Regulamin Promocji „20 ZŁ NA START”
§1
Zakres przedmiotowy
Promocja „20 ZŁ NA START” polega na przekazaniu przez Bank, Posiadaczowi Karty Nagrody premiowej o wartości 20 zł w postaci wpływu na rachunek, do którego została
wydana Karta biorąca udział w Promocji, po spełnieniu warunków wskazanych w §5, ust.
1.
§2
Organizator
Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-232,
ul. Łopuszańska 38D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178, o opłaconym w całości kapitale
zakładowym 1 304 587 160 PLN, NIP 1070010731 (zwany dalej „Organizatorem/
Bankiem”).
§3
Zakres podmiotowy i czas obowiązywania Promocji
1. Promocją objęci zostaną Posiadacze i Użytkownicy Kart, do których Bank skieruje
zaproszenie do wzięcia udziału w Promocji przy pomocy Wiadomości.
2. Promocja trwa od dnia 19 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Jest to
jednocześnie okres przeznaczony na spełnienie warunków, o których mowa w § 5,
ust. 1, chyba że Organizator zdecyduje o jej przedłużeniu.
§4
Definicje
1. Aplikacja – aplikacja mobilna Alior Banku lub Wallet w systemie iOS, obsługujące
płatności Apple Pay.
2. 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, o opłaconym
w całości kapitale zakładowym 1 304 587 160 PLN, 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
3. Karta płatnicza – w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza kartę kredytową
lub kartę debetową Mastercard, wydaną dla Posiadacza przez Bank do rachunku karty
kredytowej, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego
prowadzonych przez Bank (w tym także karty Kantoru Walutowego) lub T-mobile
Usługi Bankowe.
4. Karta wirtualna / Karta – w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza Kartę
płatniczą umożliwiającą dokonywanie Transakcji, dla której dokonano procesu
Tokenizacji w Aplikacji.

5. Nagroda premiowa / Nagroda – uznanie rachunku, do którego wydana jest Karta,
nagrodą pienieżną o wartości 20 polskich złotych lub jej równowartości w walucie
obcej, liczonej wg średniego kursu NBP z dnia zlecenia wypłaty, w zależności od
waluty uznanego rachunku.
6. Posiadacz - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, jeśli posiada zdolność prawną lub osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej (rezydent
lub nierezydent), której na podstawie Umowy Bank wydał Kartę oraz która dokonuje
w swoim imieniu i na swoją rzecz transakcji określonych w Umowie oraz w
Regulaminie Kart.
7. Promocja - niniejsza Promocja „20 ZŁ NA START”.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji „20 ZŁ NA START”.
9. Regulamin Kart – Regulamin Kart Płatniczych Alior Bank SA., Regulamin Kart
debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Bank S.A., Regulamin kart debetowych
Alior Banku SA dla klientów biznesowych (Firmy Mikro, Małe, Średnie oraz Duże) w
ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. lub Regulamin Kart
Kredytowych dla Klientów Biznesowych Alior Bank S.A.
10. Rejestracja – rejestracja Karty w Aplikacji i Urządzeniu, umożliwiająca płatności
Apple Pay.
11. Tokenizacja karty / Tokenizacja – proces generowania cyfrowego tokenu,
stanowiącego wirtualne odwzorowanie Karty na Urządzeniach, za pomocą Aplikacji.
12. T-Mobile Usługi Bankowe – Alior Bank S.A Oddział T-Mobile Usługi Bankowe.
13. Transakcja płatnicza / Transakcja – w rozumieniu niniejszego Regulaminu
oznacza zapłatę Kartą za towary i usługi przy użyciu płatności Apple Pay, za
pośrednictwem Aplikacji i Urządzenia, we wszystkich punktach oznaczonych
emblematem odpowiedniej Międzynarodowej Organizacji Płatniczej lub w drodze
Transakcji na odległość, której dokonanie i spłata odbywa się na warunkach
określonych w Umowie, Regulaminie Kart, Taryfie opłat i prowizji oraz zestawieniu
transakcji/wyciągu. Do Transakcji bezgotówkowej nie są wliczane Transakcje w
punktach posiadających Merchant Category Code(MCC) równy:
• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne;
• 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC,
o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż
Polska);
• 4111, określający m.in. usługi transportowe,
• 6012, określający instytucje finansowe;
• 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
• 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne,
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.
14. Uczestnik – Posiadacz lub Użytkownik Karty, który otrzymał z Banku Wiadomość.
15. Umowa – Umowa o Kartę obowiązująca na dzień przekazania Uczestnikowi
zaproszenia do wzięcia udziału w Promocji.

16. Urządzenie mobilne / Urządzenie – urządzenie obsługujące płatności Apple Pay.
17. Użytkownik - osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza Karty do dokonywania
w imieniu i na rzecz Posiadacza Karty Transakcji określonych w Umowie.

18. Wiadomość – wiadomość zawierająca zaproszenie do wzięcia udziału w Promocji
oraz informacje pozwalające na spełnienie warunku przyznania Nagrody premiowej.
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.
§5
Szczegółowe zasady Promocji
1. Warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody premiowej przez Uczestnika Promocji jest:
1) dokonanie przez Uczestnika Promocji Rejestracji lub Transakcji w określonym czasie,
zgodnie z warunkami wskazanymi w Wiadomości,
2) posiadanie obowiązującej Umowy z Bankiem.
2. Zwrot lub anulowanie Transakcji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, skutkować będzie brakiem
uznania Transakcji wymaganej przez Bank, zgodnie z warunkami przesłanej Wiadomości.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
4. W sytuacji, w której Uczestnik jest równocześnie Posiadaczem i Użytkownikiem karty,
Nagroda zostanie zaksięgowana na rachunek, do którego została wydana Karta płatnicza, przy
użyciu
której
w
pierwszej
kolejności
zostaną
spełnione
warunki,
o których mowa w ust.1
5. Nagroda premiowa zostanie zaksięgowana nie później niż do 30 dni od spełnienia warunków,
o których mowa w ust. 1, pkt 1-2.
§6
Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego dalej „RODO”) jest
Alior Bank. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, tj.
w szczególności w celach związanych
z ustaleniem prawa danego
Uczestnika
do uzyskania
Nagrody,
przekazaniem
Nagrody,
rozpatrzeniem
ewentualnych reklamacji oraz w celach sprawozdawczości księgowej
i
rachunkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Alior Bank będzie przetwarzać dane osobowe przez okres trwania Promocji,
a następnie tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa, tj. Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
przetwarzanych przez Alior Bank w związku z niniejszą Promocją, prawo do ich
poprawiania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia tych danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo oraz wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne do wzięcia udziału
w Promocji, w tym otrzymania Nagrody.
5. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Alior Banku
możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę
iod@alior.pl.
6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Dotyczy
to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności. Naruszenie przez
Uczestników Oferty któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności
złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub naruszenie przepisów prawa w związku
z uczestnictwem w Promocji upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z
Promocji oraz powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie dotyczą pracowników Banku (w tym
również Kantoru Walutowego) oraz T-mobile Usługi Bankowe.
8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Banku
www.aliorbank.pl
9. W odniesieniu do uczestników będących osobami fizycznymi nagrody pieniężne o
których mowa w § 5 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.
10. W odniesieniu do pozostałych uczestników nagroda otrzymana przez Uczestnika w

Programie pozostaje w związku z działalnością gospodarczą Uczestnika. Wartość otrzymanej
nagrody stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Uczestnik ma obowiązek rozliczyć
według właściwych dla siebie zasad opodatkowania.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają
Umowa oraz Regulamin.

