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Regulamin oferty specjalnej  

Rachunek firmowy z terminalem płatniczym 
 

§1 
Nazwa promocji 

Niniejszy Regulamin określa zasady oferty specjalnej z Terminalem POS skierowanej do Klientów Biznesowych, którzy 

zawarli z Bankiem oraz spółką Polskie ePłatności Umowę o akceptację kart płatniczych, zwaną dalej „Promocją”.  

 

§2 

Organizator 

Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D,  

02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 292 636 240 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 (zwany dalej 

,,Bankiem’’). 

§3 

Okres promocji 

1. Niniejsza Promocja obowiązuje od dnia 30 października 2017 r. do odwołania. 

2. Bank poinformuje o planowanym terminie zakończeniu Promocji lub jej zmianach na stronie internetowej 

www.aliorbank.pl z 7 – dniowym wyprzedzeniem.  
 

§4 

Informacje ogólne 

Przedmiotem niniejszej Promocji jest oferta Rachunku firmowego typu Partner wraz z Terminalem POS udostępnianym 
przez spółkę Polskie ePłatności dla Klientów Biznesowych, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej przyjmują 
płatności przy użyciu kart płatniczych za pomocą terminala POS.  

§5 

Definicje 

Klient Biznesowy /Klient / Uczestnik Promocji  - przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w tym również wspólnicy spółki cywilnej, 
jawnej i partnerskiej w zakresie  wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (przy czym spółka cywilna, jawna, 
partnerska jest uznana za jednego Uczestnika), który podpisał z Bankiem umowę ramową o świadczenie usług 
bankowych oraz o prowadzenie rachunków i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów, oraz spełnił warunki udziału 
w Promocji.  

Polskie ePłatności / PeP - Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie 

113, 36-002 Jasionka, kapitał zakładowy 34 451 475  zł w całości wpłacony, wpisana do rejestru przedsiębiorców  

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000347131,  REGON 180523400, NIP 813-36-11-149, która oferuje Klientowi urządzenie do akceptacji 

kart płatniczych na podstawie umowy dotyczącej dzierżawy Terminala POS. 

 

Rachunek firmowy -  rachunek rozliczeniowy bieżący określony w Taryfie jako Partner, prowadzony w PLN, otwarty na 
rzecz posiadacza rachunku przez Bank, służący do gromadzenia środków pieniężnych beneficjenta oraz do 
przeprowadzania rozliczeń krajowych i zagranicznych, związanych wyłącznie z prowadzoną przez beneficjenta 
działalnością otwarty w ramach niniejszej Promocji. 
 
Regulamin – niniejszy regulamin Promocji. 
 
Taryfa - Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych. 
 

http://www.aliorbank.pl/
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Umowa o akceptację kart płatniczych  – Umowa o przyjmowanie zapłaty dokonywanej przy pomocy instrumentów 
płatniczych lub Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych, zawierana pomiędzy Bankiem, spółką 
Polskie ePłatności i Akceptantem, regulująca obsługę i rozliczanie transakcji inicjowanych przy pomocy instrumentów 
płatniczych. 
 
Terminal POS – urządzenie do akceptacji kart płatniczych oferowane przez spółkę Polskie ePłatności. 

 
§6 

Warunki udziału w promocji 

1. W ramach niniejszej Promocji i umowy Rachunku firmowego zawartej z Bankiem, miesięczna stawka za jego 

prowadzenie wynosi 0 zł, z zastrzeżeniem pkt 6. 

2. Z Promocji może skorzystać Klient Biznesowy, który: 

a. w momencie skorzystania z niniejszej Promocji nie jest związany z Bankiem umową o prowadzenie Rachunku 

firmowego,  

b. w momencie podpisywania umowy o prowadzenie Rachunku firmowego, którego dotyczy niniejsza Promocja, 

nie był stroną innych umów zawartych z Bankiem,  

c. otworzył  w Banku Rachunek firmowy typu Partner w ramach niniejszej Promocji w trakcie jej trwania,   

d. zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin. 
3. Jeśli w momencie zawierania umowy Rachunku firmowego w ramach niniejszej Promocji Klient Biznesowy nie 

posiada zawartej Umowy o akceptację kart płatniczych, umowa taka powinna zostać zawarta w terminie 30 dni od 

dnia zawarcia umowy o Rachunek firmowy. 

