Regulamin promocji
„Konto osobiste z premią na Groupon.pl”

§1 (nazwa promocji)
Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Konto osobiste z premią na Groupon.pl”, zwanej dalej Promocją.
§2 (organizator)
Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807
Warszawa, kapitał zakładowy 500.000.000 zł w całości wpłacony, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 107 001 107 31, zwany dalej Bankiem.
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§3 (czas trwania)
Promocja trwa od dnia 10.05.2011 do dnia 30.06.2011.
Okres na składanie wniosków internetowych, o których mowa w §6 pkt. 2 trwa od dnia 10.05.2011
do dnia 17.05.2011.
§4 (uczestnicy)
W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne uprawnione do zawarcia umowy rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych (Rachunku) na zasadach określonych w Regulaminie rachunków
oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i terminowych lokat oszczędnościowych Alior Bank SA,
które nigdy przed udziałem w Promocji nie posiadały żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
w Banku i nie mają podpisanej żadnej aktywnej umowy z Bankiem (Uczestnicy).
Z udziału w Promocji wyłączone są osoby niebędące rezydentami, pracownicy Banku, członkowie najbliższych
rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo) pracowników Banku oraz obecni klienci Banku.

§5 (premia)
Premią dla Uczestników, którzy spełnią warunki Promocji wskazane w §6, jest zasilenie kwotą 100 zł (Premią) Rachunku
Uczestnika. Premie zostaną przekazane na Rachunki Uczestników w terminie do 30.06.2011.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje nie więcej niż jedna Premia. W przypadku Rachunków wspólnych, wypłacona zostanie
tylko jedna Premia.
§6 (warunki promocji)
Uczestnik nabywa prawo do Premii, jeśli spełni łącznie wszystkie następujące warunki:
1
Zakupi kupon promocyjny na groupon.pl, uprawniający do skorzystania z Promocji.
2

Złoży w okresie od dnia 10.05.2011 do dnia 17.05.2011 wniosek internetowy (Wniosek) o Rachunek wraz z Kartą
płatniczą debetową (Kartą) za pośrednictwem strony internetowej o adresie http://www.groupon.pl.
Wniosek nie będzie zaliczony w Promocji, jeśli Uczestnik złożył inny wniosek internetowy o konto osobiste Alior
Banku z innego źródła w Internecie niż http://www.groupon.pl po dniu 1.03.2011.
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Maksymalnie do 15.06.2011, po złożeniu Wniosku:
a) zawrze w oddziale lub placówce partnerskiej Banku bądź za pośrednictwem kuriera, Umowę Rachunku oraz
Umowę o Kartę;
b) na Rachunku Uczestnika zaksięgowany zostanie jednorazowy wpływ minimum 1000 zł;
c) na Rachunku zaksięgowana zostanie minimum jedna transakcja bezgotówkowa wykonana Kartą Uczestnika;

Kupon nie będzie realizowany bezpośrednio w oddziałach i placówkach Banku. Podstawą skorzystania z Promocji jest
wypełnienie Wniosku internetowego (w domenie aliorbank.pl) za pośrednictwem strony internetowej Groupon.pl.
§7 (opodatkowanie premii)
Kwoty Premii uzyskanych w Promocji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.
21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz.
176 ze zm.).
§8 (reklamacje)
Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika:
a) ustnie lub pisemnie, w dowolnej Placówce Banku,
b) ustnie, poprzez kontakt z Infolinią Banku,
c) pisemnie, poprzez System Bankowości Internetowej lub list wysłany na adres korespondencyjny Banku.
Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Banku.
Klient zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji.
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§9 (dostępność)
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://www.groupon.pl
§10 (regulacje produktowe)
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulaminie
kart płatniczych Alior Bank SA i odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
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§11 (akceptacja regulaminu oraz inne promocje)
Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi oraz programami rekomendacyjnymi Alior
Banku.

