
Zasady premiowania dla Klientów  

Warunki oferty specjalnej „Premia Pieniężna 100 zł  

(wniosek Rodzina 500+)”  
 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 
 

§1 
Użyte poniżej określenia oznaczają: 
 Bank – Alior Bank SA 

 Premia pieniężna - nagroda pieniężna za aktywne 

korzystanie z Konta Rozsądnego    

 Posiadacz - Właściciel Rachunku  

 ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy  

w wariancie Konto Rozsądne, nie dotyczy rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego w T-Mobile Usługi 

Bankowe 

 Umowa Rachunku – umowa rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego w wariancie Konto 

Rozsądne 

 Wynagrodzenie – wpływ z tytułu wynagrodzenia 
dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu 
stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź 

wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez 
ZUS  

 Zasady – niniejsze „Zasady premiowania dla 

Klientów – Warunki oferty specjalnej „Premia 

Pieniężna 100 zł (wniosek Rodzina 500+).” 

 

§2 
1. Akcje promocyjne, o których mowa w Rozdziale II,  

niniejszych Zasad mają na celu promocję oferty 

Banku, a w szczególności zachęcenie Klientów do 

przelewania wynagrodzenia / emerytury / renty / 

stypendium na rachunek prowadzony w Alior Banku. 

2. Oferta przeznaczona jest dla Klientów, którzy 

zdecydują się na założenie rachunku oraz złożą 

wniosek Rodzina 500+ z wykorzystaniem Platformy 

Internetowej Alior Banku. 

3. Wniosek zostanie złożony na dziecko/dzieci, 

którego/których Posiadacz jest rodzicem lub 

prawnym opiekunem. 

4. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone pisemnym 

oświadczeniem Posiadacza.  

 

 
Rozdział II - Zasady premiowania dla Rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych w wariancie 
Konto Rozsądne. 

 
§3 

1. Premia pieniężna w wysokości 100 zł zostanie 

wypłacana w formie pieniężnej dla Posiadaczy nowo 

otwartego Konta Rozsądnego w 14. miesiącu od daty 

otwarcia rachunku, w sytuacji gdy na koncie Klienta 

odnotowano w ciągu 12. następujących po sobie 

miesięcy regularne comiesięczne wpływy z tytułu 

wynagrodzenia.  

2. W przypadku braku wpływów w okresie 

następujących po sobie 12 miesięcy, Bank nie 

dokona wypłaty Premii.  

3. Rachunek uznawany jest łączną kwotą należnej 

Premii, nie później niż 14-ego miesiąca 

kalendarzowego, po spełnieniu warunków opisanych 

w §3 pkt. 1, pod warunkiem że przed dniem uznania, 

Rachunek nie został zamknięty, umowa Rachunku 

nie została wypowiedziana ani wariant rachunku nie 

został zmieniony na wariant inny niż Konto 

Rozsądne.  

4. Premia zostanie wypłacana do 20. dnia 14-ego 

miesiąca o którym mowa w punkcie 3. niniejszego 

paragrafu.  

5. Klient może być Posiadaczem lub Współposiadaczem 

tylko jednego Konta Rozsądnego.  

6. Premia wypłacana jest jeden raz Klientowi, 

niezależnie od ilości posiadanych rachunków. 

7. Premia wypłacana jest Klientom, których Umowa 

Rachunku zostanie zawarta w okresie od 1 kwietnia 

2016 do 30 czerwca 2016 r.  

8. Premia stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze 

sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 

68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.). 

  

§5 
Rozdział III – Postanowienia końcowe 
1. Bank ma prawo do wprowadzenia ograniczeń 

dotyczących wyłączenia naliczania Premii Pieniężnej, 

w przypadku poświadczenie nie prawdy, lub braku 

terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. objęcia 

klienta postępowaniem windykacyjnym. 

1. Reklamacja jest rozpatrywana 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) telefoniczne 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 uzgodnionej z Klientem: 

1) poprzez System Bankowości Internetowej (dla 

Klienta zalogowanego),  

2) listownie, 

3) poprzez SMS. 

a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo: 

1) telefonicznie, 



2) w Placówce Banku. 

 
§6 

1. W pozostałych kwestiach obowiązują zapisy 

znajdujące się w regulaminach produktów i/lub 

umów produktowych. Dla rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego  jest to 

Regulamin rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz lokat 

terminowych oszczędnościowych, które wydawane 

są w momencie podpisania umowę o produkt. 

2. Alior Bank S.A., jako administrator danych, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych informuje, że w okresie 

obowiązywania Oferty specjalnej będzie przetwarzał 

dane osobowe Klientów w celu poprawnej jej 

realizacji. Dane przetwarzane będą doraźnie, 

wyłącznie w celach związanych przedmiotowo  

z Konkursem, tj. przeprowadzenia Konkursu, 

prowadzenia monitoringu, ogłoszenia wyników 

Konkursu, wydania Nagrody, rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości 

księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu 

do swoich danych, żądanie ich poprawiania oraz 

usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, 

niemniej niezbędne do udziału w Konkursie. 

Uczestnicy mają również prawo do żądania 

poinformowania go o przysługujących im prawach  

w zakresie przetwarzania jego danych osobowych 

 

 

 

 

…………………………………………………………  

 /podpis Klienta/ 



Załącznik 1 – druk oświadczenia  

 

 

 

……………………………………………   …………………………………………… 

/imię i nazwisko/ /miejscowość, data/ 

 

 

 

 

PESEL klienta  

 

 

Oświadczenie o złożeniu wniosku o świadczenie wychowawcze (Wniosek Rodzina 500+)  

 

 

Oświadczam, że skorzystałam z możliwości złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze (Wniosek Rodzina 

500+) za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku. 

Oświadczam, że wniosek był złożony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wniosek dotyczył dziecka / dzieci 

którego / których jestem rodzicem lub opiekunem prawnym. 

 

 

Klient na żądanie Banku zobowiązany jest do okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego 

świadczenie wychowawcze. Bank zastrzega sobie prawo weryfikacji tych kryteriów w czasie obowiązywania 

Oferty.  

 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………………… 

/podpis Klienta/ /miejscowość, data/  

            


