Regulamin Promocji „ROR bez opłat” w Alior Banku S.A.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji ROR w
Alior Banku S.A, oferowanej za pośrednictwem
Partnera Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
S.A.

§4
Do Promocji można przystąpić od 1 października 2019
r. do odwołania., przy czym każdy Uczestnik jest
objęty Promocją przez 36 pełnych miesięcy
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy o Konto. O
odwołaniu Promocji Bank poinformuje na zasadach
określonych w §9.

§2
Organizatorem Promocji jest Alior Bank SA z siedzibą
w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D,
02-232
Warszawa.

Rozdział 2. Szczegółowe zasady Promocji

§3
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) zawrze z Bankiem Umowę,
2) na dzień zawarcia Umowy nie jest posiadaczem ani
współposiadaczem rachunku oszczędnościoworozliczeniowego w Alior Banku, z wyłączeniem
rachunków Kantoru Walutowego oraz T-Mobile
Usługi Bankowe
3) otrzymała od Partnera ofertę przystąpienia do
niniejszej Promocji, na podstawie wypełnionego
Formularza,
2. W przypadku Konta wspólnego każdy ze
współposiadaczy powinien spełniać warunki określone
w ust. 1pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu.

a) Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38D,
wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawa,
XIII
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego;
NIP
1070010731; wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 1.305.539.910 zł.,
b) Formularz
–
formularz
zgłoszeniowy
Uczestnika, przekazany przez Partnera do
Banku,
c) Karta
płatnicza
debetowa,
Karta
debetowa – karta płatnicza umożliwiająca
dokonywanie operacji przy wykorzystaniu
środków z Konta,
d) Konto
–
rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy (rachunek płatniczy) w wariancie
Konto Jakże Osobiste,
e) 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,
f) Placówka – oddział Banku lub placówka
partnerska Banku,
g) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji,
h) Uczestnik Promocji/Uczestnik – osoba
fizyczna będąca konsumentem, zatrudniona w
Zakładzie Pracy, która spełnia wszystkie
warunki określone w §5,
i) Umowa - Umowa o Konto,
j) Taryfa – Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku
S.A. dla Klientów Indywidualnych
k) Zakład Pracy – zakład pracy zatrudniający
ponad 200 pracowników lub grupa kapitałowa
z udziałem przynajmniej jednego podmiotu,
który zatrudnia ponad 200 pracowników.

§5
1. Uczestnikiem Promocji może być osoba, która:

§6
1. W ramach Promocji Bank stosuje następujące stawki
opłat za Konto:
a)
Prowadzenie rachunku płatniczego – 0 zł
b)
Obsługa Karty płatniczej debetowej [Opłata za
kartę] – 0 zł
c)
Cztery Korzyści do wyboru – 0 zł
2.
Pozostałe opłaty i prowizje naliczane są
zgodnie z Taryfą.
3.
Stawki opisane w ustępie 1 obowiązują przez
okres 36 pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych
od dnia zawarcia Umowy z Bankiem, z zastrzeżeniem
ust. 6.
4.
Po
upływie
36
pełnych
miesięcy
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy z Bankiem tj.
do końca ostatniego z 36 miesięcy, następuję
wyłączenie Promocji, a Uczestnika obowiązują stawki
wskazane w Taryfie.
5.
Warunkiem skorzystania z Promocji jest
spełnienie wszystkich warunków określonych w §5 ust.
1.
6.
Warunki promocyjne, o których mowa w ust. 1
zostaną wprowadzone na Koncie nie później niż do
końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zawarto Umowę z Bankiem.
Rozdział 3. Zasady składania reklamacji oraz
rozstrzyganie sporów
§ 7
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji jak również
formy rozstrzygania sporów zostały określone w
Regulaminie
rachunków
oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych

lokat oszczędnościowych
płatniczych Alior Bank SA.

oraz

Regulaminie

kart

Rozdział 4. Postanowienia końcowe
§8
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany
postanowień niniejszego Regulaminu.
2.
Przesłanki zmiany niniejszego Regulaminu
oraz tryb informowania o wprowadzanych zmianach
do Regulaminu określone są w Regulaminie
rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych
i
terminowych
lokat
oszczędnościowych.
1.

§9
1.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w
Placówkach Banku.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
zawarte
w
„Regulaminie
rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych,
i
terminowych
lokat
oszczędnościowych”, w „Regulaminie kart
płatniczych Alior Bank SA”, w ”Regulaminie korzyści
do Konta Jakże Osobistego”, w Taryfie Opłat i
Prowizji,
oraz przepisach prawa powszechnie
obowiązujących.
3.
Administratorem
danych
osobowych
Uczestnika jest Organizator Promocji. Dane osobowe
Uczestnika, będą przetwarzane w celu realizacji
warunku udziału w Promocji. Pozostałe informacje
dotyczące
przetwarzania
danych
osobowych,
znajdują się w treści klauzul informacyjnych, które są
przekazywane klientowi podczas zawierania Umowy.

