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Regulamin promocji  

„Z kartą na plusie zdrowie w bonusie – edycja 2” 
Obowiązuje od 1 marca 2023 roku do 30 września 2023 roku 

I 1. część – postanowienia ogólne 

1. Ten regulamin określa zasady promocji „Z kartą na plusie zdrowie w bonusie – edycja 2”, dalej zwanej 

,,Promocją’’. Organizuje ją Alior Bank Spółka Akcyjna.  

2. Niektóre wyrazy w Regulaminie są napisane wielką literą. Oznacza to, że zostały zdefiniowane 

następująco:   

Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, 

kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł w całości wpłacony; wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000305178; REGON: 

141387142; NIP: 107 001 07 31. 

Karta – płatnicza karta debetowa Mastercard z Plusem, którą Bank wydał do Rachunku firmowego 

przy współpracy z międzynarodową organizacją płatniczą Mastercard. 

Okres Promocji –  okres od 1 marca 2023 roku do 30 września 2023 roku. 

PZU SA – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego 

Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000009831, NIP: 526-025-10-49, o kapitale zakładowym w wysokości 86 352 300 

zł, wpłaconym w całości. 

 Rachunek firmowy – podstawowy lub pomocniczy rachunek rozliczeniowy w złotych, otwarty w 

Banku, który służy do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz do przeprowadzania rozliczeń 

krajowych i zagranicznych, związanych wyłącznie z prowadzoną przez Klienta działalnością.  

 Regulamin – niniejszy Regulamin promocji „Z kartą na plusie zdrowie w bonusie – edycja 2”.  

Składka Ubezpieczeniowa – kwota należna PZU SA z tytułu Umowy Ubezpieczenia, do której zapłaty 

zobowiązany jest Ubezpieczający, płatna w dwunastu miesięcznych ratach, w wysokości i w 

terminach, które są określone w Umowie Ubezpieczenia.  

Transakcja bezgotówkowa – transakcja wykonana, niezwrócona typu: płatność Kartą w Terminalu 

POS, transakcja bez fizycznego użycia Karty lub transakcja zbliżeniowa. 

Ubezpieczenie – Umowa Ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej zawarta na podstawie 

Ogólnych warunków ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej dla klientów biznesowych Alior 

Banku S.A. ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna nr 

UZ/351/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. 

Uczestnik Promocji / Klient / Posiadacz Karty /Ubezpieczający – przedsiębiorca, który: 

1) przed lub w trakcie Promocji zawarł z Bankiem Ubezpieczenie, oraz  

2) przed lub w trakcie Promocji zawarł z Bankiem Umowę o kartę debetową Mastercard z Plusem 
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do Rachunku firmowego. 

Umowa o kartę – umowa o kartę płatniczą debetową Mastercard z Plusem zawarta na skutek 

wniosku złożonego przez Klienta w ramach wiążącej Umowy Ramowej. 

Umowa Ubezpieczenia – Ubezpieczenie zawarte na rzecz jednej osoby, wskazanej w dokumencie 

potwierdzającym zawarcie Ubezpieczenia. 

Umowa Ramowa to: 

1) „Umowa ramowa o świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie rachunków rozliczeniowych  

i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów” lub 

2) „Umowa o Prowadzenie Rachunków Bankowych dla Klientów Korporacyjnych oraz Świadczenie   

Usług Związanych z tymi Rachunkami w ramach działalności przejętej przez Alior Bank S.A. w 

dniu 4 listopada 2016 r.” lub  

3) „Umowy o współpracy w zakresie produktów Bankowych Alior Bank S.A. w ramach działalności 

przejętej przez Alior Bank S.A. w dniu 4 listopada 2016 r.”.   

I 2. część – zasady Promocji 

1. Promocja polega na zapłacie przez Bank do PZU SA, na zasadach wskazanych w pkt 2-3 poniżej, 

Składki Ubezpieczeniowej za Klienta.     

2. Bank zapłaci Składkę Ubezpieczeniową za Klienta w danym miesiącu, jeżeli Uczestnik Promocji w 

poprzednim miesiącu kalendarzowym wykona minimum 10 Transakcji bezgotówkowych na jednej 

Karcie (dalej: Warunek Transakcyjności), tj. Bank zapłaci maksymalnie za 7 Składek 

Ubezpieczeniowych:   

