Regulamin Promocji 500 zł dla obecnych Klientów T-Mobile

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1.
Niniejszy dokument określa zasady Promocji 500 zł dla obecnych Klientów T-Mobile (Promocji).
§2.
Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 699 613 610 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.
Użyte poniżej określenia oznaczają:
1)
Bankowość Internetowa – usługa T-Mobile Usługi Bankowe zapewniająca Klientowi dostęp do informacji o jego produktach oraz możliwość składania
dyspozycji z wykorzystaniem sieci Internet i komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową,
2)
Karta debetowa NFC – karta debetowa MasterCard NFC wydana do Rachunku,
3)
Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług Banku i Operatora,
4)
Pożyczka – pożyczka gotówkowa dla osób fizycznych oferowana przez Alior Bank S.A. w T-Mobile Usługi Bankowe,
5)
Premia – nagroda w organizowanej przez Bank akcji promocyjnej, będącej formą sprzedaży premiowej usług finansowych Banku, przyznawana zgodnie
z zapisami niniejszego Regulaminu, przy czym odrębne Premie są przyznawane na podstawie §7 i §8 niniejszego Regulaminu,
6)
Umowa z Operatorem – umowa zawarta z Operatorem przez Użytkownika T-Mobile na kartę, Użytkownika Heyah na kartę, Abonenta Mix, Abonenta Heyah Mix
albo Abonenta (zgodnie z definicjami wskazanymi odpowiednio w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile
na kartę, Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników, Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix, Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix oraz Regulaminie
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile) z wyłączeniem umów objętych „Promocją 500 zł za transfer”, zgodnie z zapisami
„Regulaminu Promocji 500 zł za transfer”,
7)
Tabela Oprocentowania – Tabela Oprocentowania T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych,
8)
Telefon do autoryzacji zleceń – podany przez Klienta numer telefonu komórkowego, na który przesyłane są hasła i kody autoryzacyjne wykorzystywane m.in.
w Bankowości internetowej,
9)
Operator – T-Mobile Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 12,
10) Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wariancie T-Mobile konto, prowadzony na zasadach opisanych w Regulaminie obsługi produktów
T-Mobile Usługi Bankowe,
11) T-Mobile Usługi Bankowe – Oddział T-Mobile Usługi Bankowe należący do Banku,
12) Aktywna karta SIM w ofercie na kartę lub Heyah Mix – karta SIM znajdująca się w statusie Ważność Konta (zgodnie z definicjami wskazanymi odpowiednio
w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę, Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników oraz w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów
Heyah Mix), tj. statusie aktywnej karty SIM, co stanowi jeden z niezbędnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych objętych Umową
z Operatorem. Karta SIM w statusie Ważności Konta umożliwia korzystanie z usług telekomunikacyjnych do kwoty lub liczby jednostek rozliczeniowych
zgromadzonych na koncie.
Rozdział II. Zasady Promocji
1.

§4.
Do udziału w Promocji uprawnione są osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:
a. są posiadaczami Rachunku lub zawrą umowę o jego prowadzenie w okresie od 7 maja do 31 października 2014,
b. na dzień 31 października 2014 posiadają aktywną Umowę z Operatorem, tj.:
i. Umowa z Operatorem została zawarta przez tę osobę albo
ii. ta osoba jest faktycznym użytkownikiem usługi telekomunikacyjnej na podstawie Umowy z Operatorem zawartej przez inną osobę lub podmiot
i osoba ta jako numer Telefonu do autoryzacji zleceń w T-Mobile Usługi Bankowe posiada podany numer telefonu w sieci Operatora,
c. wyrażą w okresie od 7 maja 2014 do 3 listopada 2014 chęć udziału w Promocji oraz zgodę na pobieranie przez Bank od Operatora informacji o:
i. fakcie posiadania aktywnej Umowy z Operatorem,
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ii.
iii.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

4.

