REGULAMIN PROMOCJI ”KASA WRACA NA BANK - 20% WPŁATY
WŁASNEJ ” DLA KLIENTóW T-MOBILE USŁUGI BANKOWE

I.

Postanowienia ogólne
§1.

Niniejszy regulamin określa zasady Promocji dla Klientów, którzy skorzystali z Linii Kredytowej na zakup sprzętu u Operatora (zwanej dalej
Promocją). Promocja oparta jest na zasadach sprzedaży premiowej usług finansowych Banku.
§2.

Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisany 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 1 292 577 120,00
zł w całości wpłacony, zwany dalej Bankiem.
§3.

Użyte poniżej określenia oznaczają:
1)
Bankowość Internetowa – usługa T-Mobile Usługi Bankowe zapewniająca Posiadaczowi rachunku dostęp do informacji o jego
produktach oraz możliwość składania Dyspozycji z wykorzystaniem sieci Internet i komputera wyposażonego w przeglądarkę
internetową,
2)
Dyspozycja uruchomienia Transzy - dyspozycja Klienta dotycząca sfinansowania zakupu sprzętu w Sklepie T-Mobile w ramach
dostępnej Linii kredytowej
3)
Karta – karta płatnicza debetowa wydana do Rachunku (z wyłączeniem Nośnika Zbliżeniowego i Karty NFC).
4)
Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług Banku i Operatora,
5)
Linia kredytowa - umowa, w ramach której Bank udziela Klientowi kredytu odnawialnego na sfinansowanie zakupu sprzętu u Operatora.
6)
Operator – T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, operator telefonii komórkowej,
7)
Premia – nagroda w organizowanej przez T-Mobile Usługi Bankowe akcji promocyjnej, przyznawana zgodnie z zapisami rozdziału II
Regulaminu,
8)
Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wariancie T-Mobile konto/Konto Freemium lub Konto Premium, prowadzony
na zasadach opisanych w Regulaminie obsługi produktów T- Mobile Usługi Bankowe,
9)
Regulamin – niniejszy regulamin Promocji,
10) Sklep T-Mobile – sklep Operatora lub autoryzowany punkt sprzedaży Operatora,
11) T-Mobile Usługi Bankowe –T-Mobile Usługi Bankowe, Oddział Alior Bank S.A.,
12) Transza – kwota Linii kredytowej wypłacona na sfinansowanie pojedynczego zakupu sprzętu w T-Mobile
13) Wpłata własna - kwota wpłaty za sprzęt dokonana przez Klienta bezpośrednio do Operatora, która nie jest ujęta w kwocie Dyspozycji
uruchomienia Transzy w ramach przyznanej Linii kredytowej.
Dla pojęć niezdefiniowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się definicje wskazane w Regulaminie obsługi produktów T-Mobile
Usługi Bankowe.
II.

Zasady Promocji
§4.

1.
2.
3.

Promocja trwa od 17 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2016r.
Promocja jest kierowana do Klientów T-Mobile Usługi Bankowe, którzy skorzystali z Linii Kredytowej na zakup sprzętu w Sklepie
T-Mobile
Z udziału w Promocji wyłączeni są
a. pracownicy Banku oraz osoby, które zawarły z Bankiem umowę cywilnoprawną
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4.

5.
6.
7.
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3.

4.
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6.
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8.

9.

