Regulamin Promocji
Konto Mega
Oszczędnościowe
– 25. edycja
Obowiązuje od 10 czerwca 2022 roku
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I 1. część – postanowienia ogólne
1. Ten regulamin określa zasady 25. edycji Promocji Konta Mega Oszczędnościowego. Organizuje
ją Alior Bank Spółka Akcyjna.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza, że Uczestnik akceptuje jej Regulamin.
3. Niektóre wyrazy w Regulaminie są napisane wielką literą. Oznacza to, że zostały zdefiniowane
poniżej. Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia znajdują się w ramkach. Nie są one częścią
Regulaminu.

Dodatkowe informacje
1. Zasady Promocji wyjaśniamy na wielu przykładach, które znajdziesz
w załączniku. Numery przykładów w nawiasie oznaczają, który z przykładów
z załącznika obrazuje daną treść.
2. Każde oprocentowanie w Regulaminie jest oprocentowaniem w skali roku.
3. Aby otrzymać oprocentowanie:
1) promocyjne 4% przez 4 miesiące – wystarczy, że Uczestnik ma Konto
Mega Oszczędnościowe i wpłaci na nie Nowe środki,
2) premiowe 5% przez 4 miesiące – wystarczy, że Uczestnik:
a) spełni powyższy warunek oprocentowania promocyjnego 4%
oraz
b) przeleje na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
jednorazowo minimum 2 000 zł w każdym miesiącu Trwania
Promocji.

Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna; siedziba: 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, KRS: 0000305178; REGON: 141387142; NIP: 107 001 07 31
Dzień weryfikacji – ustalony przez Bank dzień obliczenia Początkowego łącznego salda
i Początkowego salda KMO. Dla 25. edycji Promocji Dzień weryfikacji przypada na 3 czerwca 2022 r.
– przed rozpoczęciem obowiązywania 25. edycji Promocji
KMO – indywidualne Konto Mega Oszczędnościowe
Nowe środki – pieniądze, które Bank zaksięguje na KMO Uczestnika podczas Trwania Promocji
i które są nadwyżką nad Początkowym łącznym saldem i nadwyżką nad początkowym saldem KMO
Początkowe łączne saldo – salda na koniec Dnia weryfikacji na poniższych kontach klienta
w złotych:
1) rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (np. Konto Jakże Osobiste),
2) rachunków oszczędnościowych (w tym KMO),
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3) lokat terminowych.
Początkowe salda to łączna kwota na tych kontach – bez blokad ani limitów kredytowych
przypisanych do kont
Początkowe saldo KMO – pieniądze na KMO na koniec Dnia weryfikacji
Promocja – 25. edycja Promocji Konta Mega Oszczędnościowego, do której można przystąpić
od 10 czerwca 2022 roku do 25 lipca 2022 roku
Regulamin – „Regulamin Promocji Konta Mega Oszczędnościowego – 25. edycja”
RODO – 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych)
Tabela oprocentowania – „Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych”.
Bank udostępnia ją w swoich oddziałach oraz na stronie www.aliorbank.pl
Trwanie Promocji – cztery miesiące od zaksięgowania przez Bank na KMO Uczestnika pierwszej
wpłaty Nowych środków
Uczestnik – osoba fizyczna, która:
1) ma ukończone 18 lat
2) ma KMO oraz
3) od 10 czerwca 2022 roku do 25 lipca 2022 roku wpłaci na KMO Nowe środki
4) nie bierze udziału w poprzednich edycjach promocji „Konta Mega Oszczędnościowego”
5) przystąpiła do Promocji
Wpływ – jednorazowy przelew na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych na minimum
2 000 zł, który:
1) jest warunkiem otrzymania oprocentowania premiowego,
2) Bank zaksięguje do końca każdego miesiąca kalendarzowego, w którym Trwa Promocja
3) będzie pochodził z konta firmowego w Banku lub z dowolnego konta z innego banku.
Wpływem nie jest przelew z konta dla klientów indywidualnych lub klientów biznesowych
prowadzonego w kantorze walutowym Banku.