4. Jeśli w momencie zawierania Umowy o akceptację kart płatniczych w ramach niniejszej Promocji Klient Biznesowy 

nie posiada zawartej umowy o prowadzenie Rachunku firmowego, umowa taka powinna zostać zawarta w terminie 

30 dni od zawarcia Umowy o akceptację kart płatniczych. 

5. Posiadacz rachunku powinien dokonywać rozliczania transakcji z kart płatniczych przyjmowanych na podstawie 

Umowy o akceptację kart płatniczych za pośrednictwem Rachunku firmowego otwartego w ramach niniejszej 

Promocji: 

a. W przypadku o którym mowa w punktach 3 powyżej, rachunek ten zostanie niezwłocznie wskazany przez 

Klienta do rozliczeń dla Banku i PeP w trybie określonym w Umowie o akceptację kart płatniczych,  

b. W przypadku o którym mowa w punkcie 4 powyżej, Rachunek firmowy otwarty w ramach niniejszej Promocji 

jest wskazywany do rozliczeń terminalowych przy zawieraniu Umowy o akceptację kart płatniczych. 

6. W okresie trwania Promocji przez Konto firmowe otwarte w ramach niniejszej Promocji rozliczona zostanie 

minimum jedna transakcja miesięcznie wykonana przy użyciu Terminala POS.  

7. W przypadku niedotrzymania warunków, o których mowa ust. 2 - 5, Bank ma prawo do odstąpienia od oferowania 

Klientowi indywidualnych opłat o których mowa w pkt 1 i pobierania opłat za usługi zgodnie z Taryfą  rozpoczynając 

od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rachunek powinien zostać wskazany do rozliczeń zgodnie z  

pkt. 5. 

8. Warunki promocji  obowiązują przez cały okres korzystania przez Klienta  umowy Rachunku firmowego na zasadach 

określonych w niniejszym rozdziale.  

9. Otwarcie Rachunku firmowego w ramach niniejszej Promocji odbywa się na zasadach określonych w Umowie 

ramowej o świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie rachunków i lokat dla przedsiębiorców i innych 

podmiotów, na postawie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla 

przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. 

10. W zakresie realizacji procesowania Umowy o akceptację kart płatniczych oraz udostępnienia terminala POS w 

zakresie niniejszej Promocji odpowiedzialna jest spółka Polskie ePłatności.  

 

 



 

 
3 

 

§7 

Reklamacje 

1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika Promocji:   
a. bezpośrednio w placówce Banku,  

b. telefonicznie w Contact Center, 

c. poprzez Wirtualny Oddział, 

d. poprzez System Bankowości Internetowej (dla klienta zalogowanego), 

e. listownie – na adres korespondencyjny Banku. 

2. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej 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.  

3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W 

szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od 

daty otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalania oraz 

przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi klient zostanie poinformowany.   

 

§8 

Dostępność 

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej, www.aliorbank.pl.  

 

§9 

Regulacje produktowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie 

otwierania i prowadzenie rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank 

S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Regulaminie kart debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Banku oraz przepisy 

powszechnie obowiązujące.  

§10 

Akceptacja Regulaminu  

Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji.  
2. Bank jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.  
3. Bank poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez ogłoszenie jego nowej treści na stronie internetowej 

www.aliorbank.pl w ciągu 7 dni przed planowaną zmianą. W trakcie trwania Promocji treść regulaminu będzie 

dostępna na stronie www.aliorbank.pl .  

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Alior Bank S.A. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa.  

http://www.aliorbank.pl/
http://www.aliorbank.pl/

