
Regulamin Konkursu „Zbliżaj. 

Wygrywaj. ” 

§1 

Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa  

w konkursie „Zbliżaj. Wygrywaj.” oraz przyznania nagród w 

ramach Konkursu. 

§2 

Organizator 

Konkurs organizowany jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D,  

02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 292 577 630 zł 

(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. 

 

§3 

Postanowienia ogólne 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Aplikacja – aplikacja Android Pay, 

2) Bank – Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie  

(02-232), ul. Łopuszańska 38D, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000305178, NIP 1070010731, Regon 

141387142, 

3) Karta Wirtualna (token)– ztokenizowana Karta 

płatnicza, umożliwiająca dokonywanie operacji 

bezgotówkowych za pośrednictwem urządzenia 

mobilnego i Aplikacji, 

4) Tokenizacja karty płatniczej – proces generowania 

cyfrowego tokenu, stanowiącego wirtualne 

odwzorowanie karty plastikowej na urządzeniach 

mobilnych za pomocą Aplikacji, 

5) Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, będąca 

konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu 

cywilnego, 

6) Okresu trwania Konkursu – okres podczas którego 

Uczestnicy będą dokonywać transakcji przy użyciu 

Karty Wirtualnej, 

7) Okres rozliczeniowy – okres, po którym następuje 

podsumowanie wyników konkursu, 

8) Punkt konkursowy – punkty przyznawane 

Uczestnikom przez osoby rozliczające konkurs służące 

do jednoznacznego określenia zwycięzców konkursu, 

9) Nagroda główna – telefon Nexus 6P, o wartości 

1898,99zł zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w 

wysokości 11,11 % wartości nagrody głównej, która 

zostanie przeznaczona na opłacenie podatku 

dochodowego, o którym mowa w §5 ust 6, 

10) Nagroda dodatkowa - karta podarunkowa  

o wartości 50zł Google Play wraz z dodatkową 

nagrodą pieniężną w wysokości 11,11 % wartości 

nagrody dodatkowej, która zostanie przeznaczona na 

opłacenie podatku dochodowego, o którym mowa  

w §5 ust 6.  

§4 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Okres trwania Konkursu podzielony jest na dwa 

niezależne Okresy rozliczeniowe: 

a) od 01.02. 2017 r. do 28.02. 2017 r. (włącznie), 

b) od 01.03. 2017 r. do 31.03. 2017 r. (włącznie). 

2. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony 

Nagrodą główną lub Nagrodą dodatkową tylko raz  

w trakcie całego Okresu trwania Konkursu. 

3. Konkurs jest skierowany do Klientów Banku będącymi 

w Okresie trwania Konkursu użytkownikami Karty 

Wirtualnej w Aplikacji.  

4. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy i 

współpracownicy Organizatora, w tym członkowie ich 

rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo). 

 

§5 

Zasady funkcjonowania Konkursu 
1. Przez Okres trwania Konkursu Uczestnicy za 

transakcję Kartą Wirtualną przy użyciu Aplikacji będą 

otrzymywać Punktu  Konkursowe. W przeliczeniu 

jeden Punkt konkursowy za jedną transakcję Kartą 

Wirtualną. 

2. Aby został przyznany Punkt Konkursowy minimalna 

wartość transakcji, o której mowa w pkt. 1.  wynosi 

2zł (słownie: dwa złote). 

3. Transakcje Kartą Wirtualną w punktach posiadających 

poniższy MCC (Merchant Category Code) nie zostaną 
przeliczone na Punkty konkursowe: 

1) 7995, określający kasyna oraz zakłady 

bukmacherskie i im podobne;  

2) 8999, określający profesjonalne usługi, 

nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile 

płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna 

(country code inny niż Polska);  

3) 4111, określający m.in. usługi transportowe,  

4) 6012, określający instytucje finansowe;  
5) 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 

6) 6051, określający przekazy pieniężne  

w instytucjach finansowych,  

7) 4829, określający internetowe przekazy 

pieniężne. 

8) 4900, określający narzędzia elektryczne, 

gazowe, sanitarne i wodne. 

4. Pierwsze 5 osób, które w danym Okresie 

rozliczeniowym Konkursu zdobędą największą liczbę 

Punktów konkursowych zostaną nagrodzone Nagrodą 
główną. Kolejne 50 osób otrzyma Nagrodę 

dodatkową. 

5. Jeżeli okaże się, że Uczestnicy zdobyli tyle samo 

Punktów konkursowych, o ich miejscu w rankingu 

decydować będzie data zrealizowania ostatniej 

transakcji. Im wcześniej dokonana została przez 

Uczestnika ostatnia transakcja, tym wyższe zajmie on  

miejsce w rankingu wśród pozostałych Uczestników z 

taką samą ilością punktów.  
6. Rozliczenie Konkursu, wyłonienie zwycięzców i 

przyznanie Nagrody głównej oraz Nagród 

dodatkowych nastąpi po zakończeniu Okresu trwania 

Konkursu, ale nie później niż 10 dni roboczych po 

zakończeniu Okresu trwania Konkursu, tj 

17.04.2017r.  

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni  

o wygranej drogą mailową lub telefoniczną na ostatni 

wskazany przez Uczestnika adres mailowy lub numer 

telefonu. 
8. Od przyznanych Nagród 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 Jeżeli w ciągu 7 dni 

kalendarzowych, licząc od daty powiadomienia przez 

Bank, o którym mowa w ust. 6,   Uczestnik nie 

potwierdzi chęci otrzymania przyznanej mu Nagrody 

głównej lub Nagrody dodatkowej traci do niej prawo  
i Nagroda zostaje przyznana kolejnej osobie  

z największą liczbą zdobytych punktów. 

9. Potwierdzenie chęci otrzymania nagrody następuje  

w zależności od sposobu powiadomienia Uczestnika 

przez Bank albo w postaci odpowiedzi na otrzymany  

z Banku mail informujący o wygranej, albo podczas 

rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Banku. 

10. Nagrody wysyłane są na podany w Banku adres 

korespondencyjny Uczestnika. 
11. Bank zaznacza, że nie ma obowiązku kontaktu  

z każdym Uczestnikiem Konkursu w celu 

potwierdzenia wyników Konkursu. 

12. Nad prawidłowością Konkursu czuwać będzie Komisja 

Konkursowa.  

 



§6 

Reklamacje 

1. Reklamacja dotycząca rozliczenia niniejszego 

konkursu 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:  

1) listownie, 

2) poprzez System Bankowości Internetowej (dla 

Klienta zalogowanego), 

3) poprzez SMS, 

a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo: 

4) telefonicznie, 
5) 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. 

4. Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia 

reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się  

w sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem: 

a) do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego 

postępowania w celu rozwiązania sporu, o ile wartość 

przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8.000,00 PLN 

(szczegółowe informacje, w tym Regulamin 

Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępne na 

stronie internetowej www.zbp.pl); 
b) do Rzecznika Finansowego - w trybie skargowym 

lub pozasądowego postępowania w celu 

rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje 

dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl). 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, 

określającym zasady Konkursu. 
2. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek 

z postanowień Regulaminu Konkursu, przepisów prawa 

lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem  

w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia 

Uczestnika z Konkursu. 

3. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie 

www.aliorbank.pl.  

4. Administratorem danych osobowych Uczestnika  

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.   

o ochronie danych osobowych 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 Alior Bank w związku z 

niniejszym Konkursem. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem zastosowanie mają zapisy zawarte  

w odpowiednich umowach produktowych oraz 

przepisach powszechnie obowiązujących.  

 

 

 