I 2. część– zasady Promocji
1. Promocja polega na otrzymaniu oprocentowania:
1) promocyjnego 4% przez 4 miesiące – wystarczy, że Uczestnik ma Konto Mega Oszczędnościowe
i wpłaci na nie Nowe środki,
2) premiowego 5% przez 4 miesiące – wystarczy, że Uczestnik:
a) spełni powyższy warunek oprocentowania promocyjnego 4% oraz
b) przeleje na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych jednorazowo minimum
2 000 zł w każdym miesiącu Trwania Promocji.
2. Uczestnik może przystąpić do Promocji, jeśli wpłaci Nowe środki od 10 czerwca 2022 roku
do 25 lipca 2022 roku. Początkiem Trwania Promocji dla Uczestnika jest dzień, w którym
Bank je zaksięguje.
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Ważne!
Nie każda kwota zaksięgowana na KMO to Nowe środki. Bank wylicza Nowe środki według zasad
Regulaminu – zobacz punkty poniżej.

I 3. część – zasady naliczania odsetek
1. W Dniu weryfikacji, czyli 3 czerwca 2022 roku – pod koniec dnia – Bank określa Początkowe łączne
saldo Uczestnika w Banku. [PRZYKŁAD 1]
2. Na koniec każdego dnia Trwania Promocji Bank wylicza Nowe środki dla KMO Uczestnika.
Aby to zrobić:
1) pomija wpłaty, które pokrywają zobowiązania kredytowe Uczestnika – kwoty te nie wliczają
się do Nowych środków,
2) dodaje salda dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych
oraz lokat w złotych Uczestnika – bez blokad ani przyznanych limitów kredytowych.
Od powstałej sumy odejmuje Początkowe łączne saldo – to nowe wpłaty dla wszystkich tych
produktów prowadzonych w PLN – niezależnie, na który z nich Uczestnik wpłacił pieniądze,
3) od salda na KMO odejmuje Początkowe saldo KMO. [PRZYKŁAD 2, 3, 4]
3. Następnie Bank sprawdza, czy został zapewniony Wpływ (jako warunek wyższego oprocentowania
niż promocyjne) i przyporządkowuje właściwe oprocentowanie na KMO.
4. Jeśli po rozpoczęciu Promocji Uczestnik stanie się współwłaścicielem rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego lub lokaty terminowej w złotych
albo przestanie być tym współwłaścicielem, zmienia tego dnia Początkowe łączne saldo.
Jeśli Uczestnik stanie się współwłaścicielem – zwiększa to saldo, jeśli przestanie być
współwłaścicielem – obniża je.
5. Jeśli Uczestnik po rozpoczęciu Promocji skorzysta z innej oferty na nowe środki w złotych polskich,
zmniejszy to saldo Nowych środków na KMO w czasie Trwania Promocji. [PRZYKŁAD 5]
6. Trwanie Promocji kończy się po czterech miesiącach od pierwszej wpłaty Nowych środków na KMO.
Oprocentowanie promocyjne obowiązuje do dnia poprzedzającego zakończenie okresu
Trwania Promocji. Następnego dnia wszystkie pieniądze na KMO zostają objęte oprocentowaniem
standardowym określonym w Tabeli Oprocentowania. [PRZYKŁAD 6]
7. Jeśli na KMO Uczestnika Bank zaksięguje Nowe środki od 10 czerwca 2022 roku
do 25 lipca 2022 roku lub w okresie Trwania Promocji, będą one objęte oprocentowaniem
promocyjnym – czyli 4% w skali roku. Dotyczy to Nowych środków do 200 000 zł.
8. Jeśli dodatkowo Uczestnik ma dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowym w złotych,
i na tym koncie Bank zaksięguje Wpływ do końca każdego miesiąca Trwania Promocji to Nowe
środki na KMO do 200 000 zł będą objęte jeszcze wyższym, premiowym oprocentowaniem. Wynosi
ono 5% w skali roku. [PRZYKŁAD 7,8]
9. Wpłaty powyżej 200 000 zł oraz wpłaty niezakwalifikowane jako Nowe środki będą objęte
standardowym oprocentowaniem – według Tabeli oprocentowania.
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10. Bank wypłaca na KMO Uczestnika wszystkie odsetki ostatniego dnia każdego miesiąca.