5.

fakcie posiadania Aktywnej karty SIM w ofercie na kartę lub Heyah Mix,
rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy z Operatorem.
poprzez wskazanie opcji „Wyrażam zgodę” na ekranie zatytułowanym „Darmowy pakiet dodatkowych korzyści” dostępnym podczas logowania
do Bankowości Internetowej albo podczas zawierania umowy Rachunku w Sklepie T-Mobile lub Biurze Obsługi Abonenta T-Mobile.
W przypadku Klientów, którzy zawarli pierwszą umowę z T-Mobile Usługi Bankowe w okresie od 7 maja 2014 do 31 października 2014, ekran
udostępniony zostanie nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od założenia Kartoteki Klienta.
Dla spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 lit a. i b.:
a. W przypadku Umów z Operatorem zawieranych za pośrednictwem kuriera, decydująca jest data złożenia przez Klienta podpisu na Umowie
z Operatorem,
b. W przypadku umów Rachunku zawieranych za pośrednictwem kuriera, decydująca jest data złożenia wniosku,
c. W przypadku umów Rachunku zawieranych w trybie „Potwierdzenie umowy przelewem”, decydujący jest dzień przesłania przez Bank potwierdzenia
zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe.
Zgoda, o której mowa w ust. 1 przyjmuje następującą treść: „W celu wzięcia udziału w organizowanej przez Bank „Promocji 500 zł dla obecnych klientów
T-Mobile” wyrażam zgodę na pobieranie przez Bank od Operatora danych obejmujących informacje o: a) fakcie posiadania aktywnej Umowy
z Operatorem, b) fakcie posiadania Aktywnej karty SIM w ofercie na kartę lub Heyah Mix, c) rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy
z Operatorem.” Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w Promocji.
Zgłaszając udział w Promocji Klient wyraża zgodę na:
a. otrzymywanie od Operatora głosowych i tekstowych informacji handlowych, przesyłanych również drogą elektroniczną, na podany przeze mnie numer
telefonu oraz adres e-mail oraz
b. otrzymywanie od Alior Bank S.A. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
Wycofanie jednej lub obu zgód, o których mowa w ust. 4 jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji.
Dany numer telefonu, o którym mowa w ust. 1 lit. b. pkt. ii. może być powiązany z tylko jednym Klientem. W przypadku, gdy ten sam numer telefonu
podany został przez więcej niż jednego Klienta, w Promocji bierze udział Klient, który najwcześniej zawarł pierwszą umowę z T-Mobile Usługi Bankowe.
W przypadku umów zawartych przez dwóch współposiadaczy lub dwóch kredytobiorców, wystarczające jest wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1
przez jednego ze współposiadaczy/ współkredytobiorców.
§5.
Uczestnicy Promocji korzystają z następujących preferencyjnych warunków korzystania z produktów T-Mobile Usługi Bankowe:
a. Oprocentowanie limitu odnawialnego wynoszące 0% dla zadłużenia wynoszącego nie więcej niż 500 zł z zastrzeżeniem zapisów §6. Dla nadwyżki
zadłużenia ponad kwotę 500 zł stosuje się stawkę wskazaną w Tabeli Oprocentowania,
b. Możliwość otrzymywania Premii za transakcje Kartą debetową NFC, zgodnie z zapisami §7,
c. Możliwość otrzymania Premii za skorzystanie z oferty Pożyczki zgodnie z zapisami §8.
Szczegółowe warunki świadczenia usług wymienionych w §5 ust. 1 określone są w obowiązujących w Regulaminie obsługi produktów T-Mobile Usługi
Bankowe przy uwzględnieniu postanowień Promocji.
Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja warunków zawartych w regulaminie Promocji.
§6.
Promocją w zakresie Limitu odnawialnego w rachunku, o którym mowa w §5 ust. 1 lit. a objęte są jedynie Limity odnawialne w rachunku, które
uruchomione zostały w okresie od 7 maja do 31 października 2014 z zastrzeżeniem spełnienia warunków opisanych w §4 ust. 1.
Warunkiem obniżenia oprocentowania Limitu odnawialnego w rachunku jest:
a. uzyskiwanie na Rachunek comiesięcznych wpływów z rachunku w innym banku lub z rachunków prowadzonych w Banku, z wyłączeniem rachunków
prowadzonych na podstawie umowy zawartej z T-Mobile Usługi Bankowe, na łączną kwotę większą lub równą 1 000 zł oraz
b. w przypadku Użytkowników T-Mobile na kartę, Użytkowników Heyah na kartę oraz Abonentów Heyah Mix posiadanie Aktywnej karty SIM w ofercie na
kartę lub Heyah Mix.
Obniżone oprocentowanie obowiązuje od dnia uruchomienia Limitu odnawialnego w rachunku do:
a. 14 czerwca 2014 – w przypadku Limitu odnawialnego uruchomionego od 7 maja 2014 do 31 maja 2014,
b. 14 lipca 2014 – w przypadku Limitu odnawialnego uruchomionego od 1 czerwca 2014 do 30 czerwca 2014,
