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PROMOCJA „Zgarnij Premię z Kontem Jakże Osobistym Alior 

Banku” 

 

Promocja polega na przyznaniu nagród gwarantowanych dla każdego uczestnika, który spełni 

warunki promocji (założenie Konta Jakże Osobistego z kartą, zapewnienie wpływu min. 

1 000 zł oraz płatności kartą lub BLIKiem) w postaci 100 zł.  

Dodatkowo, każdy kto będzie chciał aktywniej korzystać z konta, może założyć Konto 

Oszczędnościowe na 3% dla kwoty do 20 000 zł oraz uczestniczyć w promocji 1% zwrotu za 

płatności telefonem – max. 20 zł miesięcznie.  

CZAS TRAWANIA PROMOCJI – 01.08.2018 r. – 30.09.2018 r. (to czas, w którym 

musimy zdążyć zgłosić się do promocji i złożyć wniosek o Konto z kartą) 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI – osoba, która od 01.08.2016 r. nie posiadała 

(i obecnie nie posiada) w Alior Banku (lub w Kantorze Walutowym Alior) żadnego konta 

oraz Kart Kibica.  

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?  

#1 KROK do 30.09.20018 r. – rejestrujemy się w promocji oraz składamy wniosek o Konto 

Jakże Osobiste z kartą debetową; 

#2 KROK – w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku podpisz umowę o konto: 

przelewem weryfikacyjnym, przy kurierze lub podczas wideokonferencji z pracownikiem 

Bnaku; 

#3 KROK w ciągu 60 dni od dnia otwarcia konta (najpóźniej do 30.12.2018 r.) – 

wykonujemy dwa zadania: 

 zapewniamy wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł – może być to wpływ z 

Twojego konta w innym Banku, pieniądze możesz przelać a po ich zaksięgowaniu 

przelać je dalej; 

 wykonujemy płatności kartą lub BLIKiem – na dowolną kwotę, ma być ona 

wykonana i zaksięgowana na koncie.  

NAGRODY 

1. do 30 stycznia 2019 roku otrzymasz maila z informacją o przyznaniu nagrody; 

2. do 6 lutego 2019 roku musisz kliknąć w link znajdujący się w mailu i podać numer 

konta w Alior Banku do wypłaty premii; 



3. do 19 lutego 2019 roku premia wpłynie na Twoje konto w Alior Banku. 

WSKAZÓWKI  

 W PROMOCJI ZAKŁADAMY KONTO JAKŻE OSOBISTE Z KARTĄ; 

 PAMIĘTAJMY, ŻE KONTO JEST DARMOWE DLA OSÓB W WIEKU DO 26 

LAT, POZOSTALI MAJĄ DARMOWE KONTO PO ZAPEWNIENIU WPŁYU NA 

MIN. 1 500 ZŁ MIESIĘCZNIE 

 KARTA JEST DAROWA PO WYKONANIU NIĄ PŁATNOŚCI NA MIN. 300 ZŁ 

MIESIĘCZNIE.  

 

 

 


