Regulamin promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4
Obowiązuje:
- dla umów zawieranych od 7 lipca 2020 r. – od dnia zawarcia umowy.
- dla umów zawartych do 6 lipca 2020 r.– od dnia 21 lipca 2020 r.

§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin Promocji określa warunki uczestnictwa i zasady akcji promocyjnej pod
nazwą „1500 zł dla firm” zwanej dalej Promocją. Promocja oparta jest na zasadach sprzedaży
premiowej.

2.

§2 Organizator
Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 305 539 910 PLN (opłacony w
całości), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 107 001 07 31 (zwany
dalej Bankiem/Organizatorem).
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§3 Czas trwania
Warunki Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie obowiązują do odwołania:
- od dnia zawarcia umowy dla umów zawieranych od 7 lipca 2020 r.
- od 21 lipca 2020r. dla umów zawartych do 6 lipca 2020 r. (Warunki Promocji dotyczą także
Uczestników Promocji, którzy stali się Uczestnikami Promocji przed wejściem w życie
niniejszego Regulaminu, na podstawie Regulaminu Promocji 1500 zł dla firm).
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§4 Uczestnicy
W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą (zwana dalej Uczestnikiem), która spełni łącznie poniższe warunki:
a.

b.

nie posiada i przed przystąpieniem do Promocji nie posiadała żadnego produktu
dla przedsiębiorców w Alior Banku w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
– Prawo przedsiębiorców;
w okresie Promocji złożyła Wniosek o iKonto Biznes lub Rachunek 4x4 (dalej:
Rachunek) za pośrednictwem:
- strony internetowej Banku,
- strony internetowej Partnera Banku
- strony internetowej zafirmowani.pl
- Systemu Bankowości Internetowej Alior Online
- Oddziału Banku (jednostka organizacyjna, w której Bank świadczy usługi
dla Posiadaczy Rachunków) – z zastrzeżeniem, że w Oddziale Banku można
złożyć wniosek wyłącznie o Rachunek 4x4;
na podstawie którego została zawarta z Bankiem Umowa ramowa o świadczenie
usług bankowych oraz prowadzenie rachunków rozliczeniowych i lokat dla
przedsiębiorców i innych podmiotów oraz został otwarty Rachunek.

3.

1.

Dniem przystąpienia do Promocji jest dzień otwarcia przez Bank Rachunku. Otwarcie
Rachunku w okresie Promocji oznacza udział w Promocji i akceptację niniejszego
Regulaminu.
Uczestnik przestaje być Uczestnikiem i traci prawa związane z udziałem w Promocji w
momencie zamknięcia Rachunku lub przekształcenia na inny typ rachunku.
W Promocji klient może uczestniczyć tylko raz. Zamknięcie konta i ponowne otwarcie nie
uprawnia klienta do powtórnego przystąpienia do Promocji.

§5 Premia
Premią dla Uczestnika, który spełni warunki Promocji wskazane w Regulaminie, jest
zasilenie Rachunku kwotą środków pieniężnych w złotych (zwaną dalej: Premią) w
wysokości wskazanej w ust. 6-10.

2.

Premia zostanie przekazana na Rachunek Uczestnika po weryfikacji spełnienia warunków
Uczestnictwa i warunków Promocji określonych w Regulaminie, jednak nie później niż do
ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest Premia.
Pierwsza Premia zostanie wypłacona Uczestnikom w następnym miesiącu kalendarzowym,
po miesiącu, w którym przystąpili do Promocji, a następnie w cyklach miesięcznych.
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Uczestnikowi przysługuje nie więcej niż jedna Premia w miesiącu i nie więcej niż 12 premii
w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, od momentu przystąpienia Uczestnika do
Promocji, wliczając miesiąc przystąpienia do Promocji.

4.

Premia nie będzie naliczona i nie zostanie przekazana na Rachunek Uczestnika w
przypadku zamknięcia Rachunku lub Rachunku na inny typ rachunku, za miesiąc, w
którym nastąpiło zamknięcie bądź przekształcenie Rachunku, a także za miesiąc poprzedni
jeśli zamknięcie bądź przekształcenie nastąpiło przed przekazaniem Premii.
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W przypadku podejrzenia nadużycia Uczestnika, dotyczącego warunków Promocji, Bank
ma prawo do wstrzymania wypłaty Premii.

6.

Bank nalicza Premię za następujące transakcje i czynności wykonane przez Uczestnika
Promocji z Rachunku Uczestnika:

L
p.

Czynność, za
którą naliczana
jest Premia:

Szczegóły:

Stawka
premii
miesięcznie:

1

Przelew do ZUS
lub US

Premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS
(przelewem krajowym; nie dotyczy realizacji
przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz
przelewów natychmiastowych), jeśli zostanie
wykonany na kwotę min. 250 zł z Rachunku
Uczestnika
lub
za pierwszy w miesiącu przelew do US
(przelewem krajowym; nie dotyczy realizacji
przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz
przelewów natychmiastowych) jeśli zostanie
wykonany w kwocie min. 500 zł z Rachunku
Uczestnika

30 zł

2

Przelew SEPA

Premia za pierwszy w miesiącu przelew SEPA, jeśli
zostanie wykonany kwocie min. 100 EUR z
Rachunku Uczestnika

10 zł

3

Transakcje kartą

Premia za zrealizowanie i rozliczenie w danym
miesiącu kalendarzowym transakcji w kwocie min.
500 zł kartą lub kartami wydanymi do Rachunku
Uczestnika. Transakcje objęte promocją
zdefiniowane zostały w ust. 10 i 11.

