Regulamin Promocji RATY W KARCIE „5 zł ZA 500 zł”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1.
Niniejszy dokument (Regulamin) określa zasady Promocji dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia Kart kredytowych
w ratach dla Klientów T-Mobile Usługi Bankowe (Promocji).
§2.
Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółkę Akcyjną 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 727 074 630 zł w całości wpłacony, zwaną dalej
Bankiem.
§3.
1. Użyte poniżej określenia oznaczają:
a. Cykl – cykl rozliczeniowy, powtarzający się systematycznie okres, po upływie którego Bank
generuje Wyciąg z rachunku Karty kredytowej. Dzień zakończenia cyklu wybiera Klient
spośród dostępnych w ofercie T-Mobile Usługi Bankowe na dzień podpisania Umowy;
b. Dyspozycja – dyspozycja uruchomienia Raty w Karcie złożona przez Klienta;
c. Karta kredytowa (Karta) – karta płatnicza, identyfikująca zarówno wydawcę jak i Klienta,
umożliwiająca dokonywanie transakcji przy wykorzystaniu środków z przyznanego Limitu
kredytowego w Rachunku karty;
d. Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług Banku lub zamierza z nich skorzystać;
e. Kwota minimalna – kwota wskazana na Wyciągu z rachunku Karty kredytowej, która jest
wymagana przez Bank do spłaty w określonym terminie;
f. Rachunek Karty – rachunek techniczny Banku, prowadzony w złotych polskich, na którym
księgowane są dokonane Transakcje oraz opłaty, prowizje i odsetki należne Bankowi na podstawie
Umowy, a także dokonane spłaty Zadłużenia. Rachunek Karty jest przypisany bezpośrednio do
określonej Karty. Bank otwiera Rachunek Karty wraz z wydaniem Karty głównej.
g. Limit kredytowy – przyznany przez Bank limit kredytowy, wyznaczony na podstawie oceny
zdolności kredytowej lub zabezpieczenia Klienta, do wysokości którego Klient może się zadłużać
przy wykorzystaniu Karty kredytowej, bez uwzględniania opłat, prowizji i odsetek;
h. Raty w Karcie – usługa stanowiąca dodatkową formę spłaty zadłużenia na Karcie kredytowej w
miesięcznych ratach;
i. T-Mobile Usługi Bankowe – Oddział T-Mobile Usługi Bankowe należący do Banku;
j. Umowa – Umowa o kartę kredytową;
k. Wyciąg – cykliczne zestawienie Operacji dokonanych Kartą kredytową oraz naliczonych odsetek,
opłat i prowizji należnych Bankowi, jak również innych operacji na Rachunku karty kredytowej, w
tym informacji umożliwiających zidentyfikowanie operacji (data wykonania i data rozliczenia
operacji, kwota i waluta operacji, kwota i waluta operacji po przeliczeniu według kursu
walutowego). Wyciąg zawiera także Kwotę minimalną, saldo zadłużenia z poprzedniego
Cyklu, informację o zadłużeniu przeterminowanym oraz termin spłaty.
l. Transakcja- wypłata gotówki, przelew lub dokonanie zapłaty za nabywane towary i usługi przy
użyciu Karty, w tym:
Transakcja bezgotówkowa – płatność za nabywane towary i usługi dokonana w punktach
handlowych lub usługowych, jak również płatność dokonana bez fizycznego użycia Karty, w
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szczególności zamówienia składane pisemnie, telefonicznie lub przez Internet,
Transakcja zbliżeniowa – transakcja bezgotówkowa dokonywana przy użyciu Karty wyposażonej w
Moduł zbliżeniowy.
2. Pozostałe pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą niewyjaśnione powyżej mają znaczenie nadane im w
Umowie lub Regulaminie obsługi Produktów T-Mobile Usługi Bankowe.

Rozdział II. Zasady Promocji
§4.
3. Klient może przystąpić do Promocji w dniach od 01.02.2017 do 30.04.2017 roku (Okres Trwania Promocji).
4. W ramach Promocji Klient uprawniony jest do spłaty zadłużenia powstałego na Karcie, na warunkach
opisanych w niniejszym Regulaminie.
5. Do Promocji przystąpić można poprzez złożenie telefonicznej dyspozycji skorzystania z usługi Raty w
Karcie oraz akceptację Regulaminu Promocji.
6. W ramach Promocji obowiązują następujące warunki:
a. saldo zadłużenia powstałe z tytułu transakcji gotówkowych jak i bezgotówkowych możliwe do
spłaty w ramach usługi Raty w Karcie nie będzie niższe niż 100 zł, ale nie większe niż 80% Limitu
kredytowego, Wskazana kwota jest rozkładana na raty w ramach usługi Raty w Karcie, a rata
doliczana jest do kwoty minimalnej wskazanej na wyciągu.
b. minimalna ilość rat wynosi 3, a maksymalna nie może przekroczyć 84, z zastrzeżeniem, że data
ostatniej raty może przypadać najpóźniej w miesiącu, w którym Klient kończy 80 rok życia,
c. oprocentowanie w ramach usługi Raty w Karcie wynosi 0%,
d. prowizja za skorzystanie z usługi Raty w Karcie wynosi 0%,
e. opłata miesięczna doliczana do każdej raty wynosi 5 zł za każde rozpoczęte 500 zł spłacane w
ramach usługi Raty w Karcie. Opłata naliczana jest od każdej uruchomionej usługi Raty w Karcie
do momentu spłaty ostatniej raty.
7. Skorzystanie z usługi Raty w Karcie nie powoduje zwiększenia przyznanego oraz dostępnego Limitu
kredytowego.
8. Skorzystanie z usługi Raty w Karcie nie jest możliwe w przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie
zadłużenia Karty, ani w okresie wypowiedzenia Umowy.
9. Klient ma możliwość skorzystania z usługi Raty w Karcie więcej niż jeden raz, o ile spełnia warunki
Promocji określone w niniejszym Regulaminie.
10. Spłata każdej miesięcznej raty zmniejsza zadłużenie w ramach usługi Raty w Karcie oraz powiększa
dostępny Limit kredytowy.
11. Klient zobowiązany jest do terminowej spłaty należnych rat. W przypadku nieterminowej spłaty rat Bank
będzie naliczał odsetki jak dla zadłużenia przeterminowanego za nieterminową spłatę kredytu zgodnie z
Umową.
12. W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, opóźnienia w spłacie lub upływu terminu, na jaki zawarta została
Umowa bez jej przedłużenia, suma należności z tytułu usługi Raty w Karcie stanie się w całości wymagana
do spłaty.
13. Klient może zgłosić reklamacje dotyczące Promocji telefonicznie pod numerem 19 506, poprzez Wirtualny
Oddział na stronie internetowej www.t-mobilebankowe.pl, za pomocą Bankowości Internetowej po
zalogowaniu, listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi
Bankowe, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, a także w Placówce T-Mobile Usługi Bankowe, których lista
dostępna jest na stronie internetowej www.t-mobilebankowe.pl.
14. 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.
15. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie uzgodnionej z Klientem: poprzez Bankowość
Internetową (dla Klienta zalogowanego), listownie, poprzez SMS, a w uzasadnionych przypadkach
dodatkowo telefonicznie lub w placówce Banku.
16. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji odbywać się będzie na zasadach przewidzianych

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
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, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez
Bank w związku z niniejszą Promocją. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem
niezbędnym do wzięcia udziału w Promocji.
17. Skorzystanie przez Klienta z Promocji nie wyklucza korzystania z innych promocji i ofert specjalnych
Banku.
18. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie internetowej Banku: www.t-mobilebankowe.pl.
19. 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.

