
 

Regulamin Promocji „Alior Płaci za Pensję” 
 
 

 

 

§ 1 

Zakres przedmiotowy 

 

Promocja „Alior Płaci za Pensję” polega na przekazaniu przez Bank, Uczestnikowi - 

Nagrody premiowej o wartości 100 zł w postaci Karty Podarunkowej do serwisu 

Allegro.pl, po spełnieniu warunków wskazanych w § 4 ust. 1-3.   

 

§ 2 

Zakres Podmiotowy i Czas obowiązywania Promocji  

 

1. Promocją objęci zostaną Uczestnicy, do których Bank skieruje zaproszenie do wzięcia 
udziału w Promocji przy pomocy Wiadomości. 

2. Promocja trwa od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. przy czym 

Uczestnik będzie miał 4 miesiące kalendarzowe na spełnienie warunków opisanych w § 
4 począwszy  od dnia otrzymania Wiadomości. 

§ 3 

Definicje i wyjaśnienia 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia lub skróty, 
należy przez nie rozumieć: 
 

 

1. Bank – 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, adres poczty elektronicznej: kontakt@alior.pl,  

podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, wykonująca 
działalność pod adresami Placówek wskazanych na stronie internetowej Banku 
www.aliorbank.pl, 

 

2. Nagroda premiowa/Karta Podarunkowa – elektroniczny bon  towarowy w formie  

niematerialnej  (reprezentowany  przez  kod  numeryczny),  uprawniający Uczestnika 

Promocji do nabycia   na   jego   podstawie   towarów  oferowanych w   serwisie 

Allegro (dostępny pod adresem witryny internetowej: https://allegro.pl/) do   
maksymalnej   kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu. Nagroda zostanie 

przekazana w formie wiadomości SMS na telefon zaufany lub telefon do kontaktu 
podany w Banku przez Uczestnika Promocji. 

 

3. Promocja - niniejsza Promocja „Alior Płaci”, 
 

4. Uczestnik Promocji (Uczestnik) – Posiadacz Rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego, który otrzymał z Banku zaproszenie do wzięcia udziału w Promocji,  
 

5. Umowa – Umowa o Rachunek oszczędnościwo-rozliczeniowy, obowiązująca na dzień 

przekazania Uczestnikowi zaproszenia do wzięcia udziału w Promocji, 

6. Wiadomość - wiadomość zawierająca propozycję wzięcia udziału w Promocji i/lub 

zawierająca następujące informacje:  

1)  termin, w jakim należy spełnić warunek przelewu Wynagrodzenia. 
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Wiadomości mogą zostać przekazane Uczestnikowi za pomocą:  
1) Wiadomości e-mail przesyłanych na ostatni podany Bankowi adres e-mail, 

i/lub  

2) Wiadomości tekstowych SMS przesyłanych pod ostatni podany Bankowi 
numer telefonu komórkowego, i/lub 

3) Wiadomości udostępnianych w Bankowości Internetowej Banku. 
 

7. Wynagrodzenie – wpływ środków na rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy, 

który posiada charakter wynagrodzenia, renty, emerytury lub innego stałego, 
systematycznego dochodu. 

 

 

 

 

 

 

§ 4 

Szczegółowe zasady Promocji 

 

1. Warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody premiowej przez Uczestnika Promocji: 

a) o wartości 100 zł – jest zapewnie co najmniej dwóch wpływów tytułem 
Wynagrodzenia na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy którego Uczestnik 
jest Posiadaczem w terminie  wskazanym w Wiadomości. 

b) niewypowiedzenie Umowy do dnia wysłania przez Bank  Nagrody Premiowej. 

  

2. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę, której łączna wartość 
wynosi 100 zł. 

3. Nagroda zostanie przekazana w formie wiadomości SMS na telefon zaufany lub telefon 
do kontaktu podany w Banku przez Uczestnika Promocji w terminie do 60 dni 

kalendarzowych po spełnieniu określonego warunku w § 4 ust 1. 

4. Odwołanie przez Uczestnika, zgody na przetwarzanie przez Bank dotyczących go 
danych osobowych w celach marketingowych będzie skutkowało uniemożliwieniem 
wysłania Wiadomości oraz  brakiem możliwości udziału w Promocji. 

 

 
§ 5 

Zasady składania reklamacji oraz rozstrzyganie sporów 

1. Reklamacja może być zgłoszona: 

1) bezpośrednio w Placówce Banku,  
2) telefoniczne w Contact Center (nr tel. 19 502, z zagranicy +48 12 19 502), 

3) poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego), 
4) listownie – na adres korespondencyjny Banku: 

Alior Bank SA, ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa. 

2. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie: 
1) pisemnie poprzez list wysyłany na adres korespondencyjny, 
2) poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),  

3) poprzez SMS, 

a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo: 
1) telefonicznie, 

2) w Placówce Banku. 
3. 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.  

4. Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do 

zwrócenia się w sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem: 



1) do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego postępowania w celu 
rozwiązania sporu, (szczegółowe informacje o Bankowym Arbitrażu 
Konsumenckim dostępne są na stronie internetowej Banku, w rejestrze podmiotów 
uprawnionych prowadzonym przez Prezesa UOKiK oraz na stronie internetowej 

www.zbp.pl ) 

2) do Rzecznika Finansowego - w trybie skargowym lub pozasądowego 
postępowania w celu rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje dostępne na 
stronie internetowej www.rf.gov.pl). 
 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwanego 
dalej RODO) jest Bank. Posiadane przez Bank dane Klienta będą dodatkowo 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji. 

2.  Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych, 
prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia.   

3. Bank będzie przetwarzać dane osobowe przez okres trwania Umowy z Bankiem a 
następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa, w tym prawa bankowego i 
kodeksu cywilnego. 

4. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy 
jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl. 

5. Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: 
- w Placówkach Banku, 
-  telefonicznie w Contact Center (19 502, lub 12 370 70 00), 

- poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego), 
- listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa. 

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych. 

7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-

informacje/przydatne-dokumenty/klienci-indywidualni.html 

8. Nagrody pieniężne o których mowa w  § 4 stanowią nagrody uzyskane w związku ze 
sprzedażą premiową i stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2032 
z późn. zm.), są  zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza, że Klient nie ma 
obowiązku odprowadzenia podatku. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Umowa 
oraz Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA. 

 

 

 

http://www.rf.gov.pl/
mailto:iod@alior.pl
https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/przydatne-dokumenty/klienci-indywidualni.html
https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/przydatne-dokumenty/klienci-indywidualni.html