10 zł

4

Skorzystanie z
oferty kas
fiskalnych za
pośrednictwem
Alior Banku

Premia za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za
pośrednictwem Alior Banku naliczana, jeżeli na
Rachunek Uczestnika wpłynie bonusowy przelew z
PCKF w kwocie 100 zł.

15 zł

5

Premia za
średniomiesięcz
ne saldo na
Rachunku
Uczestnika

do 2500,00 zł

od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł

0 zł

5 zł

od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł

10 zł

od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł

20 zł

od 50 000,01 zł do 100 000 zł

40 zł

Od 100 000,01 zł do 150 000 zł

50 zł

Od 150 000,01 zł

60 zł

Maksymalna kwota Premii możliwa do wypłacenia miesięcznie

125 zł
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Naliczona Premia wskazana w ust. 6 zostanie wypłacona:

a)

pod warunkiem wykonania i rozliczenia minimum 4 transakcji kartą lub kartami
wydanymi do Rachunku Uczestnika w danym miesiącu kalendarzowym.
b) Warunek wskazany w pkt. a) nie dotyczy pierwszego miesiąca uczestnictwa w
Promocji.
8. Maksymalna kwota Premii wynosi nie więcej niż 125,00 zł miesięcznie i nie więcej niż
1500,00 zł w okresie 12 miesięcy udziału w Promocji.
9. Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku
Uczestnika (iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 i rachunkach pomocniczych Uczestnika)
otwartych do tych Rachunków) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym
prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni
w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których
prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym Rachunek został otwarty lub
zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca
kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony,
przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. Środki na bieżących rachunkach walutowych
Uczestnika przeliczane są na złote po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z
ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest premia. Do średniomiesięcznego
salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i
rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku,
środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku.
10. Z zastrzeżeniem ust. 11, transakcje kartą, o których mowa w §5 ust. 6 pkt. 3 tabeli to
transakcje bezgotówkowe, rozumiane jako dokonanie w okresie trwania Promocji płatności
za towary i usługi przy użyciu Karty w punktach handlowych znajdujących się na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 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.
11. Nie dotyczy transakcji wykonanych kartą wielowalutową zaksięgowanych na Rachunku
innym niż w walucie PLN.
§6 Opodatkowanie premii
Kwoty Premii oraz Nagrody otrzymane przez Uczestnika w Promocji pozostają w związku
z działalnością gospodarczą Uczestnika. Ich wartość stanowi przychód podatkowy z tej
działalności, który Uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad
opodatkowania.
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1.

2.
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§7a
Nagroda za otwarcie Rachunku do 30.06.2020
Za otwarcie Rachunku klient może otrzymać Nagrodę w wysokości 200 zł, pod
warunkiem:
a) otwarcia Rachunku w terminie od 23.04.2020r. do 30.06.2020r. za pośrednictwem
wniosku o Rachunek złożonego za pośrednictwem:
- strony internetowej Banku,
- strony internetowej Partnera Banku
lub
b) otwarcia Rachunku w terminie od 01.06.2020r. do dnia
30.06.2020r. za
pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej Alior Online.
oraz
c) wykonania i rozliczenia minimum 4 transakcji kartą lub kartami wydanymi do
Rachunku Uczestnika w kolejno w lipcu 2020 r. oraz sierpniu 2020 r. (łącznie min 8
transakcji kartą) przy czym warunek ten dotyczy zarówno pkt a) oraz b).
Nagroda wskazana w ust. 1 będzie wypłacana do dnia 30 września 2020 r.
Nagroda: Kwota wyrażona w polskich złotych przekazywana na Rachunek Uczestnika
(zdefiniowany w §4 ust. 1 lit. b) za otwarcie Rachunku. Nagroda zostanie przekazana
przez Organizatora na aktywny Rachunek w terminie wskazanym w ust. 2. Nagrodę
uznaje się za przekazaną Uczestnikowi w momencie dokonania przez Organizatora
dyspozycji przelewu na aktywny Rachunek. Nagroda nie zostanie wypłacona, jeżeli
Rachunek Uczestnika został zamknięty lub umowa na podstawie której prowadzony jest
Rachunek Uczestnika, znajduje się w trakcie wypowiedzenia.
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§7b
Nagroda za otwarcie Rachunku od 07.07.2020 do 31.08.2020
Za otwarcie Rachunku klient może otrzymać Nagrodę w wysokości 200 zł, pod
warunkiem:
złożenia wniosku internetowego o otwarcie Rachunku w terminie od 07.07.2020 r.
do 31.08.2020 r. za pośrednictwem:
- Systemu Bankowości Internetowej Alior Online;
- strony internetowej Banku;
- strony internetowej Partnera Banku;
- strony internetowej zafirmowani.pl.

