Regulamin Promocji „50 zł dla odbiorcy rekomendacji” edycja II

§1
Nazwa Promocji:
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Promocja, organizowana pod nazwą "50 zł dla
odbiorcy rekomendacji" edycja II (zwany dalej „Promocja”).
§2
Nazwa podmiotu organizującego Promocji:
Organizatorem Promocji 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”).
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§3
Czas trwania Promocji:
Czas Trwania Promocji obejmuje okres od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.05.2021 r.
Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu trwania Promocji. O zmianie Organizator
poinformuje na co najmniej 7 dni
przed planowanym skróceniem na stronie:
https://kantor.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/program-rekomendacyjny.html.
Skrócenie czasu trwania Promocji nie wpływa na warunki otrzymania nagrody w Promocji Odbiorców
Rekomendacji, którzy zawarli umowę o Kantor Walutowy przed zakończeniem Promocji.

§4
Definicje:
1. Kantor Walutowy - platforma internetowa Banku służąca wymianie walut dostępna poprzez stronę
www.kantor.aliorbank.pl,
2. Kod promocyjny - indywidualny dwunastoznakowy kod, prezentowany Klientowi w Kantorze Walutowym po
uzyskaniu dostępu do Konta Klienta. Służy on do identyfikacji Klienta, który zawarł umowę o Kantor Walutowy
z rekomendacji (zwany dalej: Odbiorcą Rekomendacji) i Klienta który rekomendował Kantor Walutowy, w
procesie Skutecznej Rekomendacji (zwany dalej: Polecającym),
3. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, posiadająca Konto Klienta
w Kantorze Walutowym,
4. Polecający - Klient posiadający Kantor Walutowy oraz dysponujący indywidualnym Kodem promocyjnym,
5. Odbiorca Rekomendacji - osoba, której Klient posiadający Kantor Walutowy zarekomendował Kantor
Walutowy poprzez udostępnienie swojego Kodu promocyjnego,
6. Konto Klienta - prowadzone dla Klienta w platformie Kantor Walutowy pod unikalnym loginem konto będące
zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach usługi
Kantor Walutowy; Konto jest dostępne po zawarciu umowy o Kantor Walutowy przez stronę
www.kantor.aliorbank.pl,
7. Rekomendacja – rekomendowanie Kantoru Walutowego przez Polecającego, Odbiorcy Rekomendacji
z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego,
8. Skuteczna Rekomendacja – odebranie Rekomendacji, w wyniku której Odbiorca Rekomendacji zawrze
z Bankiem umowę o Kantor Walutowy podając we Wniosku o Kantor Walutowy Kod promocyjny otrzymany
od Polecającego Kantor Walutowy Alior Banku,
9. Wniosek o Kantor Walutowy:
a) Uproszczony Wniosek Internetowy - wniosek internetowy przeznaczony dla osób, którzy w momencie
składania Wniosku Internetowego są zarejestrowani w systemie Banku. Uproszczony Wniosek
Internetowy zawiera miejsce na Kod Promocyjny identyfikujący dane przyszłego Klienta.
b) Wniosek Internetowy - internetowy wniosek przeznaczony dla osób, które w momencie składania
Wniosku Internetowego nie są zarejestrowane w systemie Banku jako klienci. Wniosek Internetowy
zawiera miejsce na Kod Promocyjny identyfikujący danego Klienta.
10. Nagroda – środki pieniężne w polskich złotych przekazywane na Rachunek Odbiorcy Rekomendacji po
spełnieniu warunków otrzymania nagrody opisanych w §7 Regulaminu,