1) w marcu 2023 r. – jeżeli w lutym 2023 r. Uczestnik Promocji spełnił Warunek Transakcyjności, 
2) w kwietniu 2023 r. - jeśli w marcu 2023 r. Uczestnik Promocji spełnił Warunek Transakcyjności, 
3) w maju 2023 r. - jeśli w  kwietniu 2023 r. Uczestnik Promocji spełnił Warunek Transakcyjności,  
4) w czerwcu 2023 r. - jeśli w  maju 2023 r. Uczestnik Promocji spełnił Warunek Transakcyjności,  
5) w lipcu 2023 r. - jeśli w  czerwcu 2023 r. Uczestnik Promocji spełnił Warunek Transakcyjności, 
6) w sierpniu 2023 r. - jeśli w  lipcu 2023 r. Uczestnik Promocji spełnił Warunek Transakcyjności,  
7) we wrześniu 2023 r. - jeśli w sierpniu 2023 r. Uczestnik Promocji spełnił Warunek 

Transakcyjności.   
3. Bank zapłaci Składkę Ubezpieczeniową, o której mowa w pkt 2 za jedną (pierwszą) Umowę 

Ubezpieczenia zawartą przez Klienta. Za każdą następną Umowę Ubezpieczenia, Bank pobierze od 

Klienta Składkę Ubezpieczeniową w wysokości oraz w trybie określonym w tych Umowach 

Ubezpieczenia.  

4. Bank zapłaci Składkę Ubezpieczeniową, o której mowa w pkt 2, jeśli na dzień opłacenia składki Karta 

nie jest zamknięta lub zastrzeżona. 

5. Rozliczenie podatkowe otrzymanych świadczeń, o których mowa w pkt 2.2 Regulaminu, spoczywa 

na Uczestniku Promocji jako podmiocie prowadzącym działalnością gospodarczą. 
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I 3. część - postanowienia końcowe 

1. Bank może wcześniej zakończyć Promocję, o czym poinformuje najpóźniej na siedem dni przed 

końcem danego miesiąca kalendarzowego na swojej stronie internetowej: www.aliorbank.pl.                  

W przypadku podjęcia przez Bank decyzji o zakończeniu Promocji, Promocja przestaje obowiązywać 

z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Bank 

zakomunikował na swojej stronie internetowej o decyzji w sprawie zakończenia Promocji. 

Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte Uczestników Promocji co oznacza, że jeżeli 

Uczestnik Promocji spełni Warunek Transakcyjności w miesiącu, w którym Bank poinformował o 

zakończeniu Promocji, Bank zapłaci Składkę Ubezpieczeniową za Klienta w sposób określony w 2 

części Regulaminu.   

2. Jeśli Uczestnik Promocji wypowie Umowę Ubezpieczenia, oznaczać to będzie rezygnację z udziału 

w Promocji. 

3. W przypadku gdy Klient zawarł więcej niż jedną Umowę Ubezpieczenia, to w sytuacji gdy pierwsza 

Umowa Ubezpieczenia zostanie wypowiedziana, albo Klient od niej odstąpi, prawo do korzystania 

z Promocji nie przechodzi na kolejne Umowy Ubezpieczenia.  

4. Sposób składania i rozpatrywania reklamacji w sprawie Promocji w zakresie Kart określony jest w 

„Regulaminie kart debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Banku S.A.”, a w zakresie 

Ubezpieczenia określony jest w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej 

dla klientów biznesowych Alior Banku S.A.”. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 

zawarte w:  

1) „Ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej dla klientów biznesowych 

Alior Banku S.A. ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka 

Akcyjna nr UZ/351/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.”, 

2) „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców 

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

3) „Regulaminie Kart debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Bank S.A”’,  

4) „Tabeli Opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg 

rachunkowych”,  

5) „Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Rachunku 4x4”,  

6) „Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Rachunku Plan Biznes”,  

7) „Tabeli opłat i prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes,  

8) „Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe’’  

6. Treść Regulaminu Bank udostępnia również na stronie: https://www.aliorbank.pl/wlasna-

dzialalnosc/oferty-specjalne-dla-firm.html   

 

 

https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/oferty-specjalne-dla-firm.html
https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/oferty-specjalne-dla-firm.html
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I 4. część – dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 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, zwanego dalej RODO) jest Bank. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Promocji,  

rozpatrzenia ew. reklamacji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  

ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia 

przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. 

4. Bank będzie przetwarzać dane osobowe przez okres trwania Umowy z Bankiem, a następnie tak 

długo jak wynika to z przepisów prawa, w tym prawa bankowego i kodeksu cywilnego. 

5. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl. 

6. Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: 

1) poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego), 

2) telefonicznie w Contact Center (19 502, lub 12 370 70 00), 

3) w Placówkach Banku, 

4) listownie – na adres korespondencyjny Banku zgodny z adresem dostępnym na stronie 

www.aliorbank.pl. 

7. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego  

się ochroną danych osobowych. 
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