
Regulamin Promocji  

„Multivouchery dla Posiadaczy firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem” 
 

§ 1 

Zakres przedmiotowy 

Promocja „Multivouchery dla Posiadaczy firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem” polega na 
przekazaniu przez Bank, Uczestnikowi Promocji Nagrody premiowej w postaci elektronicznego kuponu, 

po spełnieniu warunków wskazanych w § 5 ust. 1.  
§ 2 

Organizator 

Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-232, ul. Łopuszańska 
38D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178, 

kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości) (zwany dalej „Organizatorem/Bankiem”).  
 

§ 3 

Zakres podmiotowy i czas obowiązywania Promocji 
1. Promocją objęci zostaną Posiadacze karty debetowej Mastercard z Plusem, którzy zawarli z Bankiem 

Umowę o Kartę debetową Mastercard z Plusem w okresie od 01.02.2022r. do 30.06.2022 r.  

2. Promocja trwa od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.  

 

§ 4 

Definicje i wyjaśnienia 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia lub skróty, należy przez nie 
rozumieć:  
1. Agencja - IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-954 Warszawa, ul. 

Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS: 13098, NIP: 525-10-22-800, kapitał zakładowy: 368.900 zł. 

2. Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.  

3. Karta – płatnicza karta debetowa Mastercard z Plusem wydawana przez Bank przy współpracy z 
międzynarodową organizacją płatniczą Mastercard,  

4. Nagroda premiowa– elektroniczny bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez 

kod alfanumeryczny), uprawniający Uczestnika Promocji do wymiany na dowolną kartę 
podarunkową z oferty https://multivoucher.pl. Maksymalna wartość Nagrody to równowartość 
kwoty 50 zł.  

5. Posiadacz Karty – przedsiębiorca (dowolna forma prawna), który w zakresie prowadzonej przez 
siebie działalności gospodarczej jest uprawnionym posiadaczem Karty, który zawarł z Bankiem 
Umowę o kartę debetową Mastercard z Plusem,  

6. Promocja - niniejsza Promocja „Multivouchery dla Posiadaczy firmowej karty debetowej 

Mastercard z Plusem” 

7. Pula Nagród – maksymalna liczba elektronicznych kuponów przypadająca na niniejszą Promocję 
wynosi 4900 sztuk. Bank poinformuje o wyczerpaniu puli Nagród premiowych poprzez 

umieszczenie informacji o wyczerpaniu Nagród na swojej stronie internetowej dostępnej pod 
adresem https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/oferty-specjalne-dla-firm.html. Dodatkowo, 

na 7 dni przed szacowanym przez Bank terminem wyczerpania puli Nagród premiowych, Bank 

umieści na swojej stronie internetowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, również informację 
o szacowanym przez siebie terminie wyczerpania się puli Nagród premiowych, przy czym szacunki 

https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/oferty-specjalne-dla-firm.html


Banku będą opierać się o dotychczasowe tempo, w którym pula Nagród premiowych ulega 

wyczerpaniu, 

8. Rachunek – firmowy rachunek rozliczeniowy prowadzony w Banku, do którego wydana jest karta 

debetowa Mastercard z Plusem,  

9. Regulamin karty – Regulamin Kart debetowych dla klientów biznesowych Alior Banku SA,   

10. Transakcja bezgotówkowa – zapłata za towary i usługi przy wykorzystaniu Karty za 

pośrednictwem urządzenia, we wszystkich punktach oznaczonych emblematem odpowiedniej 
Międzynarodowej Organizacji Płatniczej lub w drodze transakcji na odległość, której dokonanie i 
spłata odbywa się na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie karty, Taryfie Opłat i Prowizji 
oraz zestawieniu transakcji/wyciągu. Do  Transakcji  bezgotówkowej  nie  są  wliczane  Transakcje  
w  punktach posiadających MCC (Merchant Category Code) równy: 

a. 7995, 7993, 7994, 9406 określający kasyna, kolektury oraz zakłady bukmacherskie i im 
podobne;  

b. 8999, określający  profesjonalne  usługi,  nieklasyfikowane  pod innymi  kodami  MCC,  o  
ile  płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska);  

c. 6012, określający instytucje finansowe;  

d. 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych; 
e. 6051, 6540, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych; 
f. 4829, określający internetowe przekazy pieniężne; 

11. Uczestnik Promocji (Uczestnik) – Posiadacz Karty, klient biznesowy, który zawarł z Bankiem 

Umowę o kartę w okresie od 01.02.2022 r. do 30.06.2022 r. 

