Regulamin Promocji KART DEBETOWYCH
„Punkty powitalne z Kartą Debetową MasterCard”
§1. Postanowienia wstępne
Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady promocji „Punkty powitalne z Kartą Debetową MasterCard”
(„Promocja”) dla Klientów T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A.
§2. Warunki Ogólne
1.

2.
3.

Promocja organizowana jest przez Alior Bank S.A. 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 1 292 577 630,00 zł w całości wpłacony,
zwaną dalej Bankiem.
Promocja obowiązuje od 04.11.2016 r. do odwołania.
Uczestnicy Promocji:
a. Z Promocji może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”), która w okresie trwania
Promocji jest stroną umowy o plastikową Kartę Debetową MasterCard (dalej „Karta”) z T-Mobile
Usługi Bankowe.
b. Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne.
c. Do Promocji może przystąpić osoba, która zaakceptuje i wyrazi zgodę na przystąpienie do programu
MasterCard Priceless Specials („Program”) w Bankowości Internetowej lub w Contact Center oraz
zarejestruje się w Programie na stronie www.mastercard.pl/specials.
d. W Promocji, Uczestnik otrzyma punkty powitalne („Punkty”) w wysokości 1000, po spełnieniu
warunków określonych w §3.
§3. Zasady skorzystania z Promocji

1.

2.

3.

4.

T-Mobile Usługi Bankowe w ramach Promocji nalicza 1000 Punktów powitalnych w programie MasterCard
Priceless Specials (dalej „Punkty”), które następnie mogą zostać wymienione przez Uczestnika na nagrody,
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Programu, dostępnym na stronie internetowej Banku
https://www.t-mobilebankowe.pl/.
Uczestnik nabywa prawo do Punktów powitalnych, w ilości wskazanej w pkt.1 powyżej, jeśli spełni łącznie
poniższe warunki:
a. Posiada ważną Umowę o Kartę debetową/ Umowę o Kartę debetową do rachunku w okresie trwania
Promocji i Karta została mu wydana.
b. Karta posiada status aktywna.
c. Wykona i zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe Kartą (Transakcja) na kwotę nie mniejszą niż
200 zł łącznie w okresie trwania Promocji. Transakcja bezgotówkowa Kartą oznacza każdy rozliczony
zakup bezgotówkowy dokonywany za pomocą Karty przez Uczestnika – z wyjątkiem: zakupów, w
przypadku których nastąpił zwrot towaru lub pieniędzy; operacji przeniesienia sald; zakupów z
wykorzystaniem czeków; składek ubezpieczeniowych; odsetek; opłat za zwłokę; innych opłat i
obciążeń; czeków podróżnych; wszelkich płatności związanych z grami losowymi (w tym zakupu losów
w loteriach); oraz wyłączając wszelkie pozycje obciążające saldo gotówkowe Uczestnika, w tym
wypłaty gotówki z bankomatów. Szczegółowy wykaz wyłączonych transakcji wg klasyfikacji kodów
MCC: 6010, 6011, 4829, 6050, 7511, 7995, 9311, 6540, 8999.
Punkty zostaną naliczone za transakcje zaksięgowane od momentu zgłoszenia Klienta przez Bank do Programu,
co nastąpi nie później niż 7 dni roboczych od momentu przyjęcia przez Bank zgody od klienta na uczestnictwo w
Programie. Od momentu zgłoszenia Klienta przez Bank do Programu, Klient ma możliwość zalogowania się do
platformy Programu MasterCard Priceless Specials na stronie: www.mastercard.pl/specials.
Naliczenie Punktów powitalnych nastąpi do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym spełnione zostały warunki opisane w §3 ust. 2.
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§4. Reklamacje
1. 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.
2. Klient zobowiązany jest dostarczyć Bankowi wszelkie informacje oraz dokumentację dot. reklamacji i
współpracować z Bankiem do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji.
3. Reklamacja może być zgłoszona:
a. Telefonicznie w Contact Center pod numerem 19 506,
b. Poprzez Wirtualny Oddział na stronie internetowej www.t-mobilebankowe.pl,
c. Poprzez Bankowość Internetową (dla Klienta zalogowanego),
d. Listownie – na adres korespondencyjny Banku : Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe, ul.
Postępu 18B, 02-672 Warszawa,
e. W Placówce T-Mobile Usługi Bankowe, których lista dostępna jest na stronie internetowej.
www.t-mobilebankowe.pl.
4. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie uzgodnionej z Klientem:
a. Listownie,
b. Poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),
c. Poprzez SMS.
a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:
a. Telefonicznie,
b. W Placówce T-Mobile Usługi Bankowe, których lista dostępna jest na stronie internetowej
www.t-mobilebankowe.pl.

§5. Postanowienia Końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte
w Regulaminie obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe i odpowiednich umowach produktowych
oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. Przetwarzanie
danych osobowych Uczestników Promocji odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 922. z późn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych Klientów biorących udział w Promocji jest Bank. Dane osobowe
przetwarzane będą przez Bank dla celów niniejszej Promocji. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych i ich aktualizacji. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem
niezbędnym do wzięcia udziału w Promocji.
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