
Regulamin Oferty Specjalnej „Wymiana walut dla obywateli Ukrainy” 

 

§ 1 Nazwa Oferty Specjalnej  

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Oferta Specjalna, organizowana pod nazwą 

„Wymiana walut dla obywateli Ukrainy" (zwana dalej „Ofertą Specjalną”) mająca zastosowanie 

w  Kantorze Walutowym. 

 

§ 2 Nazwa podmiotu organizującego Ofertę Specjalną  

Organizatorem Oferty Specjalnej 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, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000305178, o opłaconym w całości kapitale zakładowym 1 305 539 910 PLN, NIP 1070010731 

(zwany dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”). 

 

§ 3 Uczestnicy Oferty Specjalnej  

W Ofercie Specjalnej może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, posiadająca obywatelstwo Ukrainy, która spełni warunki określone w § 4 (zwana dalej 

„Uczestnikiem”). 

 

§ 4 Warunki uczestnictwa oraz czas trwania Oferty Specjalnej  

1. Aby wziąć udział w Ofercie Specjalnej, Uczestnik  powinien posiadać lub zawrzeć Umowę 

o  korzystanie z Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych (dalej „Umowa”). 

2. Oferta Specjalna obowiązuje od 01.03.2022 r. do momentu odwołania. 

3. Uczestnicy Oferty Specjalnej posiadający zawartą Umowę, zostaną poinformowani o terminie 

odwołania Oferty Specjalnej poprzez wiadomość po zalogowaniu do Kantoru Walutowego, na co 

najmniej 7 dni przed terminem odwołania Oferty Specjalnej, 

4. Dodatkowo, komunikat o terminie odwołania Oferty Specjalnej zostanie udostępniony na stronie 

https://kantor.aliorbank.pl/pomoc-i-kontakt/aktualnosci.html na co najmniej 7 dni przed terminem 

odwołania Oferty Specjalnej. 

5. Uczestnik Oferty Specjalnej, który spełni warunek opisany w  ust. 1, otrzyma preferencyjne 

warunki wymiany walut, o których mowa w ust. 8 poniżej, z których będzie mógł korzystać do 

momentu odwołania Oferty Specjalnej. 

6. Preferencyjne warunki wymiany walut są przyznawane przez Bank do 7 dni roboczych od momentu 

zawarcia Umowy przez Uczestników Oferty Specjalnej. 

7. Uczestnicy, którzy do dnia 28.02.2022r. włącznie posiadali zawartą Umowę, objęci zostali 

automatycznie preferencyjnymi warunkami, określonymi w ust. 8. 

https://kantor.aliorbank.pl/pomoc-i-kontakt/aktualnosci.html


8. Preferencyjne warunki wymiany polegają na zastosowaniu przez Bank, dla Uczestników biorących 

udział w Ofercie Specjalnej, międzybankowego kursu dla wymiany walut dla następujących par 

walutowych: EUR/PLN, USD/PLN. 

9. Organizator poinformuje Uczestnika o przyznaniu preferencyjnych warunków wymiany walut 

wskazanych w ust. 8 powyżej, w formie wiadomości po zalogowaniu do Kantoru Walutowego wraz 

z  linkiem odsyłającym do niniejszego Regulaminu, w oparciu o który dany Uczestnik został objęty 

niniejszą Oferta Specjalną.  

10. Regulamin Oferty Specjalnej dostępny jest na stronie https://kantor.aliorbank.pl/pomoc-i-

kontakt/przydatne-dokumenty.html  

 
§ 5 Reklamacje 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji określony jest w Regulaminie Kantoru 

Walutowego dla Klientów Indywidualnych. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w  rozumieniu RODO, jest Bank. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Bank w celu możliwości objęcia Ofertą 

Specjalną, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3. Dodatkowe informacje w  sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestników są zapisane 

w  „Informacjach o  administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących 

osobom, których dane przetwarzane są przez Bank”, które Uczestnik otrzymuje podczas zawarcia 

z  Bankiem Umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Oferty Specjalnej zastosowanie mają: 

Umowa o korzystanie z Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych oraz Regulamin Kantoru 

Walutowego dla Klientów Indywidualnych. 

https://kantor.aliorbank.pl/pomoc-i-kontakt/przydatne-dokumenty.html
https://kantor.aliorbank.pl/pomoc-i-kontakt/przydatne-dokumenty.html

