
 

 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Konkursu „Świętuj z Reprezentacją Polski” dla Klientów 
Alior Banku zwanego dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody w Konkursie jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 727074630 zł w całości 
wpłacony, 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. 

3. Celem Konkursu jest promocja marki Alior Bank S.A. 

 

§2 

Definicje 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
a) Karta Kibica (Karta) – spersonalizowana karta płatnicza plastikowa - instrument płatniczy 

umożliwiający dokonywanie Operacji przy wykorzystaniu środków z Rachunku, uprawniająca do 
korzystania z praw Członka Klubu Kibica opisanych w Regulaminie Klubu Kibica, 

b) Rachunek – rachunek Karty Kibica, na którym Bank przechowuje środki, służące do rozliczania 
transakcji dokonanych przez Posiadacza oraz należnych Bankowi opłat i prowizji, 

c) Transakcja – operacja bezgotówkowa przy użyciu Karty Kibica (w tym operacja z wykorzystaniem 
funkcjonalności PayPass™) lub operacja bezgotówkowa przy użyciu danych Karty, bez fizycznego 
okazania Karty, 

d) Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca 
konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, użytkownik Kart Kibica, posiadający 
aktywną Kartę Kibica w trakcie trwania Konkursu. 

 

§3 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

4. Konkurs trwa od 20 października 2015 r. do 17 listopada 2015 r. 

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Bank powoła komisję konkursową, 
w skład której wejdą 3 osoby delegowane przez Bank. 

6. W Konkursie mogą wziąć udział posiadacze Kart Kibica, którzy w czasie trwania Konkursu będą mieć 
rozliczoną przynajmniej jedną Transakcję na Rachunku.  

7. Bank weryfikuje rozliczone transakcje wykonywane przez Uczestnika w okresie trwania Konkursu. 

8. W przypadku zwrotu kwoty Transakcji na Rachunek, Transakcje nie zostanie uznana w rozliczeniu 
Transakcji w Konkursie. 

9. W przypadku, gdy Uczestnik jest posiadaczem więcej niż jednej Karty, to rozliczane i sumowane są 
wszystkie Transakcje dokonane Kartami, których jest użytkownikiem. 

10. Nie są wliczane do rozliczenia Transakcje dokonane w punktach posiadających MCC (Merchant 
Category Code): 

a. 7995 - określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne, 

b. 8999 - określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, tylko 
zagraniczne, 

c. 4111, określający m.in. usługi transportowe, 

d. 6012, określający instytucje finansowe, 

e. 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 

f. 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 

g. 4829, określający internetowe przekazy pieniężne. 
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§4 

Nagrody 

1. Nagrodą główną w Konkursie jest koszulka Reprezentacji Polski z podpisami piłkarzy, 
o wartości 249 zł (dwieście czterdzieści dziewięć 0/100 złotych) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną 
w wysokości 27 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego o którym mowa 
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Koszulka przyznana zostanie Uczestnikowi, na Rachunku którego w 
okresie trwania konkursu do dnia 17 listopada 2015 r. zostaną rozliczone Transakcje o najwyższej 
łącznej wartości. 

2. Nagroda przyznana zostanie do dnia 30 listopada 2015 r. Bank skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu, 
w celu poinformowania go o wygranej i uzgodnienia sposobu dostarczenia Nagrody głównej. 

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy o Kartę Kibica do dnia 17 listopada 2015 r. nagroda nie zostanie 
przyznana.  

4. Od Nagrody głównej organizator pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 
zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 

5. Uprawnienie do Nagrody głównej nie może być przeniesione na osobę trzecią. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody głównej z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany 
danych Uczestnika, o której nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika 
warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda przepada. 

 

§5 

Reklamacje 

1. Reklamacja może być zgłoszona: 

1) bezpośrednio w Placówce Banku, 
2) telefonicznie w Contact Center (nr tel. 19502 z zagranicy +481219502), 
3) poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego), 
4) listownie - na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A, ul. Postępu 18 B, 
02-676 Warszawa. 

2. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z Uczestnikiem: 

1) poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego), 
2) listownie, 
3) poprzez SMS, 
a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo: 
1) telefonicznie, 
2) w placówce Banku. 

3. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie 
więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach 
wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi 
Uczestnik zostanie poinformowany 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu. 

2. Naruszenie przez Uczestników Konkursu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w 
szczególności naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w 
Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu. 

3. W czasie trwania Konkursu link do Regulaminu będzie dostępny na stronie 
https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/uslugi/karta-kibica.html 

4. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) jest Bank. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Bank w celu 
przeprowadzenia Konkursu. 



 

 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a 
także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Bank w związku z niniejszym 
Konkursem. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w 
Regulaminie Karty Kibica i odpowiednich umowach produktowych oraz przepisach powszechnie 
obowiązujących.  


