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Obowiązuje od 06.05.2022 r. 
 

Regulamin Promocji „350 zł na start” 
 

§ 1Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin Promocji (dalej: „Regulamin””) określa warunki uczestnictwa i zasady akcji promocyjnej pod nazwą „350 zł 

na start” (dalej: „Promocja"). 
2. Za otwarcie Rachunku zgodnie z Regulaminem klient może otrzymać Nagrodę w wysokości 350 zł. 
3. Promocja obowiązuje od dnia 06.05.2022r. do dnia 14.06.2022r. 

 
§2 Organizator 

Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółkę Akcyjną („Bank”) 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, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 1070010731.  
 

§3 Uczestnicy 
1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą („Uczestnik”), która spełni 

łącznie poniższe warunki:  
a. przed dniem przystąpienia do Promocji nie posiada i nie posiadała w przeciągu ostatnich 12 miesięcy w Banku żadnego 

produktu skierowanego do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.); 

b. złożyła kompletny wniosek internetowy o iKonto Biznes („Rachunek”) poprzez stronę internetową https://rachunek-
firmowy.aliorbank.pl/ lub https://www.aliorbank.pl/, na podstawie którego została zawarta z Bankiem umowa ramowa o 
świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów 
(„Umowa”) oraz został otwarty Rachunek zgodnie z §4. Wnioski złożone za pośrednictwem bankowości internetowej Alior 
Online nie biorą udziału w Promocji; 

c. nie zamknie Rachunku, nie przekształci go w inny typ rachunku bankowego ani nie wypowie Umowy do momentu 
wypłacenia Nagrody, zgodnie z §5 Regulaminu. 

2. Dniem przystąpienia do Promocji jest dzień złożenia wniosku internetowego o Rachunek. Złożenie wniosku internetowego o 
Rachunek w okresie Promocji oznacza udział w Promocji i akceptację niniejszego Regulaminu. 

3. W Promocji Uczestnik może uczestniczyć tylko raz. Zamknięcie Rachunku i ponowne jego otwarcie nie uprawnia Uczestnika do 
powtórnego przystąpienia do Promocji. 

4. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych 
danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z 
uczestnictwem w Promocji upoważnia Bank do wyłączenia Uczestnika z Promocji oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, 
nawet w przypadku spełnienia innych wymagań, opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 
§4 Zasady Promocji 

1. W celu uzyskania prawa do Nagrody, Uczestnik wykona następujące czynności:  
a. złoży kompletny wniosek internetowy o otwarcie Rachunku w terminie od 06.05.2022r. do 14.06.2022r. za pośrednictwem 

strony internetowej https://rachunek-firmowy.aliorbank.pl/ lub https://www.aliorbank.pl/; 
b. w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku internetowego o Rachunek zostanie zawarta z 

Bankiem Umowa oraz zostanie otwarty Rachunek oraz  
c. w terminie 60 dni kalendarzowych od otwarcia Rachunku Uczestnik otrzyma na Rachunek łączny wpływ na min. 500 zł.  

 
§5 Nagroda 

1. Nagrodą jest świadczenie pieniężne w kwocie 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), należne w przypadku spełnienia przez 
Uczestników Promocji wymogów określonych w Regulaminie i niezaistnienia opisanych w Regulaminie okoliczności 
wyłączających możliwość przyznania Nagrody.  
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2. Nagroda będzie wypłacona Uczestnikom w cyklach miesięcznych (z zastrzeżeniem §5 ust. 4) - do końca ostatniego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki określone w Regulaminie, jednak nie wcześniej niż  01.08.2022 
r. i nie później niż 31.10.2022 r. 

3. Nagroda nie zostanie wypłacona, jeżeli Rachunek Uczestnika został zamknięty lub Rachunek zostanie przekształcony na inny typ 
rachunku bankowego lub Umowa, na podstawie której prowadzony jest Rachunek Uczestnika, znajduje się w trakcie 
wypowiedzenia.  

4. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w ramach Promocji.  
5. Nagrodę uznaje się za przekazaną Uczestnikowi w momencie dokonania przez Organizatora dyspozycji przelewu na aktywny 

Rachunek Uczestnika otwarty w ramach Promocji.  
6. Fundatorem Nagród jest Bank.  

 
§6 Opodatkowanie Nagrody 

Kwota Nagrody otrzymana przez Uczestnika w Promocji pozostaje w związku z działalnością gospodarczą Uczestnika. Jej wartość 
stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad 
opodatkowania. 
 

§7 Postanowienia końcowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Bank.  
2. 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. 
3. 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.  

4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.aliorbank.pl w trakcie 
trwania Promocji. 

5. Udział w niniejszej Promocji nie wyklucza Uczestnika z udziału w następujących promocjach: „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy 
Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 – edycja III, „Karta na Plusie” dla Posiadaczy Rachunków dla Firm w Alior Banku S.A., 
„Multivouchery dla Posiadaczy firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem”, Regulamin promocji „RABAT W RENT UP DLA 
POSIADACZY FIRMOWEJ KARTY DEBETOWEJ MASTERCARD Z PLUSEM”, których regulaminy dostępne są na stronie 
http://www.aliorbank.pl. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie 
prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w 
Warszawie”, „Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych”, „ Tabeli opłat 
i prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes”, „Regulaminie Kart debetowych dla klientów biznesowych Alior Banku S.A.”, 
oraz „Regulaminie korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów”, „Regulaminie korzystania z 
Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych”, które zamieszczone są również na stronie internetowej Banku pod 
adresem: http://www.aliorbank.pl, w odpowiednich umowach produktowych oraz przepisach powszechnie obowiązujących. 
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