oraz
b) wykonania i rozliczenia minimum 4 transakcji kartą debetową wydaną do Rachunku
Uczestnika we wrześniu 2020 r. oraz minimum 4 transakcji kartą debetową wydaną
do Rachunku Uczestnika w październiku 2020 r. (łącznie minimum 8 transakcji kartą
debetową wydaną do Rachunku),
c) otrzymania na Rachunek wpływów od kontrahentów lub dokonanie wpłaty
gotówkowej utargu w łącznej wysokości min. 3000 zł w okresie do 31.10.2020 r.,
d) wykonanie co najmniej jednego przelewu z aplikacji mobilnej Alior Mobile do
31.10.2020 r.
Nagroda wskazana w ust. 1 będzie wypłacana do dnia 30.11.2020 r.
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2.
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4.
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Nagroda: Kwota wyrażona w polskich złotych przekazywana na Rachunek Uczestnika
(zdefiniowany w §4 ust. 1 lit. b) za otwarcie Rachunku. Nagroda zostanie przekazana
przez Organizatora na aktywny Rachunek w terminie wskazanym w ust. 2. Nagrodę
uznaje się za przekazaną Uczestnikowi w momencie dokonania przez Organizatora
dyspozycji przelewu na aktywny Rachunek. Nagroda nie zostanie wypłacona, jeżeli
Rachunek Uczestnika został zamknięty lub umowa na podstawie, której prowadzony jest
Rachunek Uczestnika, znajduje się w trakcie wypowiedzenia.

§8 Reklamacje
Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika:
a. telefonicznie w Contact Center za pośrednictwem infolinii w godzinach 8:00 22:00, 7 dni w tygodniu pod nr. tel.: 19 502 lub 12 370 7000; a z zagranicy pod
nr. tel.: +48 12 19 502, +48 12 370 7000), opłaty za połączenie z infolinią
z telefonów stacjonarnych - opłata jak za połączenie lokalne, opłaty za połączenie
z infolinią z telefonów komórkowych - opłata zgodna z cennikiem operatora danej
sieci komórkowej;
b. poprzez Bankowość Internetową (po zalogowaniu należy wybrać opcję „Napisz
wiadomość” w panelu „Wiadomości”);
c. listownie – na adres korespondencyjny Banku (Przegr. Poczt. nr 156, ul. Postępu
18B 02-676 Warszawa).
Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych
(dotyczy świadczenia usług płatniczych) lub 30 dni kalendarzowych (dotyczy pozostałych
przypadków) od dnia otrzymania reklamacji.
W przypadku usług płatniczych - w szczególnie skomplikowanych przypadkach
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie Bank:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie
może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
W pozostałych szczególnie skomplikowanych przypadkach (niedotyczących usług
płatniczych) termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia,
okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia
reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.
Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z Uczestnikiem:
a. listownie,
b. poprzez wiadomość SMS,
c. drogą elektroniczną - w Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),
a także, w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:
a. telefonicznie,
b. w placówce Banku.
§9 Regulacje produktowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
postanowienia zawarte w „Regulaminie otwierania i prowadzenie rachunków
rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank SA z

siedzibą w Warszawie”, „Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych
nieprowadzących ksiąg rachunkowych”, „ Tabeli opłat i prowizji bankowych dla rachunku
iKonto Biznes”, „Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Rachunku 4x4”, „Regulamin
pakietów 4x4”, „Regulamin Kart debetowych dla klientów biznesowych Alior Banku SA”,
„Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Przedsiębiorców i Innych
Podmiotów” które zamieszczone są również na stronie internetowej Alior Banku pod
adresem: http://www.aliorbank.pl, odpowiednich umowach produktowych oraz przepisach
powszechnie obowiązujących.
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§10 Postanowienia końcowe
Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO jest Bank.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Bank w celu udziału Uczestnika w
Promocji, w szczególności weryfikacji spełnienia warunków określonych w Regulaminie, a
także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Dodatkowe informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestnika są zapisane
w „Informacji o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach
przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Bank”, które Uczestnik
otrzymuje podczas zawarcia z Bankiem Umowy.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Alior Banku pod
adresem http://www.aliorbank.pl.
Warunki Promocji obejmują zarówno Uczestników, którzy przystąpili do Promocji przed
dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu oraz Uczestników, którzy przystąpili do
Promocji od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem §4 ust.1 pkt.a.
Bank uprawniony jest do zmiany Regulaminu, o czym Posiadacz Rachunku zostanie
powiadomiony przez udostępnienie zmienionego Regulaminu Promocji 1500 dla firm na
stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl oraz przez wiadomość w Systemie
Bankowości Internetowej lub w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez
Posiadacza Rachunku. Zmiany obowiązują od daty wskazanej przez Bank, chyba że
Posiadacz Rachunku w terminie 14 dni od doręczenia powiadomienia wypowie Umowę w
części dotyczącej warunków Promocji. Do chwili rozwiązania Umowy dotyczącej warunków
Promocji obowiązuje dotychczasowy Regulamin Promocji.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi oraz programami
rekomendacyjnymi Alior Banku.

