
 

 

 

Regulamin promocji „Z korzyścią dla wspólnoty” dedykowanej posiadaczom rachunków dla wspólnot 

mieszkaniowych w Alior Banku S.A. 
 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. W niniejszym Regulaminie Promocji („Regulamin”) określone zostały warunki 

uczestnictwa i zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Z korzyścią dla 

Wspólnoty”, dedykowanej posiadaczom Rachunku dla Wspólnot Mieszkaniowych 

prowadzonego w Alior Banku S.A. („Promocja”).  

2. W trakcie trwania Promocji Bank odstąpi od pobierania od Wspólnoty Mieszkaniowej 

niektórych opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Rachunku dedykowanego 

Wspólnotom Mieszkaniowym, na zasadach, które szczegółowo określone zostały w § 3 i § 

4 poniżej.    

3. Za każdym razem, gdy w Regulaminie wymieniono wielką literą poniższe pojęcia, nadaje 

się im na potrzeby Regulaminu następujące znaczenie: 

Cennik – Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów 

Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych w zakresie określającym poziomy 

opłat i prowizji właściwe dla Rachunku Wspólnota  

Rachunek – Rachunek Wspólnota,  

Wspólnota Mieszkaniowa – podmiot zdefiniowany w Ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. 

o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1048.). 

Czas trwania promocji – okres, w którym Bank odstępuje od pobierania opłat od 

Uczestnika promocji, który zaczyna się od dnia otwarcia Rachunku do 31 grudnia 2023 r. 

na zasadach szczegółowo określonych w § 3.  

§2  

Organizator 

Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna („Bank” „Organizator”) 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 w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 

141387142, NIP 1070010731.  

 

§3  

Uczestnicy i czas trwania Promocji  

1. Uczestnikiem Promocji jest Wspólnota Mieszkaniowa, która w terminie od 15 

października 2022 r. do 31 marca 2023 r.  otworzy w Banku Rachunek z zastrzeżeniem 

ust. 2. („Uczestnik”) 

2. Z promocji może skorzystać tylko taka Wspólnota Mieszkaniowa, dla której Bank nie 

prowadził żadnych rachunków po 1 stycznia 2021 r. 

3. Dniem przystąpienia do Promocji jest dzień zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku.  

4. Termin zakończenia obowiązywania Promocji (tj. zwolnienia przez Bank z opłat i prowizji 

określonych w § 4 poniżej) jest wspólny dla wszystkich uczestników Promocji i upływa on 

31 grudnia 2023 r., niezależnie od tego kiedy dany Uczestnik przystąpił do Promocji 

zgodnie z ust. 1 powyżej.   

5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu w którym możliwe jest  

przystąpienie do Promocji, przy czym prawa nabyte przez Uczestników, którzy przystąpili 

do Promocji przed jej zakończeniem,   będą zachowane, nie będą z tego tytułu ulegały 

zmianom. 

Jeśli Organizator zdecyduje się na zakończenie Promocji, informacja o jej zakończeniu 

zostanie opublikowana na stronie http://www.aliorbank.pl z 7 dniowym wyprzedzeniem.  

 

§4  

Zasady Promocji  

1. Uczestnicy Promocji w trakcie jej obowiązywania, na zasadach określonych w § 3 powyżej, 

niezależnie od postanowień Cennika dla Rachunku, zostaną zwolnieni przez Bank z 

następujących wymienionych w Cenniku opłat i prowizji pobieranych w związku z 

korzystaniem z Rachunku: 

a) opłaty za prowadzenie rachunku podstawowego 

b) opłaty za prowadzenie 5 rachunków pomocniczych,  

c) opłaty za wdrożenie Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji – wersja dla 

rachunku dla Wspólnot Mieszkaniowych  

d) opłaty za abonament za świadczenie Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji – 

wersja dla rachunku dla Wspólnot Mieszkaniowych  

e) opłaty za przetworzenie płatności masowej w ramach Usługi Masowego 

Przetwarzania Transakcji – wersja dla rachunku dla Wspólnot Mieszkaniowych    

f) opłaty za Pakiet Abonamentowy dla Systemu BankConnect 

g) opłaty za Pakiet Classic ( do dwóch użytkowników)  w systemie BusinessPro  

§5  

Reklamacje 

Dla trybu składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji odpowiednie 

zastosowanie mają zapisy Regulaminu prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla 

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

 

§5  

Regulacje produktowe 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają: postanowienia zawarte 

w „Regulaminie prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i 

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

http://www.aliorbank.pl/


 

 

korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów”, oraz 

Cenniku, które Uczestnik otrzymał w momencie zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku 

w Banku, i które Bank udostępnia na stronie internetowej pod adresem 

http://www.aliorbank.pl, a także odpowiednie umowy produktowe i przepisy powszechnie 

obowiązujące. 

§6  

Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem 
http://www.aliorbank.pl.  
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