
 

 

 

 

Obowiązuje od 13.08.2020 r. 

 

Regulamin Promocji „300 zł za aktywne korzystanie z platformy FX” 

dla Klientów Biznesowych 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Uczestnictwa i zasady akcji promocyjnej pod 

nazwą „300 zł za aktywne korzystanie z platformy FX” dla Klientów Biznesowych (dalej: „Promocją"). 

Promocja jest oparta na zasadach sprzedaży premiowej. 

2. Promocja dedykowana jest dla Klientów Biznesowych, którzy nie posiadają aktywnej platformy FX 

(Autodealing, Kantor Walutowy, eFX Trader (dalej: „platforma FX”) lub posiadają aktywną platformę FX, 

skarbową Umowę Ramową, ale przez ostatnie 12 miesięcy od rozpoczęcia okresu Promocji nie dokonał  

wymiany walutowej w Alior Banku.  

 

§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 Czas trwania 

1. Promocja obowiązuje od dnia 13.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.  

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 http://www.aliorbank.pl oraz http://www.kantor.aliorbank.pl 

najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia  Promocji. 

 

§4 Uczestnicy 

1. W Promocji może wziąć udział przedsiębiorca, który spełnił łącznie poniższe warunki: 

a) jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców tj. osoba 

fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w tym również 

wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej oraz podmioty 

nieprowadzące działalności gospodarczej, np. zrzeszania, stowarzyszenia, rolnicy. 

b) wysokość przychodu rocznego (ostatni zamknięty rok obrotowy) wynosi do 5 mln PLN włącznie, 

c) nie posiada aktywnej platformy FX (Kantor Walutowy, Autodealing, eFX Trader) lub posiada aktywną 

platformę FX, skarbową Umowę Ramową, ale przez ostatnie 12 miesięcy od rozpoczęcia okresu Promocji 

nie dokonał  wymiany walutowej w Alior Banku,   

d) posiada lub w okresie Promocji założył Rachunek firmowy w Alior Banku na podstawie, którego została 

zawarta z Bankiem Umowa ramowa o świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie rachunków 

rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów. 
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2. Dniem przystąpienia do Promocji jest dzień aktywowania platformy FX. Dla klientów posiadających aktywną 

platformę FX, skarbową  Umowę Ramową , którzy przez ostatnie 12 miesięcy od rozpoczęcia okresu Promocji 

nie dokonali wymiany walutowej dniem przystąpienia do Promocji jest dzień rozpoczęcia Promocji.  

3. Spełnienie czynności określonych w Regulaminie w okresie trwania Promocji oznacza udział w Promocji i 

akceptację niniejszego Regulaminu.  

4. Uczestnik przestaje być Uczestnikiem i traci prawa związane z udziałem w Promocji w momencie 

wypowiedzenia lub zamknięcia Rachunku albo zamknięcia platformy FX . 

5. W Promocji Klient może uczestniczyć tylko raz. Zamknięcie konta lub platformy FX i ponowne otwarcie nie 

uprawnia Klienta do powtórnego przystąpienia do Promocji. 

6. Z udziału z Promocji Uczestnik może zrezygnować poprzez wysłanie na adres: efx.trader@alior.pl informacji 

o rezygnacji poprzez wysyłanie danych identyfikujących danych firmy: nazwa firmy, NIP i Regon.  

  

§5 Premia 

1. Premią dla Uczestnika, który spełni warunki Promocji wskazane w Regulaminie, jest zasilenie Rachunku 

firmowego podstawowego (PLN) w Alior Banku w ramach prowadzonej firmy, która bierze udział w Promocji 

kwotą środków pieniężnych w złotych (zwaną dalej: Premią) w wysokości 100 zł, zastrzegając §5 ust. 3 oraz 

§6 ust. 1. 

2. Premia zostanie przekazana na Rachunek firmowy Uczestnika po weryfikacji spełnienia warunków 

Uczestnictwa i warunków Promocji określonych w Regulaminie, jednak nie później niż do ostatniego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest Premia.  

3. Uczestnikowi przysługuje nie więcej niż jedna Premia w miesiącu i nie więcej niż 3 Premie w ciągu 3 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych, licząc od następnego pełnego miesiąca kalendarzowego, w którym Uczestnik 

przystąpił do Promocji zgodnie z §4 ust.2. Uczestnikowi, który spełnił warunki wypłaty Premii określone w 

Regulaminie w miesiącu przystąpienia do Promocji, Premia zostanie wypłacona na podstawie §5 ust.2 

zastrzegając, że dany miesiąc wlicza się do przysługującego limitu Premii, za które może zostać 

wynagrodzony.       

4. Premia nie będzie naliczona i nie zostanie przekazana na Rachunek firmowy Uczestnika w przypadku 

zamknięcia Rachunku firmowego lub zamknięcia platformy FX, za miesiąc, w którym nastąpiło zamknięcie, a 

także za miesiąc poprzedni jeśli zamknięcie nastąpiło przed przekazaniem Premii.  

5. Brak wykonania minimalnego obrotu wymiany waluty określonej w §6 ust. 2 nie wydłuża Promocji dla Klienta 

zgodnie z §5 ust.3.   

6. W przypadku podejrzenia nadużycia Uczestnika, dotyczącego warunków Promocji, Bank ma prawo do 

wstrzymania wypłaty Premii.  

§6 Zasady promocji 

1. Warunkiem udziału w Promocji  jest posiadanie statusu Uczestnika Promocji opisanego w §4 Uczestnicy.  

2. Bank naliczy Premię za wymianę walutową (kupno/sprzedaż) na rynku transakcji kasowych (spot) na łącznie  

min. 10 000 jednostek waluty obcej w miesiącu kalendarzowym za pośrednictwem aktywowanej platformy 

FX, licząc od następnego miesiąca od aktywowania platformy FX, zastrzeżeniem §5 ust. 3. Do wymiany 

walutowej liczy się wymiana dokonana przez każdego Użytkownika łącznie posiadającego dostęp do 

platformy wymiany walut dla Klienta Biznesowego.  

