Regulamin Promocji Konta Korzystnego dla byłych członków SKOK
Jaworzno

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji
Promocji Konta Korzystnego dla byłych członków
SKOK Jaworzno, który to zgodnie z decyzją Komisji
Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 2019 roku
został przejęty z dniem 1 kwietnia 2019 roku przez
Alior Bank Spółka Akcyjna.
§2
Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka
Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska
38D, kod poczt. 02-232 Warszawa, wpisana do
Rejestru
Przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000305178, NIP
1070010731, Regon 141387142, z kapitałem
zakładowym 1 305 539 910 zł (opłaconym w całości).
§3
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna,
b) Konto
Korzystne
–
wariant
rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego
w Banku zgodnie z Regulaminem rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych
i
terminowych
lokat
oszczędnościowych,
c) Promocja
niniejsza
Promocja
Konta
Korzystnego dla byłych członków SKOK Jaworzno,
d) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji Konta
Korzystnego dla byłych członków SKOK Jaworzno,
e) SKOK
Jaworzno
Spółdzielcza
Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa
Jaworzno
w
Jaworznie,
f) Taryfa – Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla
Klientów Indywidualnych
g) Uczestnik
Promocji/Uczestnik
–
osoba
fizyczna, która spełnia warunki określone w §5
h) Umowa – umowa rachunku oszczędnościoworozliczeniowego w wariancie Konta Korzystnego
łącząca byłego członka SKOK Jaworzno z Bankiem
w wyniku przejęcia SKOK Jaworzno przez Bank.
§4
Promocja trwa od 1 czerwca 2019 r. do 30 września
2019 r.
Rozdział 2. Szczegółowe zasady Promocji
§5
Uczestnikiem Promocji może być były członek SKOK
Jaworzno, który spełni poniższe warunki:
1) Posiadał
rachunek
oszczędnościowo
rozliczeniowy otwarty w SKOK Jaworzno w
wariancie:
a) ROR Classic lub
b) IKS Plus lub
c) ZŁOTY ROR lub
d) ROR Pierwsza Praca lub
e) KONTO FREE lub
f) KONTO 30 PLUS lub

g) DOBRE KONTO,
2) W wyniku przejęcia SKOK Jaworzno przez
Bank
rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy określony w punkcie 1)
prowadzony jest w Banku w wariancie Konta
Korzystnego.
§6
1. W ramach Promocji do 30 września 2019 r. Bank
stosuje stawkę 0 zł za prowadzenie rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego w wariancie Konto
Korzystne.
2. Pozostałe opłaty i prowizje naliczane są zgodnie
z Taryfą.
3. Warunkiem skorzystania z Promocji przez
Uczestnika jest spełnienie warunków określonych w
§5.
4. Po 30 września 2019 r. Bank stosuje opłatę za
prowadzenie
rachunku
oszczędnościoworozliczeniowego w wariancie Konto Korzystne zgodne
Taryfą.
Rozdział 4. Zasady składania reklamacji oraz
rozstrzyganie sporów
§7
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji jak również
formy rozstrzygania sporów
zostały określone w
Regulaminie
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych
lokat oszczędnościowych.
Rozdział 5. Postanowienia końcowe
§8
zastrzega
sobie
prawo
do
zmiany
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Przesłanki zmiany niniejszego Regulaminu oraz
tryb informowania o wprowadzanych zmianach do
Regulaminu określone są w Regulaminie rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych
i terminowych lokat oszczędnościowych.
1. Bank

§9
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na
www.aliorbank.pl.
2. W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszym
Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
zawarte w stanowiących integralną cześć Umowy:
„Regulaminie
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych, i terminowych
lokat oszczędnościowych”, w „Regulaminie kart
płatniczych Alior Bank SA”, w Taryfie Opłat i Prowizji,
w Tabeli Oprocentowania Alior Banku SA dla Klientów
Indywidualnych oraz przepisach prawa powszechnie
obowiązujących.
3. Bank zapewnia ochronę danych Uczestnika i osób
uprawnionych
do
dysponowania
rachunkiem
oszczędnościowo-rozliczeniowym
Uczestnika,
uzyskanych od nich i przechowywanych w bazie
danych Klientów Banku – zgodnie z RODO
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych) oraz

odpowiednim ustawodawstwem krajowym i ustawą
Prawo Bankowe.
4. Administratorem danych osobowych Uczestnika
jest Bank – zgodnie z klauzulą „Klauzula informacyjna
o administratorze danych osobowych, przesłankach i
prawach przysługujących osobom, których dane
przetwarzane są przez Bank” stanowiącą załącznik do
„Regulaminu oszczędnościowych, i terminowych lokat
oszczędnościowych” .

