Regulamin Promocji Terminowych Lokat Oszczędnościowych „Lokata Plus” w Alior Banku S.A. – II edycja

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Terminowych Lokat
Oszczędnościowych w Alior Banku S.A, oferowanej przez Partnera
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
§2
Organizatorem Promocji jest Alior Bank S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

1.

§3
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a)

2.

Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Łopuszańskiej 38D, wpisanym pod numerem KRS
0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
NIP 1070010731; wysokość kapitału zakładowego i
kapitału wpłaconego: 1.305.539.910 zł.,
b) Formularz- formularz zgłoszeniowy Uczestnika, przekazany
przez Partnera do Banku,
c) Lokata- dostępny w ramach Promocji rachunek
terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonej przez
Bank w PLN, na okres 85 dni lub 20 miesięcy,
d) Partner – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z
siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, 00-133
Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000030211, NIP 527-020-60-56,
REGON 010572705, wysokość kapitału zakładowego
wpłaconego w całości 295 000 000 zł,
e) Placówka – oddział Banku lub placówka partnerska Banku,
f) Promocja- promocja opisana w niniejszym Regulaminie
g) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji,
h) Tabela Oprocentowania – Tabela Oprocentowania Alior
Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych dostępna w
placówkach oraz na stronie internetowej Banku,
i) Uczestnik Promocji/Uczestnik – osoba fizyczna będąca
konsumentem, zatrudniona w Zakładzie Pracy, która
spełnia wszystkie warunki określone w §5,
j) Zakład Pracy – zakład pracy, który zatrudnia co najmniej
20 pracowników i nie więcej niż 249.
Pozostałe pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie
mają znaczenie nadane im w Regulaminie rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych
i
terminowych lokat oszczędnościowych.

§4
Promocja trwa od 30 czerwca 2020 r. do odwołania. Z promocji
może skorzystać Uczestnik Promocji, w rozumieniu definicji
zawartej w niniejszym Regulaminie. O odwołaniu Promocji Bank
poinformuje na 14 dni kalendarzowych przed jej zakończeniem, za
pośrednictwem Placówek i strony internetowej Partnera.

Rozdział 2. Szczegółowe zasady Promocji
§5
Z zastrzeżeniem ust. 2, Uczestnikiem Promocji może być osoba,
która:
1) otrzymała od Partnera ofertę przystąpienia do niniejszej
Promocji, na podstawie wypełnionego Formularza;
2) zawrze z Bankiem Umowę Lokaty.
2. W przypadku Lokaty wspólnej, przynajmniej jeden ze
współposiadaczy musi spełniać warunki określone w ust. 1 pkt
1) i 2) niniejszego paragrafu.
1.

§6
1. W ramach Promocji, Bank umożliwia Uczestnikowi Promocji
otwarcie następujących Lokat:
1) Lokaty na okres 85 dni, prowadzonej w PLN z
oprocentowaniem stałym w wysokości 0,30% w skali jednego
roku,
2) Lokaty na okres 20 miesięcy, prowadzonej w PLN z
oprocentowaniem stałym 0,50% w skali jednego roku.
2. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1.000,00 PLN.
3. Uczestnik może otworzyć dowolną liczbę Lokat, z zastrzeżeniem
progu kwotowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Oprocentowanie Lokat w ramach Promocji, określone w ust. 1
niniejszego paragrafu, obowiązuje wyłącznie w trakcie
pierwszego okresu umownego. Po jego upływie Lokata, zgodnie
z treścią zawartej umowy, może
ulec automatycznemu
odnowieniu. Wówczas zostanie dla niej zastosowana stawka
oprocentowania określona w rozdziale „Oprocentowanie Lokat
odnawialnych lub wycofanych z oferty Banku” Tabeli
Oprocentowania obowiązującej na dzień odnowienia Lokaty.
5. Uczestnik Promocji ma prawo do zerwania Lokaty przed
upływem jej terminu, przy czym złożenie takiej dyspozycji
spowoduje utratę wszystkich odsetek naliczonych w danym
okresie umownym, do dnia poprzedzającego zerwanie Lokaty
włącznie.
Rozdział 3. Zasady składania reklamacji oraz rozstrzyganie sporów
§ 7
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji, jak również formy
rozstrzygania sporów, określone są w rozdziale „Reklamacje”
obowiązującego Regulaminu rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat
oszczędnościowych.
Rozdział 4. Postanowienia końcowe
§8
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Placówkach
Banku.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem,
zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie
rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych, i terminowych lokat oszczędnościowych,
Tabeli
Oprocentowania,
odpowiednich
umowach
produktowych oraz przepisach prawa powszechnie
obowiązujących.
3. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Alior
Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-

232 Warszawa. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia Promocji.

