
Regulamin Promocji „Konto Mocno Oszczędnościowe” – 11 edycja 

Obowiązuje od 24 października 2019 r. 

1 Postanowienia ogólne 
Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Konto Mocno Oszczędnościowe” – 11 edycja (dalej Promocja), organizowanej przez Alior Bank Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 305 539 910 zł w całości wpłacony, 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 lub Organizator). 

 

§2 Definicje 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Data weryfikacji salda – dzień, w którym na koniec dnia (pomiędzy 22:00 a 5:00) wyliczone zostało Początkowe łączne saldo oraz Saldo początkowe 

Konta dla każdego Klienta, określony jako 11 październik 2019 r.,  

2) Konto  – indywidualny rachunek oszczędnościowy prowadzony w wariancie Konto Mocno Oszczędnościowe na podstawie umowy z Bankiem zawartej  

na czas nieokreślony, 

3) Konto osobiste –będący rachunkiem płatniczym każdy rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony przez Bank w złotych polskich na rzecz 

Uczestnika, 

4) Łączne saldo – suma środków zgromadzonych na Produktach Oszczędnościowych prowadzonych przez Bank na rzecz Uczestnika na moment weryfikacji 

Łącznego salda. Do łącznego salda nie wlicza się sumy blokad na Produktach oszczędnościowych oraz kwoty przyznanego limitu w Koncie osobistym,   

5) Nowe środki – środki, które wpłyną na Konto w Okresie przystąpienia do Promocji, będące nadwyżką nad Początkowym łącznym saldem. Wpływ 

środków na rachunki w Alior Banku w pierwszej kolejności pokrywa zobowiązania kredytowe i w tym zakresie nie wlicza się do Nowych środków.  

6) Okres trwania Promocji – okres 3 miesięcy następujących po sobie, w którym naliczane jest Oprocentowanie promocyjne wraz z Odsetkami 

premiowymi, liczony od dnia pierwszej wpłaty Nowych środków na Konto w Okresie przystąpienia do Promocji, 

7) Okres przystąpienia do Promocji – okres od 24 października 2019 r. do 21 listopada 2019 r., w którym możliwe jest przystąpienie przez Uczestnika do 

Promocji,  

8) Początkowe łączne saldo – Łączne saldo środków obliczone na koniec Daty weryfikacji salda, 

9) Produkty oszczędnościowe – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 

prowadzony w złotych na rzecz Uczestnika, 

10) Saldo początkowe Konta – saldo na Koncie na Datę weryfikacji salda, 

11) Tabela Oprocentowania –Tabela Oprocentowania Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych udostępniona w placówkach Alior Bank SA oraz na 

stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl, 

12) Uczestnik – Pełnoletnia osoba fizyczna, będąca posiadaczem Konta, która w Okresie przystąpienia do Promocji dokona wpłaty Nowych środków na 

Konto, 

13) Wpływ – wpływ na kwotę min. 1500 zł w formie przelewu przychodzącego na Konto osobiste, którego posiadaczem jest Uczestnik, z innych banków lub 

z rachunków firmowych prowadzonych przez Bank (jako wpływy nie są traktowane polecenia przelewu otrzymane z rachunków dla Klientów 

Indywidualnych prowadzonych w ramach T-Mobile Usługi Bankowe oraz rachunków dla Klientów Indywidualnych i Klientów Biznesowych prowadzonych 

w Kantorze Walutowym Alior Banku). 

§3 Zasady funkcjonowania Promocji 
1. Przystąpienie do Promocji następuje poprzez zapewnienie przez Uczestnika po raz pierwszy wpływu Nowych środków w Okresie przystąpienia do 

Promocji. 

2. Przedmiotem Promocji jest możliwość przyznania Uczestnikowi: 

a) oprocentowania promocyjnego na Koncie w wysokości 2,20% w skali roku (dalej Oprocentowanie promocyjne) z zastrzeżeniem w §3 pkt. 3,  lub 

b) podwyższonego oprocentowania na Koncie do wysokości 2,60% w skali roku (dalej Odsetki premiowe), naliczone wyłącznie po spełnieniu przez 

Uczestnika warunków określonych w niniejszym Regulaminie (poniżej w §3 pkt. 3 i 4).  

3. Oprocentowanie promocyjne oraz Odsetki premiowe naliczane są wyłącznie do kwoty 100 000 złotych, pod warunkiem że są to Nowe środki w Okresie 

trwania Promocji. Środki niezakwalifikowane jako Nowe środki oraz środki przekraczające kwotę 100 000 złotych są oprocentowane zgodne z 

oprocentowaniem standardowym określonym w Tabeli Oprocentowania. 