 

§7 Nagroda dodatkowa 

1. Dla pierwszych 10 Uczestników z największą łączną sumą obrotu walutowego (kupna/sprzedaży) na rynku 

transakcji kasowych (spot) dokonanego za pośrednictwem  platformy FX w danym miesiącu kalendarzowym 

Organizator przewidział Nagrodę dodatkową tj.: ekspres przelewowy marki Rusell Hobbs Allure 20060-56 w 

kolorze czarnym o wartości 571,95 zł brutto zastrzegając, że warunki określone w §6 Zasady promocji zostały 

spełnione.  
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2. Uczestnikowi przysługuje tylko jeden ekspres opisany w §7 ust. 1 w okresie Promocji. Jeśli do Nagrody 

dodatkowej  zakwalifikuje się dwóch lub więcej Uczestników spełniających warunki, to o wyższym miejscu 

na liście nagrodzonych w Promocji zdecyduje w pierwszej kolejności większa liczba dokonanych transakcji. 

Jeśli wynik sprawdzenia będzie równy to o wyższym miejscu na liście nagrodzonych zadecyduje późniejsza 

data aktywacji platformy FX. 

3. Informacja o przyznaniu Nagrody dodatkowej zostanie przekazana do 14 dni kalendarzowych po spełnieniu 

czynności określonych w §7 ust.1. w formie wiadomości w Systemie Bankowości Internetowej. Przekazanie 

(wysyłka) Nagrody dodatkowej nastąpi w ciągu 14 dni od przekazania przez Uczestnika danych niezbędnych 

do wysyłki kurierskiej Nagrody dodatkowej tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu 

dostawy na adres: efx.trader@alior.pl. Bank podejmie próbę dwukrotnego dostarczenia Nagrody 

dodatkowej w przypadku jeśli nie zostanie odebrana. 

 

§8 Regulacje Podatkowe  

Kwoty Premii oraz Nagrody dodatkowej otrzymane przez Uczestnika w Promocji będącego osobą fizyczną 

pozostają w związku z działalnością gospodarczą Uczestnika, a w przypadku rolników pozostają w związku 

z działalnością rolniczą. Ich wartość stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Uczestnik ma obowiązek 

rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania. W odniesieniu do Uczestnika będącego osobą 

prawną, Uczestnik ma obowiązek rozliczyć się według właściwych dla siebie zasad opodatkowania. 

 

§9 Reklamacje 

1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika:  

a. telefonicznie w Contact Center za pośrednictwem infolinii w godzinach 8:00 - 22:00, 7 dni 

w tygodniu pod nr. tel.: 19 502 lub 12 370 7000; a z zagranicy pod nr. tel.: +48 12 19 502, +48 12 

370 7000), opłaty za połączenie z infolinią z telefonów stacjonarnych – opłata jak za połączenie 

lokalne opłaty za połączenie z infolinią z telefonów komórkowych - opłata zgodna z cennikiem 

operatora danej sieci komórkowej;  

b. poprzez Bankowość Internetową (po zalogowaniu należy wybrać opcję „Napisz wiadomość” 

w panelu „Wiadomości”);  

c. listownie – na adres korespondencyjny Banku (Przegr. Poczt. nr 156, ul. Postępu 18B 02-676 

Warszawa). 

2. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych (dotyczy świadczenia 
usług płatniczych) lub 30 dni kalendarzowych (dotyczy pozostałych przypadków) od dnia otrzymania 
reklamacji. 

3. W przypadku usług płatniczych - w szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających 
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie Bank: 
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia; 

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 

3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 

35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. 

W pozostałych szczególnie skomplikowanych przypadkach (niedotyczących usług płatniczych) termin ten 

może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O 

przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie 

rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany. 

4. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z Uczestnikiem:  

a. listownie,  

b. poprzez wiadomość SMS,  

c. drogą elektroniczną - w Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),  

5. a także, w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:  

a. telefonicznie,  

b. w placówce Banku.  
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§10 Regulacje produktowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte 

w Regulaminach, Tabelach Opłat i Prowizji, Umowach, które zamieszczone są na stronie internetowej Alior 

Banku pod adresem: http://www.aliorbank.pl, a dla Kantoru Walutowego na stronie 

http://www.kantor.aliorbank.pl, odpowiednich umowach produktowych oraz przepisach powszechnie 

obowiązujących. 

 

§11 Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO jest Bank.  

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Bank w celu udziału Uczestnika w Promocji, 

w szczególności weryfikacji spełnienia warunków określonych w Regulaminie, a także w celu rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji. 

3. Dodatkowe informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestnika są zapisane w „Informacji o 

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

przetwarzane są przez Bank”, które Uczestnik otrzymuje podczas zawarcia z Bankiem Umowy.  

4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Alior Banku pod adresem 
http://www.aliorbank.pl oraz http://www.kantor.aliorbank.pl. 

5. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

6. Bank uprawniony jest do zmiany Regulaminu, o czym Posiadacz Rachunku zostanie powiadomiony przez 

udostępnienie zmienionego Regulaminu Promocji na stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl oraz 

http://www.kantor.aliorbank.pl. Zmiany obowiązują od daty wskazanej przez Bank, chyba że Posiadacz 

Rachunku w terminie 14 dni od doręczenia powiadomienia wypowie Umowę w części dotyczącej warunków 

Promocji. Do chwili rozwiązania Umowy dotyczącej warunków Promocji obowiązuje dotychczasowy 

Regulamin Promocji. 
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