b. pracownicy Operatora i osoby, które zawarły z Operatorem umowę cywilnoprawną oraz pracownicy GTS.
Do skorzystania z Promocji uprawnieni są Klienci, którzy spełnią łącznie następujące warunki, z zastrzeżeniem paragrafu 5. :
a. Zawarli umowę o Linię kredytową
b. Posiadają Rachunek,
c. Posiadają Kartę do Rachunku,
d. wyrażą chęć skorzystania z Promocji,
e. Wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych
zwani dalej Uczestnikami
W przypadku kont wspólnych, każdy ze współposiadaczy ma możliwość przystąpienia do Promocji, o ile spełnione zostaną
pozostałe warunki promocji .
Celem Promocji jest aktywizacja Klientów T-Mobile Usługi Bankowe którzy skorzystali z Linii Kredytowej.
Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
§5.
Klient ma prawo otrzymania Premii w postaci zwrotu 20% Wpłaty własnej brutto wniesionej przy zakupie sprzętu
telekomunikacyjnego. Premia przypadająca na jednego Klienta jest nie mniejsza niż 10 PLN i nie większa niż 250 PLN. Premia jest
zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Aby skorzystać z Promocji spełnione muszą zostać następujące warunki:
a. Klient złożył Dyspozycję uruchomienia Transzy a Transza została uruchomiona
b. Klient jest posiadaczem Rachunku, bądź stał się posiadaczem Rachunku najpóźniej do końca miesiąca następującego
po złożeniu Dyspozycji uruchomienia Transzy. W przypadku umów Rachunku zawieranych za pośrednictwem kuriera,
decydująca jest data złożenia wniosku; w przypadku umów Rachunku zawieranych w trybie „Potwierdzenie umowy
przelewem”, decydujący jest dzień przesłania przez Bank potwierdzenia zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem
obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe. W przypadku umów o Rachunek zawieranych przez Bankowość
Internetową bądź Contact Center decydująca jest data złożenia wniosku.
c. Klient jest posiadaczem Karty, bądź stał się posiadaczem Karty najpóźniej do końca miesiąca następującego po
złożeniu Dyspozycji uruchomienia transzy. W przypadku umów o Kartę zawieranych za pośrednictwem kuriera,
decydująca jest data złożenia wniosku; w przypadku umów o Kartę zawieranych w trybie „Potwierdzenie umowy
przelewem”, decydujący jest dzień przesłania przez Bank potwierdzenia zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem
obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe. W przypadku umów o Kartę zawieranych przez Bankowość Internetową
bądź Contact Center decydująca jest data złożenia wniosku.
d. Klient najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym złożył Dyspozycję uruchomienia transzy
wyrazi za pośrednictwem Bankowości internetowej chęć skorzystania z Promocji poprzez akceptację niniejszego
Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy zawarli pierwszą umowę z T-Mobile Usługi Bankowe po 17 lipca 2015 roku,
możliwość przystąpienia do Promocji udostępniona zostanie nie później niż w następnym dniu roboczym po założeniu
Rachunku.
Rachunek jest uznawany kwotą Premii o której mowa w §5 ust. 1., nie później niż 15. dnia miesiąca (a w przypadku gdy 15. dzień
przypada na dzień wolny – w kolejnym dniu roboczym) następującego po miesiącu, w którym Klient spełnił wszystkie warunki do
udziału w Promocji, pod warunkiem, że przed dniem uznania Rachunku Rachunek nie został zamknięty, ani umowa Rachunku nie
została wypowiedziana, ani Klient nie odstąpił od Umowy
Premia o której mowa w niniejszym paragrafie 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 2012 poz. 361 z
późn. zm.) i jest zwolniona z podatku
W przypadku odstąpienia bądź wypowiedzenia umowy Rachunku bądź rezygnacji z Karty, przed terminem wynikającym z
Harmonogramu wpłat Klient będzie zobowiązany do zwrotu części Premii obliczanej według wzoru:
Premia przypadająca do zwrotu przez Klienta = kwota wypłaconej Premii x [(liczba miesięcy na jaką została zawarta umowa o Linię
kredytową– liczba pełnych miesięcy posiadania Rachunku i Karty po skorzystaniu z Linii Kredytowej)/liczba miesięcy na jaką
została zawarta umowa o Linię kredytową]
Rachunek zostanie obciążony kwotą wymaganego zwrotu Premii, niezależnie od wysokości salda na Rachunku.
W przypadku gdy rachunek zostanie zamknięty przed obciążeniem, Bank ma prawo ubiegać się od Klienta o zwrot należnej Premii.
W przypadku, gdy dany Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Rachunku, Premia naliczana jest na Rachunku
o najwcześniejszej dacie otwarcia.
W przypadku odstąpienia od umowy o Linię kredytową, Premia nie zostanie naliczona.
Premia może być wypłacona tylko raz. W przypadku zakupu sprzętu telekomunikacyjnego więcej niż raz. Premia przysługująca
Uczestnikowi stanowi 20% najniższego wkładu własnego wniesionego przez Uczestnika od momentu pierwszego uruchomienia
transzy do momentu wyrażenia chęci skorzystania z promocji, zgodnie z ust. 2 lit. d,
Skorzystanie z Promocji wyklucza możliwość skorzystania przez klienta z:
a. Promocji dla nieaktywnych Klientów T-Mobile Usługi Bankowe
b. Promocji 5% wakacyjnego Cash Back dla klientów T-Mobile Usługi Bankowe
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c.
III.

Promocji Przelewasz wynagrodzenie? Masz 3% zwrotu za zakupy

Postanowienia końcowe

1.

2.

3.

1.

2.

3.

§8.
Reklamacja może być zgłoszona:
a. Telefoniczne w Contact Center ( nr tel. 19 506, z zagranicy +48 12 19 506),
b. Poprzez Wirtualny Oddział,
c. Poprzez Bankowość Internetową (dla Klienta zalogowanego),
d. Listownie – na adres korespondencyjny Banku,
Alior Bank S.A Oddział T-Mobile Usługi Bankowe, ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa.
e. Bezpośrednio w Placówce T-Mobile Usługi Bankowe.
Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona przez Bank:
a. Listownie
b. Poprzez Bankowość Internetową (dla Klienta zalogowanego)
c. Poprzez wiadomość SMS
a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:
a. Telefonicznie
b. w Placówce T-Mobile Usługi Bankowe
Bank rozpatruje reklamacje 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.
§9.
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.
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 (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 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.
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