
 

 

Obowiązuje od 15.04.2020 r. 

  

Regulamin Promocji dla Klientów Alior Banku S.A. 

„200 zł za otwarcie konta firmowego w Alior Online” 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin””) określa zasady Promocji pod nazwą „200 zł za otwarcie konta firmowego w 

Alior Online” (dalej: „Promocją"). 

2. Promocja dedykowana jest dla klientów indywidualnych Alior Bank S.A., którzy za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej Alior Online otworzą Rachunek  iKonto Biznes lub Rachunek 4x4. (dalej: „Rachunek”). 

3. Za otwarcie Rachunku zgodnie z Regulaminem klient może otrzymać Nagrodę w wysokości 200 zł.  

 

§ 2 Organizator 

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

zakładowy 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości), 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 07 31 (dalej: „Bank”).  

 
§ 3 Uczestnicy 

1. W Promocji może wziąć udział klient indywidualny który: 

a) jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646, 

z późn. zm.), któremu został nadany numer NIP i REGON figurujący w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności  Gospodarczej, 

b) posiada dostęp do systemu Alior Online,  

c) jest rezydentem posiadającym zapisany w systemie bankowym numer PESEL oraz polski dowód osobisty, 

d) w Oddziale lub Placówce Partnerskiej potwierdził  swoją tożsamość, 

e) nie posiada i przed przystąpieniem do Promocji nie posiadał żadnego produktu firmowego dla przypisanego 

przedsiębiorcy numeru NIP w Banku;  

(zwany dalej: „Uczestnikiem”). 

2. Uczestnik traci prawo do Nagrody w momencie złożenia wypowiedzenia Umowy, na podstawie której prowadzony jest 

Rachunek Uczestnika lub przekształcenia Rachunku na inny typ rachunku, jeśli nastąpi to przed dniem wypłaty 

Nagrody, o której mowa w §5. 

  

§ 4 Czas trwania 

1. Promocja obowiązuje od dnia 15.04.2020r. do dnia 31 maja 2020r.  

2. Bank zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania Promocji lub organizowania kolejnych edycji Promocji na 

takich samych lub zbliżonych zasadach w przyszłości. Informacja o przedłużeniu  terminu obowiązywania Promocji lub 

rozpoczęciu kolejnej edycji Promocji zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.aliorbank.pl  najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia  promocji. 

 

§ 5 Nagroda 

1. Nagrodą jest świadczenie pieniężne w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych), należne w przypadku spełnienia przez 

Uczestników Promocji wymogów określonych w Regulaminie i niezaistnienia opisanych w Regulaminie okoliczności 

wyłączających możliwość przyznania Nagrody.  

2. Nagroda zostanie wypłacona Uczestnikom do końca ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

został otwarty Rachunek za pośrednictwem bankowości elektronicznej Alior Online. 
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3. Nagroda nie zostanie wypłacona, jeżeli Rachunek Uczestnika został zamknięty lub Umowa, na podstawie której 

prowadzony jest Rachunek Uczestnika, znajduje się w trakcie wypowiedzenia. 

4. W Promocji klient może uczestniczyć tylko raz. Zamknięcie Rachunku i ponowne otwarcie nie uprawnia klienta do 

powtórnego przystąpienia do Promocji i odbioru Nagrody.  

5. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w ramach Promocji. 

6. Nagrodę uznaje się za przekazaną Uczestnikowi w momencie dokonania przez Organizatora dyspozycji przelewu na 

aktywny Rachunek Uczestnika otwarty w ramach  Promocji.  

7. Fundatorem Nagród jest Bank.  

 

§ 6 Zasady Promocji 

1. W celu uzyskania prawa do Nagrody, Uczestnik  wykona następujące czynności: 

a) zaloguje się do bankowości elektronicznej Alior Online,  

b) w kontekście klienta indywidualnego złoży wniosek o otwarcie Rachunku,  

c) zgodnie z wybraną metodą autoryzacji dyspozycji zawrze z Bankiem Umowę ramową o świadczenie usług 

bankowych oraz prowadzenie rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów 

(dalej: „Umowa”),  

d) otrzyma od Banku, na podany we wniosku o Rachunek adres e-mail, potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z 

potwierdzeniem otwarcia Rachunku. 

 

§ 7 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika 

Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub 

nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych 

obyczajów w związku z uczestnictwem w Promocji upoważnia Alior Bank do wyłączenia Uczestnika z Promocji oraz 

powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań, opisanych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych klienta 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, zgodnie z klauzulą informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych, którą otrzymuje klient (klauzula informacyjna pod nazwą „Informacje o 

administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są 

przez Bank”). 

2. Bank będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz w celu 

postępowania reklamacyjnego. 

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pracownik Banku, z którym uczestnicy Promocji mogą skontaktować się 

pod adresem: iod@alior.pl. 

4. Prawną podstawą przetwarzania danych osobowych przez Bank jest realizacja Umowy ramowej o świadczenie usług 

bankowych oraz prowadzenie rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów, do którego 

może zostać przypisana Promocja przedstawiona w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy Promocji podają swoje dane 

dobrowolnie. Niepodanie tych danych bądź podanie błędnych danych może uniemożliwić realizację Promocji przez 

Bank. 

 

§ 9 Regulacje Podatkowe  

Świadczenie pieniężne wypłacone w ramach Nagrody podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. na Uczestniku, 

który otrzyma Nagrodę, ciąży obowiązek rozliczenia kwoty Nagrody w swoich przychodach z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej. 
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§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Promocji na stronach internetowych 

http://www.aliorbank.pl i w Systemie Bankowości Internetowej Alior Online.  

2. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w regulaminach 

produktów i usług Alior Banku zamieszczonych na portalu Alior Banku pod adresem internetowym 

http://www.aliorbank.pl, odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące.  
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