11. Transakcja Wymiany - każda transakcja wymiany walut pomiędzy Bankiem i Klientem dokonana
podstawie Umowy,
12. Umowa - Umowa o Kantor Walutowy dla Klientów Indywidualnych,
13. Regulamin - niniejszy regulamin Promocji „50 zł dla odbiorcy rekomendacji” edycja II,
14. Regulamin Kantoru Walutowego dla klientów Indywidualnych – Regulamin Kantoru Walutowego dla
Klientów Indywidualnych udostępniony w placówkach Alior Bank SA oraz na stronie internetowej
www.kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja,
15. Produkt bankowy - dowolny produkt z oferty Alior Bank SA.
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§5
Uczestnicy Promocji:
W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej
„Odbiorcą Rekomendacji”), która po dniu 30.11.2020 r. złożyła wniosek o Kantor Walutowy Alior Banku
z użyciem Kodu Promocyjnego Polecającego w procesie Skutecznej Rekomendacji oraz nie miała zawartej
z Bankiem żadnej umowy o Produkt bankowy, której zawarcie przypadałoby przed zawarciem Umowy
o Kantor Walutowy.
Rejestracja z Kodem promocyjnym jest równoznaczna z dobrowolnym przystąpieniem do Promocji.
Rezygnacja z uczestnictwa w Promocji jest możliwa poprzez wysłanie wiadomości z adresu zarejestrowanego
w Kantorze Walutowym na adres: kantor.walutowy@alior.pl z informacją o rezygnacji z uczestnictwa
w Promocji.

§6
Warunki otrzymania nagrody:
1. Aby otrzymać nagrodę w Promocji należy łącznie spełnić poniższe warunki:
a) w Czasie Trwania Promocji zawrzeć Umowę o korzystanie z Kantoru Walutowego Alior Banku dla
Klientów Indywidualnych w ramach procesu Skutecznej Rekomendacji (opisanej w §4 pkt 8).
b) do dnia 31.05.2021 r. dokonać Transakcji Wymiany o łącznej równowartości nie mniejszej niż 500 PLN
(dla Transakcji Wymiany, w których PLN nie jest walutą kupowaną ani sprzedawaną, Kwota Transakcji
jest przeliczana na PLN po kursie średnim podanym w Tabeli kursów średnich walut obcych
opublikowanej przez NBP w Dniu Zawarcia Transakcji).
c) do dnia 31.05.2021 r. zawrzeć z Bankiem umowę o wydanie karty wielowalutowej do Rachunku Kantoru
Walutowego (zwaną dalej „Kartą”) oraz dokonać co najmniej jednaj transakcji Kartą na dowolną kwotę
z wyłączeniem transakcji w punktach posiadających MCC (Merchant Category Code) równy:
• 7995, 7993, 7994, 9406 określający kasyna, kolektury 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;
• 6051,6540 określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych;
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne;
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.
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§7
Nagroda:
Organizator Promocji ufunduje Nagrodę o wartości 50 zł.
Odbiorca Rekomendacji może otrzymać tylko jedną Nagrodę jako Odbiorca Rekomendacji i nieograniczoną
liczbę premii w Programie Rekomendacyjnym Kantoru Walutowego. Warunki otrzymania premii są opisane
w Regulaminu Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego dostępnym na stronie:
https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja
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Nagroda stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową i stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.
1387 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku dochodowego, co oznacza, że Klient nie ma obowiązku
odprowadzenia podatku.
Nagroda będzie zasilała Rachunek PLN Klienta w Kantorze Walutowym po spełnieniu warunków wypłaty
nagrody w danym miesiącu.
Rozliczanie odbywać się będzie w okresach miesięcznych, do 25-go dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym warunki przyznania Nagrody zostały spełnione, przy czym ostatnim miesiącem weryfikacji
spełnienia warunków jest maj 2021 roku.

§8
Reklamacje:
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji określony jest w Regulaminie prowadzenia
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych dla
osób fizycznych.
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§9
Ochrona danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych osób przystępujących do Promocji jest Alior Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”).
Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu email: kantor.walutowy@alior.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Alior Banku można się skontaktować pisząc na adres
iod@alior.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa udziału w Promocji, weryfikacji spełnienia warunków
określonych w niniejszym regulaminie, wydania Nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami, związanych
z udziałem w Promocji.
Dane możemy przekazać także podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa
lub podmiotom działających na zlecenie Administratora.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozliczenia udziału w Promocji,
a następnie przez czas niezbędny do realizacji pozostałych celów wymienionych w ust. 2 powyżej
wynikających z przepisów prawa.
Przysługuje Państwu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia
udziału w Promocji.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym
profilowania.

§10
Postanowienia końcowe:
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
Regulaminu będzie dostępny w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu na stronie
https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.

