Zasady premiowania Karty kredytowej Mastercard TU i TAM

1. Karta kredytowa Mastercard TU i TAM Alior Banku (zwana dalej Kartą) uprawnia do uzyskania Nagrody premiowej.
2. Nagroda premiowa polega na przekazaniu przez Alior Bank (zwany dalej Bankiem) określonej kwoty na Rachunek
karty

na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie „Zasady premiowania Karty kredytowej

Mastercard TU i TAM” (zwanym dalej Zasadami premiowania).
3. Nagroda premiowa przekazywana jest

na Rachunek karty po każdym kwartale kalendarzowym, z tytułu

zagranicznych Transakcji płatniczych dokonywanych w innej walucie niż PLN (zwanych dalej Transakcjami
zagranicznymi), do których zaliczają się, z zastrzeżeniem ust. 4:
1) Transakcja zagraniczna bezgotówkowa przy użyciu Karty,
2) Transakcja zagraniczna bezgotówkowa przy użyciu danych Karty, bez fizycznego okazania Karty inaczej
określana, jako transakcja MOTOEC / Transakcja na odległość – dotyczy wyłącznie Kart posiadających Kod
CVC2/CVV2, są to transakcje oznaczone przez sprzedawcę i rozpoznane przez Bank, jako transakcje
internetowe (tzw. e-commerce), telefoniczne (tzw. telephone order) lub korespondencyjne (tzw. mail order).
O ile Bank udostępni taką usługę,

Transakcje internetowe mogą być dodatkowo potwierdzone przez

Posiadacza Karty/Użytkownika Karty, jednorazowym hasłem otrzymanym w ramach usługi Zabezpieczenia
3DSecure. Usługa 3DSecure potwierdza tylko transakcje e-commerce,
3) Transakcja

zagraniczna

z

wykorzystaniem

metody

zbliżeniowej,

transakcja

umożliwiająca

dokonanie

bezgotówkowej płatności przy użyciu karty, z wykorzystaniem technologii bezstykowej transmisji danych.
4. Do Transakcji zagranicznych kartą, o których mowa w ust. 3 nie są wliczane Transakcje zagraniczne Kartą w
punktach posiadających MCC (Merchant Category Code) równy:
1) 7995 - określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
2) 8999 - określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność
zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
3) 4111- określający m.in. usługi transportowe,
4) 6012 - określający instytucje finansowe,
5) 6211 - określający brokerów ubezpieczeniowych,
6) 6051 - określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
7) 4829 - określający internetowe przekazy pieniężne,
8) 4900 - określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.
5. Wysokość nagrody premiowej wynosi 1% wartości wykonanych Transakcja zagranicznych Kartą na rachunku karty
opisanych w ust. 3.
6. Nagroda premiowa naliczana jest przez Bank od sumy ww. w ust. 3 Transakcji zagranicznych dokonanych w każdym
z czterech kwartałów kalendarzowych roku, przy czym wartość nagrody premiowej nie może przekroczyć kwoty 75
zł kwartalnie, czyli 300 zł rocznie.
7. Nagroda premiowa zostanie przekazana Posiadaczowi karty na Rachunek karty określony w Umowie Karty, w ciągu
30 dni od zakończenia kwartału, uwzględniając dokonane Transakcje zagraniczne uprawniające do nagrody
premiowej. Kwota przekazanej nagrody premiowej pomniejsza zadłużenie Posiadacza karty lub zwiększa jego
nadpłatę w przypadku występowania salda dodatniego na Rachunku karty.
8. Każdy zwrot i/lub anulowanie Transakcji, o których mowa w ust. 3, będzie skutkowało pomniejszeniem nagrody
premiowej o wartość 1% od kwoty dokonanego zwrotu i/lub anulowania przy uwzględnieniu ust 6.
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9. Jeżeli zwrot i/lub anulowanie Transakcji zagranicznej zostanie dokonane po przekazaniu Posiadaczowi karty na
Rachunek karty kwoty nagrody premiowej, to pomniejszeniu ulegnie nagroda premiowa za kolejny kwartał.
10. Bank ma prawo do dokonywania zmiany w niniejszych Zasadach premiowania w przypadku zmiany zakresu lub
sposobu świadczenia usług lub funkcjonalności, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Zasad
premiowania, poprzez wprowadzenie nowych usług lub funkcjonalności albo wycofanie lub zmianę cech
dotychczasowych usług lub funkcjonalności, o ile zapewnione zostanie dalsze wykonywanie Umowy oraz o ile nie
będzie to prowadziło do obligatoryjnego zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza z tytułu Umowy.
11. Bank poinformuje Posiadacza karty o treści proponowanych zmian w niniejszych Zasadach premiowania w terminie
nie późniejszym niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia zmian w życie poprzez poniższe kanały komunikacji
i według następującej kolejności:
1) w przypadku aktywowania przez Posiadacza karty dostępu do systemu bankowości internetowej – poprzez
zamieszczenie informacji w tym systemie (w formie elektronicznej),
2) w przypadku podania przez Posiadacza karty adresu e-mail do komunikacji z Bankiem – poprzez przesłanie
informacji w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail,
3) w przypadku otrzymywania wyciągów z Karty – poprzez zamieszczenie (załączenie) informacji w (do)
Zestawieniu (-a) transakcji,
4) w przypadku nieaktywowania dostępu do systemu bankowości internetowej, niepodania adresu e-mail oraz
nieotrzymywania Zestawień transakcji – poprzez przesłanie informacji w formie odrębnego pisma na
wskazany przez Posiadacza karty adres korespondencyjny.
12. Wobec proponowanych przez Bank zmian do niniejszych Zasad premiowania Posiadacz karty może wyrazić sprzeciw
lub wypowiedzieć Umowę.
13. Brak sprzeciwu Posiadacza karty wobec zmian do niniejszych Zasadach premiowania wyrażonego w terminie do dnia
wejścia w życie zmian jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Posiadacza karty na te zmiany.
14. Posiadacz karty ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian do niniejszych Zasad premiowania
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat z tego tytułu.
15. Nagroda premiowa 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 2012 poz. 361 z
późn. zm.), dlatego jest zwolniona z podatku.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach premiowania zastosowanie mają postanowienia Umowy oraz
Regulaminu kart płatniczych Alior Banku SA.
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