I 3. część – postanowienia końcowe
1. Bank może przedłużyć Promocję, wcześniej ją zakończyć lub zmienić jej zasady. W każdym
z tych przypadków musi jednak zapowiedzieć zmianę siedem dni wcześniej. Informacja
w tej sprawie będzie dostępna w każdym oddziale Banku i na stronie www.aliorbank.pl.
Zmiany te nie będą miały wpływu na nabyte prawa Uczestnika na podstawie Regulaminu.
2. Sposób składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji w sprawie Promocji (i w innych
sprawach) jest zapisany w „Regulaminie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych”.
3. Jeśli Regulamin nie wspomina o jakichś sprawach, są one regulowane przez:
1) „Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych
lokat oszczędnościowych”,
2) umowy produktowe lub
3) przepisy prawa.

I 4. część – dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu RODO, jest Bank.
2. Bank przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
1) sprawdzenia czy Uczestnik spełnia warunki, które są określone w tym Regulaminie,
2) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Ważne!
Dodatkowe informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestników
są zapisane w „Informacjach o administratorze danych osobowych, przesłankach
i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Bank”,
które Uczestnik otrzymuje podczas zawarcia z Bankiem umowy.
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Załącznik do Regulaminu Promocji
Konto Mega Oszczędnościowe
– 25. edycja

PRZYKŁAD 1.
Uczestnik ma w Banku dwa konta: Konto Jakże Osobiste i Konto Mega Oszczędnościowe.
Na koniec Dnia weryfikacji – czyli 3.06.2022 roku – Uczestnik miał na nich:
•
na Koncie Jakże Osobistym 2 000 zł
•
na Koncie Mega Oszczędnościowym 3 500 zł
Oznacza to, że Początkowe łączne saldo wynosi 5 500 zł. Gdyby Uczestnik w Dniu weryfikacji
nie miał Konta Mega Oszczędnościowego, Początkowe łączne saldo wyniosłoby 2 000 zł.

PRZYKŁAD 2.
Początkowe łączne saldo – to z Dnia weryfikacji – wynosi 5 500 zł. Uczestnik ma Konto Jakże Osobiste
(na nim: 2 000 zł) i Konto Mega Oszczędnościowe (na nim: 3 500 zł).
10.06.2022 roku Uczestnik wpłaca na Konto Jakże Osobiste 1 000 zł. Zatem dzienne łączne saldo
dla tych kont wynosi 6 500 zł. Skoro Początkowe łączne saldo wynosi 5 500 zł, to saldo nowych środków
w Banku wynosi 1000 zł (6 500 zł – 5 500 zł = 1 000 zł).
Nowe środki zostały wpłacone na Konto Jakże Osobiste. Na Konto Mega Oszczędnościowe nie zostały
wpłacone Nowe środki, saldo KMO jest równe początkowemu saldu KMO (z dnia weryfikacji), promocja
nie została aktywowana. Oznacza to, że oprocentowanie pieniędzy na tym koncie wygląda następująco:
• kwota na Koncie Mega Oszczędnościowym: 3 500 zł
• kwota oprocentowana standardowo: 3 500 zł

