
Regulamin Programu „Lokata 5% z Inwestycją” 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne  
 

§1 
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu „Lokata 5% z Inwestycją”, 
zwanego dalej Programem.  
 

§2 
Program organizowany jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  
ul Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 727 074 630 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 1070010731, zwany dalej Bankiem.  
 

§3 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  
1) Lokata – lokata terminowa 3M oszczędnościowa, otwierana w czasie trwania Programu.  

2) Dodatkowy Produkt Inwestycyjny – jeden z poniższych produktów o charakterze 
inwestycyjnym, oferowany przez Bank w czasie trwania programu:  

 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym STU na Życie 
Ergo Hestia (produkt strukturyzowany), 

 wskazane przez Bank Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane, których 
lista znajduje się na stronie www.aliorbank.pl. 

3) Specjalne Oprocentowanie Lokaty – oprocentowanie Lokaty, przysługujące 
uczestnikom Programu, pod warunkiem spełnienia kryteriów opisanych w niniejszym 
Regulaminie. Wysokość oprocentowania określona jest na poziomie 5% w skali roku.  

4) Oddział Banku – jednostka organizacyjna Banku wykonująca czynności bankowe.  
 

§4 
Program trwa od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 31 marca 2016 roku.  
 

 
 

Rozdział 2. Zasady funkcjonowania Programu 
§5 

Specjalne Oprocentowanie Lokaty jest oferowane wyłącznie Klientom, którzy w okresie 
trwania programu, o którym mowa w §4, przed założeniem Lokaty dokonali zakupu 
przynajmniej jednego Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego.  

 
§6 

1. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1000 zł, a maksymalna określana jest każdorazowo  
w zależności od wykupionego wcześniej przez Klienta Dodatkowego Produktu 
Inwestycyjnego i wynosi:  

 

Dodatkowy  
Produkt Inwestycyjny  

Maksymalna 
kwota Lokaty 

Limit kwoty 
zainwestowanej  

w Dodatkowy Produkt 
Inwestycyjny 

Wskazane produkty strukturyzowane  
z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym  
100% zapisu brak 

Wskazane produkty strukturyzowane w 
formie Bankowych Papierów 

Wartościowych 
100% zapisu brak 

2. W ramach limitu kwoty Lokaty, klient może posiadać więcej niż jeden rachunek Lokaty.  

 

§7 
W przypadku rezygnacji Klienta z Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego przed terminem 

zapadalności Lokaty, Bank dokona obniżenia oprocentowania Lokaty za cały okres jej 

trwania do wysokości oprocentowania standardowego obowiązującego dla danego terminu 

określonego w Tabeli Oprocentowania w dniu jej zawarcia. 

§8 
Oprocentowanie promocyjne lokaty obowiązuje przez pierwszy okres trwania lokaty,  
z zastrzeżeniem §7. Obniżenie oprocentowania lokaty nie dotyczy przypadków rezygnacji  
z funduszy inwestycyjnych, w ramach dostosowania portfela funduszy w Doradztwie 
Inwestycyjnym, w związku z nowymi rekomendacjami, pod warunkiem nabycia przez Klienta 
nowych rekomendowanych funduszy.  

 
§9 

Otwarcie Lokaty możliwe jest wyłącznie w Oddziałach Banku.  
 

§10 
Skorzystanie z programu wyklucza możliwość skorzystania z ceny produktu inwestycyjnego 
innej niż wynikająca ze standardowej oferty Banku oraz z innych promocji związanych z 
zakupem danego Dodatkowego Produktu Inwestycyjnego.  
 

Rozdział 3. Reklamacje 
§11 

1. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może 
zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.  
O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz 
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie 
poinformowany.  

2. Reklamacja może być zgłoszona:  

1) bezpośrednio w Placówce Banku,  

2) telefonicznie w Contact Center,  

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

4) listownie – na adres korespondencyjny Banku.  
3. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z klientem:  

1) poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),  
2) listownie  
3) poprzez SMS  
także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:  
1) telefonicznie  
2) w placówce Banku.  

  



 
 

Rozdział 4. Postanowienia końcowe  
§12 

 
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Banku oraz w każdym 
Oddziale Banku.  

 
§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 

zawarte w Regulaminie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych  

i terminowych lokat oszczędnościowych w Alior Bank S.A. oraz przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

§14 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Alior Bank S.A. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38D. 

2. Uczestnikowi Programu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, 

przysługują uprawnienia określone w ustawie wskazanej w ust. 1 powyżej, w szczególności 

prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia. 