c. 14 sierpnia 2014 – w przypadku Limitu odnawialnego uruchomionego od 1 lipca 2014 do 31 lipca 2014,
d. 14 września 2014 – w przypadku Limitu odnawialnego uruchomionego od 1 sierpnia 2014 do 31 sierpnia 2014,
e. 14 października 2014 – w przypadku Limitu odnawialnego uruchomionego od 1 września 2014 do 30 września 2014,
f. 14 listopada 2014 – w przypadku Limitu odnawialnego uruchomionego od 1 października 2014 do 31 października 2014.
W kolejnych miesiącach, oprocentowanie zostaje obniżone na okres miesiąca począwszy od 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
spełniony został warunek określony w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5.
W przypadku braku wpływów, o których mowa w ust. 2 w ciągu któregokolwiek miesiąca kalendarzowego po obniżeniu oprocentowania, oprocentowanie
limitu odnawialnego w rachunku zostaje w kolejnym miesiącu przywrócone do stawek wskazanych w Tabeli Oprocentowania począwszy od 15. dnia
kolejnego miesiąca. Nie wyklucza to możliwości ponownego obniżenia oprocentowania w kolejnym miesiącu w przypadku uzyskania na Rachunek
wpływów, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5.
Obniżone oprocentowanie może być stosowane nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 lub do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z Operatorem. Po tym
czasie, niezależnie od kwoty zadłużenia i niezależnie od spełnienia warunków wskazanych w ust. 2 stosuje się stawkę wskazaną w Tabeli
Oprocentowania.
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§7.
Premia, o której mowa w niniejszym paragrafie stanowi formę sprzedaży premiowej usług finansowych świadczonych przez Bank i ma na celu promocję
oferty Banku.
2. Z Promocji w zakresie Premii, o której mowa w niniejszym paragrafie, wyłączeni są Użytkownicy T-Mobile na kartę, Użytkownicy Heyah na kartę oraz
Abonenci Heyah Mix.
3. Premia za transakcje Kartą debetową NFC wynosi 5% od kwoty zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych, wykonanych Kartą debetową NFC,
z wyłączeniem transakcji bezgotówkowych przy użyciu danych Karty, bez fizycznego okazania Karty (tzw. operacji MOTOEC – mail order/telephone
order/e-commerce).
4. Premia naliczana jest w danym miesiącu w przypadku, gdy na Rachunku odnotowano wpływy z rachunku innego banku lub z rachunków prowadzonych
w Banku, z wyłączeniem rachunków prowadzonych na podstawie umowy zawartej z T-Mobile Usługi Bankowe, na łączną kwotę większą lub równą
1 000 zł.
5. Premia nie jest naliczana od transakcji 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, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code
inny niż Polska),
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.
6. W przypadku, gdy dany Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Rachunku, Premia naliczana jest za transakcje zaksięgowane na Rachunku
o najwcześniejszej dacie otwarcia.
7. Premia od każdej transakcji wskazanej w ust. 2. jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku, a następnie sumowana.
8. Rachunek uznawany jest łączną kwotą należnych Premii, nie później niż 15. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego (a w przypadku, gdy 15. dzień
przypada na dzień wolny – w kolejnym dniu roboczym), za okres od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, pod warunkiem że przed
dniem uznania, Rachunek nie został zamknięty, umowa Rachunku nie została wypowiedziana ani wariant rachunku nie został zmieniony na wariant inny
niż Rachunek.
9. Maksymalna kwota należnych Premii wynosi 50 PLN w danym miesiącu i łącznie 500 PLN w danym roku kalendarzowym dla danego Rachunku. Po
przekroczeniu tych kwot w danym miesiącu lub roku, Premie nie są dalej naliczane i nie przenoszą się na kolejny miesiąc lub rok.
10. W przypadku Zwrotu Transakcji przed uznaniem Rachunku kwotą Premii za tę Transakcję – Rachunek nie jest uznawany tą kwotą.
11. W przypadku Zwrotu Transakcji, gdy Rachunek został uznany kwotą Premii za tę Transakcję – Bank:
a. pomniejsza łączną kwotę naliczonych Premii w kolejnym miesiącu lub
b. jeżeli Premia w kolejnym miesiącu nie przysługuje, obciąża Rachunek kwotą Premii za Zwrot Transakcji, niezależnie od wysokości salda Rachunku.
12. Klient traci prawo do niewypłaconych jeszcze Premii w przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy z Operatorem lub wypowiedzenia
umowy Rachunku.
1.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

