Regulamin Promocji
„Nawet 400 zł zwrotu za zakupy z kartą kredytową OK!”

§1. Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Bank - Alior Bank S.A.;
2)

3)

Bankowość Telefoniczna – usługa bankowości telefonicznej umożliwiająca Klientowi Banku dostęp
przez telefon za pośrednictwem infolinii Banku do informacji o produktach Klienta posiadanych
w Banku, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego
rodzaju dyspozycji do rachunku;
Contact Center – jednostka Banku świadcząca telefoniczną obsługę dla aktualnych oraz potencjalnych
Klientów Banku w zakresie informacji, sprzedaży i transakcji. Rozmowy telefoniczne w Contact Center
są rejestrowane;

4) Formularz – formularz zgłoszeniowy Uczestnika, przekazany przez Partnera do Banku,
5) Karta Kredytowa – Karta kredytowa Mastercard OK! Banku, umożliwiająca wykonywanie transakcji
przy wykorzystaniu środków z przyznanego limitu kredytowego w Rachunku Karty Kredytowej.
6) Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem, ubiegająca się o Kartę kredytową w Banku lub będąca
stroną zawartej z Bankiem umowy o Kartę kredytową;
7) Oddział - jednostka organizacyjna Banku wykonująca czynności bankowe. Postanowienia dotyczące
Placówki Banku stosuje się odpowiednio do podmiotów świadczących w imieniu Banku usługi
pośrednictwa w zakresie czynności bankowych na podstawie umowy agencyjnej;
8) Partner – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000030211, NIP 527-020-60-56, REGON 010572705, wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w
całości 295 000 000 zł,
9) Promocja - promocja opisana w niniejszym Regulaminie;
10) Taryfa – Taryfa Opłat i Prowizji Banku dla Klientów Indywidualnych;
11) Uczestnik Promocji/Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem, zatrudniona w Zakładzie
Pracy, która spełnia wszystkie warunki określone w §3,
12) Umowa o Kartę Kredytową - Umowa o Kartę kredytową i przyznanie Limitu kredytowego w Rachunku
płatniczym.
13) Zakład Pracy – zakład pracy zatrudniający ponad 200 pracowników lub grupa kapitałowa z udziałem
przynajmniej jednego podmiotu, który zatrudnia ponad 200 pracowników.
§2. Organizator
Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Nawet 400 zł zwrotu za zakupy z kartą kredytową OK!”, która
jest organizowana przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa, wpisaną 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, kapitał zakładowy wynosi 1.305.539.910 zł w całości
wpłacony, zwany dalej Organizatorem.
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§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji
Promocja trwa od 1 października 2019 r. do odwołania.
Z Promocji może skorzystać Uczestnik Promocji, w rozumieniu definicji z niniejszego Regulaminu.
Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie przez Uczestnika Promocji łącznie poniższych
warunków:
1) otrzymanie od Partnera oferty przystąpienia do niniejszej Promocji, na podstawie wypełnionego
Formularza
2) złożenie wniosku o Kartę Kredytową w terminie określonym w ust. 1 za pośrednictwem formularza
kontaktowego na stronie internetowej Banku, Contact Center, Oddziału Banku lub przez Bankowość
Telefoniczną;
3) zawarcie Umowy o Kartę kredytową na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt 2);
4) brak jakiegokolwiek rachunku karty kredytowej w Banku na dzień 30 września 2019 roku.
Warunki promocyjne dla Karty Kredytowej polegają na:
1)
Przyznaniu na okres pierwszego roku użytkowania Karty Kredytowej nagrody w wysokości 1%
wartości transakcji bezgotówkowych rozliczonych na rachunku Karty Kredytowej. Nagroda naliczana
jest przez Bank od sumy ww. transakcji w punktach handlowo-usługowych wskazanych w ust.6
poniżej. dokonanych w każdym z czterech kwartałów kalendarzowych roku, przy czym wartość
nagrody premiowej nie może przekroczyć kwoty 25 zł kwartalnie.
2) Zwolnieniu z opłaty za Udostępnienie limitu kredytowego w rachunku płatniczym w okresie ważności
karty za pierwszy rok użytkowania Karty Kredytowej. Od drugiego roku użytkowania Karty Kredytowej
opłata zgodna z Taryfą;
Warunki promocyjne dotyczą posiadacza Karty Kredytowej głównej.
Punkty handlowo - usługowe, w których za dokonane transakcje bezgotówkowe przy użyciu Karty
Kredytowej przysługuje nagroda premiowa:
1) Biura podróży – oznaczone kodem MCC (Merchant Category Code) równym 4722
2) Kolej – MCC 4112
3) Hotele – MCC 7011
4) Punkty gastronomiczne (restauracje, bary, kawiarnie, kluby, dyskoteki) – MCC 5812, 5813, 5814
5) Teatr i kina – MCC 7922, 7832
6) Księgarnie – MCC 5942
7) Sklepy papiernicze – MCC 5111
8) Sklepy RTV – MCC 5732
9) Sklepy AGD – MCC 5722
10) Sklepy komputerowe – MCC 5045, 5072, 5251
11) Sklepy odzieżowe – MCC 5651, 5611, 5699, 5641, 5621, 5631, 5691
12) Salony piękności – MCC 7298
13) Zakłady fryzjerskie MCC 7230

7. Nagroda otrzymana w ramach Promocji 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 2018 poz. 1509 z późn. zm.) i jest zwolniona
z podatku, co oznacza, że Uczestnik nie ma obowiązku odprowadzenia podatku.

§4. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika 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.
2. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji i na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie.
W pozostałym zakresie dane osobowe Uczestnika, który udostępnił Bankowi dane na Formularzu lub wniosku
o Kartę Kredytową, będą przetwarzane przez Bank, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania danych osobowych, przekazanej przez Bank odpowiednio na Formularzu lub wniosku o Kartę
Kredytową.
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§ 5. Postanowienia końcowe
Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, jak również formy rozstrzygania sporów zostały określone w
Regulaminie kart płatniczych Alior Banku SA.
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Przesłanki zmiany niniejszego Regulaminu oraz tryb informowania o wprowadzanych zmianach do
Regulaminu określone są w Regulaminie kart płatniczych Alior Banku SA.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie https://www.aliorbank.pl oraz w Oddziałach Banku.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w
„Regulaminie kart płatniczych Alior Banku S.A.”, Umowie o kartę kredytową i przyznanie limitu
kredytowego w rachunku płatniczym oraz obowiązującej Taryfie Opłat i Prowizji Banku dla Klientów
Indywidualnych.