4. Warunkiem otrzymania przez uczestnika Odsetek premiowych jest otrzymanie Wpływu na Konto osobiste do końca każdego miesiąca kalendarzowego 

wchodzącego w Okres trwania Promocji. W przypadku braku zapewnienia Wpływu, Bank naliczy wyłącznie odsetki wynikające z Oprocentowania 

promocyjnego, o ile spełniony będzie warunek określony w § 3 pkt 3. 

5. Wypłata odsetek wynikających z Oprocentowania promocyjnego i standardowego, a w przypadku spełnienia warunków określonych w §3 pkt. 3 

również łącznie z Odsetkami premiowymi, następuje na Konto na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego wchodzącego w Okres trwania 

Promocji.  

6. Po zakończeniu Okresu trwania Promocji wszystkie środki zdeponowane na Koncie podlegają Oprocentowaniu standardowemu. 

7. Klient może być posiadaczem tylko jednego Konta. 

8. Promocja zaczyna obowiązywać Uczestnika od dnia, w którym została zaksięgowana w Okresie przystąpienia do Promocji, pierwsza wpłata Nowych 

środków na Konto Uczestnika.  

9. Dla Uczestnika, który na Datę weryfikacji salda nie posiada środków na Produktach oszczędnościowych, Początkowe łączne saldo wyniesie 0 złotych.  

10. Jeżeli Konto zostało założone po Dacie weryfikacji salda, to Saldo początkowe Konta przyjmuje wartość 0,00 PLN. 

11. Bank w Okresie trwania Promocji na koniec każdego dnia kalendarzowego (pomiędzy 22:00 a 5:00): 

a) wyliczy Łączne saldo Uczestnika, 

b) zweryfikuje saldo na Koncie i wyliczy nadwyżkę środków nad Saldem początkowym Konta, 

c) określi nadwyżkę Łącznego salda Uczestnika nad jego Początkowym łącznym saldem, 

d) wyliczy aktualną wysokość Nowych środków znajdujących się na Koncie, 
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e) zweryfikuje czy nastąpił Wpływ i przyporządkuje właściwe oprocentowanie środkom zgromadzonym na Koncie.  

12. Do Łącznego salda wliczane są wszystkie Produkty oszczędnościowe indywidualne Klienta, jak i współdzielone z innymi Klientami. 

13. W przypadku dopisania i odpisania po rozpoczęciu Promocji współwłaściciela do Produktu Oszczędnościowego, stan środków tego Produktu 

oszczędnościowego z Dnia weryfikacji salda  aktualizuje Początkowe łączne saldo Klienta.  

14. Przy wyliczaniu Początkowego łącznego salda i Łącznego Salda nie są zaliczane odsetki naliczone a nieskapitalizowane na Produktach 

oszczędnościowych. 

15. Z edycji 11 Promocji, której zasady funkcjonowania opisuje niniejszy Regulamin, nie może skorzystać uczestnik aktualnie biorący udział w poprzednich 

edycjach Promocji, tj. który jest objęty Okresem przystąpienia do Promocji 11 edycji i naliczane jest dla niego oprocentowanie promocyjne wynikające 

z poprzednich edycji Promocji.  

§4 Postanowienia końcowe 
1. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.  

2. W przypadku przedłużenia, wcześniejszego zakończenia lub zmiany zasad funkcjonowania Promocji, informacja zostanie udostępniona 7 dni przed 

zmianą w placówkach Alior Bank SA oraz na stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl. 

3. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji określony jest w Regulaminie prowadzenia  rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych  dla osób fizycznych. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie prowadzenia  rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych, w odpowiednich umowach 

produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące. 

§5 Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników 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 Alior Bank S.A., zgodnie z 
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, którą otrzymuje Klient (klauzula informacyjna pod nazwą „Informacje o 
administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Bank”). 

2. Dane osobowe uczestników promocji przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej promocji oraz w celu postępowania 
reklamacyjnego. 

3. Bank przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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.  

4. Bank realizuje względem Uczestników promocji obowiązek informacyjny wynikający z regulacji art. 13 i 14 RODO.  
5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pracownik Banku, z którym uczestnicy promocji mogą skontaktować się pod adresem: iod@alior.pl. 
6. Prawną podstawą przetwarzania danych osobowych przez Bank jest Umowa o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku 

oszczędnościowego, rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzona w złotych na rzecz Uczestnika, do której może zostać przypisana 
promocja przedstawiona w niniejszym Regulaminie.  Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, ale niezbędne do realizacji promocji.  

 


