 zł + 5 000 zł na KMO = 15 000 zł) 

• Nowe środki na KMO wynoszą 5 000zł. 
 

Tego dnia 5 000 zł na KMO ma oprocentowanie promocyjne. 

 
3) Następnie sprawdzamy, czy na Koncie zostało wykonane pięć Transakcji. Jeśli tak, dajemy Ci 

oprocentowanie premiowe, jeśli nie, otrzymujesz oprocentowanie promocyjne. 
4) Początkowe łącze saldo zmienia się w sytuacji, gdy po rozpoczęciu Promocji zostaniesz lub 

przestajesz być współwłaścicielem lub współwłaścicielką prowadzonych w złotówkach:  
a) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,  
b) rachunku oszczędnościowego,  
c) lokaty terminowej.  
Jeśli zostajesz współwłaścicielem lub współwłaścicielką, saldo może się zwiększyć. Jeśli przestajesz 
nim być, saldo może się zmniejszyć. 

5) Jeśli po rozpoczęciu Promocji skorzystasz z innej oferty na nowe środki w złotówkach, zmniejszy to 
saldo Nowych środków na KMO w czasie Trwania Promocji.  
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PRZYKŁAD 5. 
Masz dwa konta: KJO i KMO.  
Na koniec Dnia weryfikacji (10 maja 2023 roku) masz: 

• 10 000 zł (na KJO), 

• 0 zł (na KMO). 
16 maja 2023 roku przelewasz na KMO 30 000 zł. Salda na rachunkach wynoszą: 

• 10 000 zł (na KJO), 

• 30 000 zł (na KMO). Są to nowe środki. 
20 maja 2023 roku otwierasz lokatę terminową na nowe środki w wysokości 10 000 zł (oferta lokat nie 
jest objęta tym Regulaminem). Pieniądze na lokatę przelewasz z KJO. Salda na rachunkach wynoszą 
teraz: 

• 0 zł (na KJO), 

• 30 000 zł (łączne saldo na KMO),  

• 10 000 zł (na lokacie). 
Nowe środki wynoszą 20 000 zł. Gdy została przez Ciebie założona lokata na nowe środki, zmniejszyło 
się saldo Nowych środków na KMO. 

  
6) Promocja kończy się po trzech miesiącach od pierwszej wpłaty Nowych środków na KMO. 

Oprocentowanie promocyjne obowiązuje do dnia, który poprzedza ostatni dzień Trwania Promocji. 
Następnego dnia wszystkie pieniądze na KMO obejmie już oprocentowanie standardowe. 
Znajdziesz je w Tabeli oprocentowania. 

 

PRZYKŁAD 6. 

Jeśli zaksięgujemy Nowe środki 15 maja 2023 roku, oprocentowanie promocyjne obowiązuje  
przez trzy miesiące – do 14 sierpnia 2023 roku. 

 
7) Jeśli od 12 maja 2023 roku do 13 czerwca 2023 roku lub w okresie Trwania Promocji na Twoim KMO 

zaksięgujemy Nowe środki, obejmiemy je oprocentowaniem promocyjnym. Dotyczy to Nowych 
środków do 100 000 zł.  

8) Jeśli dodatkowo wykonasz pięć Transakcji w każdym Cyklu rozliczeniowym w czasie Trwania 
Promocji, to Nowe środki na KMO do 100 000 zł obejmiemy oprocentowaniem premiowym.  
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PRZYKŁAD 7. 
Masz KMO i KJO. Na koniec Dnia weryfikacji masz: 

• 0 zł (na KMO) 

• 0 zł (na KJO).  
16 maja 2023 roku przelewasz na KJO 31 000 zł i do 20 maja na KJO wykonujesz pięć Transakcji Kartą na 
łączną kwotę 1 000 zł. Następnie pozostałą kwotę przelewasz na KMO. Salda na rachunkach wynoszą: 

• 0 zł (na KJO) 

• 30 000 zł (na KMO) (są to Nowe środki) 
 W maju 2023 roku Twoje środki na KMO (30 000 zł) są oprocentowane premiowo. 

 

PRZYKŁAD 8. 

Przystępujesz do Promocji 16 maja 2023 roku. W czasie Trwania Promocji: 

• wykonujesz na jednym Koncie pięć Transakcji Kartą od 30.04.2023 r. do 30.05.2023 r. oraz 
od 31.05.2023 r. do 29.06.2023 r. Oznacza to, że w maju i czerwcu 2023 r. Twoje Nowe środki 
będą objęte oprocentowaniem premiowym tj. 7%.  

• nie wykonujesz na jednym Koncie pięciu Transakcji Kartą od 30.06.2023 r. do 30.07.2023 r. oraz 
od 31.07.2023 r. do 30.08.2023 r. Oznacza to, że w lipcu i w sierpniu 2023 roku otrzymasz dla 
Nowych środków oprocentowanie promocyjne tj. 5%. 

 
9) Wpłaty powyżej 100 000 zł oraz wpłaty niezakwalifikowane jako Nowe środki obejmiemy 

oprocentowaniem standardowym zgodnie z Tabelą oprocentowania. 
10)  Odsetki wpłacamy na Twoje KMO ostatniego dnia każdego miesiąca.  

 

CZĘŚĆ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Promocję możemy:  
a) przedłużyć, 
b) zakończyć wcześniej, 
c) zmienić jej zasady.  
Musimy jednak zapowiedzieć taką zmianę siedem dni wcześniej. Informację w tej sprawie 
udostępnimy we wszystkich oddziałach oraz na stronie www.aliorbank.pl. 
Zmiany te nie będą miały wpływu na prawa, które nabędziesz na podstawie tego Regulaminu. 

2. W „Regulaminie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych 
lokat oszczędnościowych” opisaliśmy sposób składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 

3. Jeśli w Regulaminie nie piszemy o jakichś sprawach, regulują je: 
a) „Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych 

lokat oszczędnościowych”, 
b) „Regulamin Kart Płatniczych Alior Bank SA”, 
c) umowy produktowe, 
d) przepisy prawa. 

 

http://www.aliorbank.pl/
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CZĘŚĆ 6. DANE OSOBOWE 
 

1. Po przystąpieniu  do Promocji, Administratorem Twoich danych osobowych (w rozumieniu RODO) 
będzie Bank. 

2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: 
a) sprawdzenia, czy spełniasz warunki Regulaminu, 
b) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
 

Dodatkowe informacje 
Dodatkowe informacje w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych 
opisaliśmy w „Informacjach o administratorze danych osobowych, przesłankach 
i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Bank”. 
Otrzymujesz je od nas w momencie, gdy zawierasz z nami umowę.  

 
 


