Regulamin Konkursu „Aktywni wygrywają w Kantorze Walutowym”

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Konkursu „Aktywni wygrywają w Kantorze
Walutowym” zwanym dalej Konkursem.
§2
Organizator
Organizatorem Konkursu jest 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, XIV Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000305178, NIP 1070010731, Regon: 141387142, Kapitał
zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości).
§3
Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Aplikacja Mobilna (Aplikacja Mobilna Kantor Walutowy) – oprogramowanie
zainstalowane na urządzeniu mobilnym (smartfony, tablety i palmtopy) służące do obsługi
Bankowości Mobilnej. Zakres funkcjonalny Aplikacji Mobilnej, w tym rodzaje dyspozycji, jakie
mogą zostać złożone przy jej pomocy znajdują się na stronie internetowej Kantoru Walutowego
Alior Banku. Aplikacja Mobilna dostępna jest w zależności od systemu operacyjnego w sklepie
App Store (iOS): https://apps.apple.com/pl/app/kantor-walutowy/id1466214815?l=pl i Google
Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.alior.mobile.exchange.prd
2) Bank – Alior Bank S.A.
3) Formularz Zgłoszenia – formularz umożliwiający wyrażenie chęci Uczestnika do wzięcia
udziału w Konkursie dostępny na Stronie Konkursu
4) Kantor Walutowy – usługa Banku, w formie platformy internetowej, służąca wymianie walut
dostępna na stronie internetowej www.systemkantor.aliorbank.pl (Bankowość Internetowa)
oraz w formie Aplikacji Mobilnej
5) Karta wielowalutowa – karta wielowalutowa wydana na wniosek Klienta do Rachunku
prowadzonego w EUR w Kantorze Walutowym
6) Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i aktywną
Umowę o korzystanie z Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych
7) Konto – prowadzony przez Bank rejestr, służący gromadzeniu danych o Kliencie oraz informacji
o jego działaniach w ramach usługi Kantor Walutowy; Konto jest dostępne dla Klienta po
zalogowaniu się na stronie internetowej www.systemkantor.aliorbank.pl/login oraz w Aplikacji
Mobilnej
8) Płatność internetowa – zapłata bez fizycznego przedstawienia Karty wielowalutowej
w punkcie akceptującym tzw. Transakcje MOTOEC czyli Transakcje dokonywane na zlecenie
mailowe (tzw. mail order), telefon (tzw. telephone order) lub Transakcja dokonywana przez
Internet (tzw. e-commerce)
9) Płatność stacjonarna – zapłata bezgotówkowa przy użyciu Karty wielowalutowej w punkcie
akceptującym
10) Przelew – usługa Polecenia przelewu, Polecenia przelewu SEPA, polecenia przelewu
wewnętrznego, polecenia przelewu w walucie obcej
11) Rachunek – rachunek płatniczy Klienta prowadzony przez Bank w celu obsługi zleconych przez
Klienta Transakcji wymiany oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych
12) Regulamin Konkursu – niniejszy Regulamin
Konkursu dostępny na stronie
https://kantor.aliorbank.pl/ zakładka Dokumentacja
13) Regulamin Kantoru Walutowego – Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów
Indywidualnych, dostępny na stronie https://kantor.aliorbank.pl/ zakładka Dokumentacja
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14) Strona
Konkursu
–
strona
internetowa
dostępna
pod
adresem
https://www.aliorbank.pl/LP/kantor-konkurs-aktywni-wygrywaja
15) Transakcja wymiany – każda transakcja kupna/sprzedaży walut dostępnych w Kantorze
Walutowym zawarta pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy
16) Uczestnik Konkursu – Klient, który spełnia warunki określone w §5
17) Umowa – Umowa o korzystanie z Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

§4
Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od 22 kwietnia 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.
§5
Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być Klienci, którzy w czasie trwania Konkursu, na Stronie Konkursu
(https://www.aliorbank.pl/LP/kantor-konkurs-aktywni-wygrywaja) zarejestrują swój udział w
tym Konkursie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia i podanie adresu e-mail zgodnego z
adresem zapisanym w Kantorze Walutowym.
2. Warunkiem udziału w Konkursie - oprócz spełnienia wymogu z ust. 1 powyżej - jest zebranie jak
największej liczby punktów za aktywności opisane w §5 ust. 3, przy czym minimalna liczba
zebranych punktów, uprawniających do ubiegania się o Nagrodę wynosi 20 (słownie:
dwadzieścia) punktów. Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody określone zostały w §7
niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. Bank przyzna Klientowi punkty za poniższe aktywności w Kantorze Walutowym realizowane w
czasie trwania Konkursu:
a. 6 punktów za Płatność internetową lub stacjonarną Kartą wielowalutową, na kwotę min.
5 jednostek waluty, z wyłączeniem płatności opisanych w §6,
b. 3 punkty za Transakcję wymiany w Kantorze Walutowym za pośrednictwem aplikacji
mobilnej Kantoru Walutowego,
c. 1 punkt za wykonanie przelewu w Kantorze Walutowym za pośrednictwem Aplikacji
Mobilnej Kantoru Walutowego.
4. Punkty za aktywności, o których mowa ust. 3 lit. a-c powyżej można otrzymać wielokrotnie
w czasie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, iż za aktywności, o których mowa w ust. 3 lit. c, w
czasie trwania całego Konkursu można zdobyć maksymalnie 100 punktów.