§8.
Premia, o której mowa w niniejszym paragrafie stanowi formę sprzedaży premiowej usług finansowych świadczonych przez Bank i ma na celu promocję
oferty Banku.
Warunkiem skorzystania z Promocji w zakresie Pożyczki, o której mowa w §5 ust. 1 lit. c jest spełnienie warunków opisanych w §4 ust. 1 oraz:
a. złożenie wniosku o Pożyczkę w okresie od 7 maja 2014 do 31 października 2014,
b. przyznanie Klientowi Pożyczki przez Bank i podpisanie umowy o Pożyczkę przez Klienta na kwotę min. 10 000 zł rozłożonej na co najmniej 24
miesięczne raty,
c. przystąpienie do ubezpieczenia na życie pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. w Sopockim Towarzystwie
Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Warunkiem wypłaty Premii jest uruchomienie Pożyczki oraz terminowa spłata rat udzielonej Pożyczki, zgodnie z aktualnym harmonogramem spłat
Pożyczki w każdym miesiącu, licząc od daty wymagalności pierwszej raty Pożyczki.
W ramach Promocji, Klient uprawniony jest do otrzymywania comiesięcznej Premii w wysokości 50 zł. Maksymalna łączna kwota Premii przysługujących
Klientowi wynosi 500 zł i wypłacana jest w 10 transzach, począwszy od miesiąca następującego po terminie spłaty pierwszej raty Pożyczki.
Kolejne transze Premii przekazywane będą na Rachunek Klienta w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym Klient spełnił
wszystkie warunki Promocji w zakresie Pożyczki.
Klient traci prawo do otrzymania kolejnych transz Premii w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:
a. Opóźnienia w spłacie raty Pożyczki lub dokonania spłaty w kwocie niższej niż wskazana w harmonogramie,
b. Odstąpienia od umowy Pożyczki lub dokonania wcześniejszej spłaty Pożyczki przed terminem określonym w umowie,
c. Rezygnacji z ubezpieczenia, o którym mowa w §8 ust 1. lit. 2.c.,
d. Rozwiązania, wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy z Operatorem.
W przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt 6.b. 6.c., Klient zobowiązany jest dodatkowo zwrócić wypłacone dotychczas transze Premii.
Dany Klient może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
W przypadku, gdy dana Pożyczka udzielona jest więcej niż jednej osobie, Premia wypłacana jest tylko raz bez względu na liczbę Pożyczkobiorców.
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Rozdział III.
1.

2.

1.
2.

Postanowienia końcowe

§9.
Reklamacja może być zgłoszona:
a. Telefoniczne w Contact Center,
b. Poprzez Wirtualny Oddział,
c. Poprzez Bankowość Internetową (dla Klienta zalogowanego),
d. Listownie – na adres korespondencyjny Banku,
e. w Placówce T-Mobile Usługi Bankowe.
Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Banku. Uczestnik zostanie
poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji.

§10.
Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych Klientów biorących udział w Promocji jest Bank. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Bank oraz przez
Operatora w zakresie niezbędnym do realizacji Promocji i na zasadach wskazanych w § 4 ust. 3 Regulaminu. Klientowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Promocji
i przyznania Premii.

§11.
Udział w Promocji oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
§12.
Promocja nie może być łączona z „Promocją 500 zł za transfer”.

1.
2.
3.

§13.
Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie Promocji.
Do zmian niniejszego regulaminu stosuje się postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe, z zastrzeżeniem
ust. 3.
Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji. Zmiana taka nie wymaga informowania Klientów w wyprzedzeniem.
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