12. Umowa / Umowa o Kartę – złożenie wniosku o kartę płatniczą debetową Mastercard z Plusem w 

ramach zawartej Umowy Ramowej. 

13. Umowa Ramowa - Umowa   ramowa   o   świadczenie   usług bankowych  oraz  prowadzenie   

rachunków rozliczeniowych  i  lokat  dla  przedsiębiorców  i innych  podmiotów,  Umowa  o  
Prowadzenie Rachunków    Bankowych    dla    Klientów Korporacyjnych   oraz   Świadczenie   Usług 
Związanych  z  tymi  Rachunkami  w  ramach działalności przejętej  przez  Alior  Bank  S.A.  4 
listopada 2016 r. lub Umowy o współpracy w zakresie produktów Bankowych Alior Bank S.A. w 
ramach działalności przejętej przez Alior Bank S.A. 4 listopada 2016 r.;   

 

§ 5 

Szczegółowe zasady Promocji 

1. I etap: Warunkiem koniecznym do otrzymania pierwszej Nagrody premiowej przez Uczestnika jest 

spełnienie wszystkich poniższych wymogów:  

a) zawarcie Umowy o Kartę do dowolnego Rachunku w okresie trwania Promocji, o którym 

mowa w § 3. ust 2,  

b) aktywacja Karty w okresie trwania Promocji, o którym mowa w § 3. ust 2, 

c) niewypowiedzenie Umowy do dnia wysłania przez Bank Nagrody premiowej. 

2. II etap: Warunkiem koniecznym do otrzymania drugiej Nagrody premiowej przez Uczestnika 

Promocji jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów:  

a) spełnienie warunków I etapu opisanych w ust. 1, a następnie 

b) dokonanie Kartą Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę, co najmniej 200 PLN w 

terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 

dokonano aktywacji Karty (dla Umów o Kartę zawartych w czerwcu 2022r. - nie później niż 
do 31.07.2022 r.), 

c) niewypowiedzenie Umowy do dnia wysłania przez Bank Nagrody. 

3. III etap: Warunkiem koniecznym do otrzymania trzeciej Nagrody premiowej przez Uczestnika 

Promocji jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów:  



a) spełnienie warunków I i II etapu opisanych w ust. 1 i 2 powyżej,  
b) rejestracja Karty w programie Mastercard Bezcenne Chwile, 

c) niewypowiedzenie Umowy do dnia wysłania przez Bank Nagrody. 

4. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie trzy Nagrody premiowe, które może zrealizować 
na stronie https://multivoucher.pl, nawet jeżeli wielokrotnie spełniłby kryteria do jej otrzymania. 

5. Nagrody zostaną przekazane w terminie do 60 dni kalendarzowych po spełnieniu warunków 
każdego z etapów określonych w § 5 ust. 1, 2 i 3: 

a) przez Agencję w formie wiadomości e-mail z adresu 

promocjamultivoucher@iqmarketing.pl  na adres e-mail Uczestnika podany w Banku 

lub 

b) przez Bank w formie wiadomości SMS na telefon zaufany lub telefon do kontaktu 

podany w Banku przez Uczestnika Promocji. 

 

6. Nagroda premiowa otrzymana w ramach Promocji pozostaje w związku z działalnością 
gospodarczą Uczestnika. Wartość otrzymanej Nagrody premiowej stanowi przychód podatkowy 

z tej działalności, który Uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad 
opodatkowania. 

 

§ 6 

Zasady składania reklamacji oraz rozstrzyganie sporów 

 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji określony jest w Regulaminie kart 
debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Banku S.A. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych, zwanego dalej RODO) jest Bank.. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Promocji, 
w tym na potrzeby wydania Nagród, rozpatrzenia ew. reklamacji, na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie.  

3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia 
przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. 

4. Bank będzie przetwarzać dane osobowe przez okres trwania Umowy z Bankiem a następnie tak 
długo jak wynika to z przepisów prawa, w tym prawa bankowego i kodeksu cywilnego. 

5. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt 
z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl. 

6. Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: 
a) poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego), 
b) telefonicznie w Contact Center (19 502, lub 12 370 70 00), 

c) w Placówkach Banku, 

d) listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 

Warszawa. 
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7. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych. 

8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/oferty-

specjalne-dla-firm.html  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Umowa oraz 
Regulamin Kart debetowych dla klientów biznesowych Alior Banku SA. 
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