§6
Do transakcji Kartą nie są wliczane transakcje w punktach posiadających MCC (Merchant
Category Code) 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.
§7
Nagrody w Konkursu
1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody (dalej: „Nagrody” lub każda z osobna
„Nagroda”):
a. 1 (jedna) Nagroda główna, w wysokości 10 000,00 zł za zdobycie pierwszego miejsca na
liście Uczestników Konkursu, wraz z dodatkową nagrodą pienieżną w wysokości 1 111,00
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b.

c.

d.

zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego zgodnie z §7 ust. 4
niniejszego Regulaminu,
1 (jedna) Nagroda drugiego stopnia, w wysokości 5 000,00 zł za zdobycie drugiego
miejsca na liście Uczestników Konkursu wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w
wysokości 556,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego
zgodnie z §7 ust. 4 niniejszego Regulaminu,
1 (jedna) Nagroda trzeciego stopnia, w wysokości 2500,00 zł za zdobycie trzeciego
miejsca na liście Uczestników Konkursu wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w
wysokości 278,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego
zgodnie z §7 ust. 4 niniejszego Regulaminu,
30 (trzydzieści) Nagród czwartego stopnia, w wysokości 500,00 zł za zdobycie miejsca
na liście Uczestników Konkursu od czwartego (4) do trzydziestego trzeciego (33) wraz z
dodatkową nagrodą pienieżną w wysokości 56,00 zł każda, która zostanie przeznaczona
na opłacenie podatku dochodowego zgodnie z §7 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

2. Nagrody otrzyma łącznie 33 pierwszych Uczestników Konkursu, którzy w czasie trwania spełnią
warunki określone w §5 oraz uzyskają największą liczbę punktów.
3. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
4. Organizator pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek od
Nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1128 z późn. zm.).
5. Jeśli do otrzymania Nagrody zakwalifikuje się dwóch lub więcej Uczestników z tą samą ilością
punktów, to o wyższym miejscu Uczestnika na liście osób nagrodzonych zdecyduje wyższa liczba
transakcji wykonanych Kartą. Jeśli liczba jest równa zdecyduje wyższa suma Transakcji wymiany
walut wykonanych w Aplikacji Mobilnej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w trakcie jego trwania
lub po jego zakończeniu do dnia ogłoszenia wyników Konkursu, w przypadku uzasadnionego
podejrzenia nadużycia lub działania Uczestnika wbrew zasadom opisanym w niniejszym
Regulaminie. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany w formie komunikatu w Kantorze
Walutowym. O wystawieniu takiego komunikatu Bank poinformuje Uczestnika w wiadomości SMS
wysłanej na numer telefonu zapisanego w Kantorze Walutowym. Jeśli Uczestnik nabywający
prawo do Nagrody zostanie wykluczony z uczestnictwa w Konkursie, prawo do Nagrody nabywa
Uczestnik będący bezpośrednio za nim.
7. W przypadku braku Uczestników, którzy kwalifikują się do przyznania Nagrody, Nagrody tej nie
przyznaje się.
8. Lista 33 laureatów zawierająca: wartość zdobytej nagrody, imię i pierwszą literę nazwiska oraz
miasto zamieszkania będzie publikowana przez Organizatora na Stronie Konkursu do 30.06.2022
roku.

§8
Ogłoszenie wyników Konkursu
Informacja o przyznaniu Nagrody nastąpi do 30.06.2022 roku w formie wiadomości SMS na podany
w Kantorze Walutowym numer telefonu do kontaktu Klienta.
§9
Przekazanie nagród
1. Przekazanie Nagród nastąpi do 15.07.2022 roku w formie przelewu na rachunek w walucie Złoty
polski Uczestnika w Kantorze Walutowym.
2. W przypadku stwierdzenia zamknięcia rachunku do przekazania Nagrody Uczestnik traci prawo
do Nagrody, a Nagrody nie przyznaje się.
§10
Reklamacje
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Konkursu określony jest w Regulaminie
Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidulalnych, jak również w Regulaminie prowadzenia
rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych
i
terminowych
lokat
oszczędnościowych dla osób fizycznych oraz w Regulaminie kart płatniczych Alior Bank SA.
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§11
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników, 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, jest Bank.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Bank w celu udziału Uczestnika w
Konkursie, w szczególności weryfikacji spełnienia warunków określonych w niniejszym
Regulaminie oraz przekazania Nagród, 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.

§12
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Regulamin jest dostępny na stronie https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.
Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
zawarte w Umowie o korzystanie z Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych oraz
Umowie o kartę płatniczą debetową do rachunku w Kantorze Walutowym, Regulaminie Kantoru
Walutowego
dla
Klientów
Indywidulalnych,
Regulaminie
prowadzenia
rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych
dla osób fizycznych, Regulaminie kart płatniczych Alior Bank SA oraz przepisach powszechnie
obowiązujących.
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