
Regulamin Oferty Specjalnej „Wymiana walut dla klientów Placówek 

Partnerskich Alior Banku” 

 

§1 
 Nazwa Oferty Specjalnej  

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

„Wymiana walut dla klientów Placówek Partnerskich Alior Banku" (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 (zwana dalej „Uczestnikiem”), która w okresie trwania Oferty Specjalnej zawrze Umowę o 

korzystanie z Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych (zwana dalej „Umową”) za 

pośrednictwem Placówki Partnerskiej Alior Banku.   

 
§4  

Czas trwania Oferty Specjalnej oraz warunki Oferty Specjalnej 
 

1. Oferta Specjalna trwa od 22.06.2022 r. do momentu odwołania. 
2. Komunikat o terminie odwołania Oferty Specjalnej zostanie udostępniony na stronie 

https://kantor.aliorbank.pl/pomoc-i-kontakt/aktualnosci.html oraz w Placówkach Partnerskich,  na 
co najmniej 7 dni przed terminem odwołania Oferty Specjalnej. 

3. Uczestnik Oferty Specjalnej, który spełni warunek wskazany w § 3, otrzyma preferencyjne warunki 
wymiany walut na trzy (3) miesiące od dnia przyznania preferencyjnych warunków wymiany 
opisanych poniżej.  

4. Preferencyjne warunki wymiany są przyznawane przez Bank do 7 dni roboczych od momentu 
zawarcia Umowy przez Uczestnika Oferty Specjalnej. 

5. Przez preferencyjne warunki wymiany walut należy rozumieć spread (różnicę między ceną (kursem) 
sprzedaży waluty, a ceną (kursem) kupna waluty) o co najmniej 20% niższy od standardowego 
spreadu oferowanego dla Klientów Indywidualnych Kantoru Walutowego Alior Banku na głównych 
parach walutowych (USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN), który jest publikowany na stronie 
https://kantor.aliorbank.pl/forex. 

6. Organizator poinformuje Uczestnika o przyznaniu preferencyjnych warunków wymiany w terminie 
do 7 dni roboczych od zawarcia Umowy w formie wiadomości po zalogowaniu do Kantoru 
Walutowego.  



7. Treść niniejszego Regulaminu Oferty Specjalnej  dostępna jest na stronie 
https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja oraz dostępna w Placówkach Partnerskich Alior 
Banku. Adresy Placówek Partnerskich dostępne są na stronie: 
https://kantor.aliorbank.pl/informacje/placowki-i-bankomaty.html. 

 
§5  

Reklamacje 
 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Oferty Specjalnej 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. 

 

 