PRZYKŁAD 3.
W Dniu weryfikacji Uczestnik ma lokatę terminową w złotych na 5 000 zł i 1 200 zł
na Koncie Mega Oszczędnościowym. Oznacza to, że Początkowe łączne saldo wynosi 6 200 zł.
Tydzień później Uczestnik przystępuje do Promocji i wpłaca 1 000 zł na Konto Mega Oszczędnościowe.
Nowe środki wynoszą więc 1 000 zł.
Dwa tygodnie później Uczestnik likwiduje lokatę (- 5 000 zł) i wypłaca środki, a na Konto Mega
Oszczędnościowe wpłaca 200 zł – ma na nim teraz 2 400 zł (1 200 zł + 1 000 zł + 200 zł).
Oznacza to, że dzienne łączne saldo wynosi 2 400 zł. Nowe środki wynoszą 0 zł.
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PRZYKŁAD 4.
W Dniu weryfikacji Uczestnik ma tylko Konto Jakże Osobiste, a na nim 2 000 zł. Czyli Początkowe
łączne saldo wynosi 2 000 zł. Kilka dni później Uczestnik przystępuje do Promocji, zakłada
Konto Mega Oszczędnościowe i wpłaca na nie 5 000 zł. Oznacza to, że dzienne saldo wynosi 7 000 zł,
a Nowe środki: 5 000 zł (7 000 zł – 2000 zł = 5000 zł). Oprocentowanie na Koncie Mega
Oszczędnościowym wygląda następująco:
5 000 zł – ma promocyjne oprocentowanie.
Następnego dnia Uczestnik wpłaca na Konto Jakże Osobiste 10 000 zł. Jest to nowa wpłata,
ale nie wszystko zostanie uznane za Nowe środki, ponieważ na Koncie Mega Oszczędnościowym
jest nadal 5 000 zł:
• Początkowe łączne saldo się nie zmienia – wynosi 2 000 zł
• dzienne saldo wynosi 17 000 zł (2 000 zł + 5 000 zł + 10 000 zł = 17 000 zł)
• nowa wpłata wynosi 10 000 zł
• nowe środki w Banku wynoszą 15 000 zł (w tym 5 000 zł na KMO)
Zatem oprocentowanie tego dnia na Koncie Mega Oszczędnościowym wygląda następująco:
• 5 000 zł – ma promocyjne oprocentowanie
• 0 zł – oprocentowanie standardowe

PRZYKŁAD 5.
Uczestnik ma w Banku dwa konta: Konto Jakże Osobiste i Konto Mega Oszczędnościowe.
Na koniec Dnia weryfikacji – czyli 3.06.2022 roku – Uczestnik miał na:
• Koncie Jakże Osobistym – 10 000 zł
• Koncie Mega Oszczędnościowym – 0 zł
20.06.2022 roku Uczestnik przelewa na KMO 30 000 zł – salda na rachunkach Uczestnika wynoszą na:
• Koncie Jakże Osobistym – 10 000 zł
• Koncie Mega Oszczędnościowym – 30 000 zł (Nowe środki)
25.06.2022 roku Uczestnik otwiera lokatę terminową na nowe środki w wysokości 10 000 zł (oferta nie
jest objęta tym Regulaminem). Po otwarciu lokaty salda na rachunkach Uczestnika wynoszą na:
• Koncie Jakże Osobistym – 0 zł
• Koncie Mega Oszczędnościowym – 20 000 zł Nowe środki. Łączne saldo na KMO wynosi
30 000 zł
• lokacie terminowej na nowe środki – 10 000 zł.

7

PRZYKŁAD 6.
Jeśli Bank zaksięguje Nowe środki 10.06.2022 roku, oprocentowanie promocyjne obowiązuje
przez cztery miesiące, tj. do 9.10.2022 roku.

PRZYKŁAD 7.
Uczestnik ma w Banku Konto Mega Oszczędnościowe.
Na koniec Dnia weryfikacji – czyli 3.06.2022 roku – Uczestnik miał na:
• Koncie Mega Oszczędnościowym – 0 zł
• Konto Jakże Osobiste – 0 zł
10.06.2022 roku Uczestnik przelał na ten rachunek 30 000 zł. Następnie tę sama kwotę przelał na KMO
– salda na rachunkach Uczestnika wynoszą na:
• Koncie Jakże Osobistym – 0 zł
• Koncie Mega Oszczędnościowym – 30 000 zł (Nowe środki)
Zatem oprocentowanie tego dnia na Koncie Mega Oszczędnościowym wynosi:
• 30 000 zł – oprocentowanie premiowe
• 0 zł – oprocentowanie standardowe

PRZYKŁAD 8.
Uczestnik przystąpił do Promocji 11.06.2022 roku. W czasie Trwania Promocji zapewnił dwa Wpływy:
jeden w czerwcu i jeden w lipcu 2022 r. Oznacza to, że w tych dwóch miesiącach będzie obowiązywać
dla Nowych środków wyższe oprocentowanie niż promocyjne, tj. 5% w skali roku. W sierpniu, we
wrześniu i w październiku Uczestnik otrzyma dla Nowych środków oprocentowanie promocyjne, tj. 4%
w skali roku.
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