Regulamin Promocji 500 zł za transfer

I.

Postanowienia ogólne

§1.
Niniejszy dokument określa zasady przyznawania Premii CashBack w ramach promocji 500 zł za transfer (Promocji).
§2.
Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 699 412 610 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 107 001 107 31, zwany dalej Bankiem.
§3.
Użyte poniżej określenia oznaczają:
1) Bankowość Internetowa – usługa świadczona przez Bank w ramach Alior Bank Spółka Akcyjna Oddział T-Mobile Usługi Bankowe w Warszawie (dalej T-Mobile
Usługi Bankowe), zapewniająca posiadaczowi Rachunku dostęp do informacji o jego produktach oraz możliwość składania Dyspozycji z wykorzystaniem sieci
Internet i komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową,
2) Contact Center – jednostka T-Mobile Usługi Bankowe świadcząca telefoniczną obsługę dla aktualnych oraz potencjalnych Klientów Banku w zakresie
informacji, sprzedaży i transakcji,
3) Premia – nagroda w organizowanej przez Bank akcji promocyjnej, będącej formą sprzedaży premiowej usług finansowych Banku, przyznawany zgodnie z
zapisami Rozdziału II niniejszego Regulaminu,
4) Maksymalna łączna kwota Premii – maksymalna nagroda przyznawana w organizowanej przez Bank akcji promocyjnej, będącej formą sprzedaży premiowej
usług finansowych Banku. Maksymalna łączna kwota Premii wynosi 500 zł,
5) Karta – karta płatnicza debetowa wydana do Rachunku,
6) Klient – posiadacz Rachunku,
7) Operacja – operacja bezgotówkowa przy użyciu Karty lub operacja bezgotówkowa przy użyciu danych Karty, bez fizycznego okazania Karty,
8) Operator – T-Mobile Polska S.A. z siedzibą, przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawie,
9) Placówka T-Mobile Usługi Bankowe – jednostka organizacyjna T-Mobile Usługi Bankowe wykonująca obsługę Klienta w pełnym zakresie, w tym obsługę
gotówkową i transakcyjną,
10) Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wariancie T-Mobile konto, prowadzony na zasadach opisanych w Regulaminie obsługi produktów TMobile Usługi Bankowe,
11) Sklep T-Mobile – sklep Operatora lub autoryzowany punkt sprzedaży Operatora wykonująca obsługę Klienta w ograniczonym zakresie, w szczególności Sklepy
T-Mobile nie prowadzą obsługi gotówkowej ani transakcyjnej,
12) Umowa z Operatorem – Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawarta przez Klienta z Operatorem w ramach ofert Promocyjnych „Transfer bez
telefonu - MNP” lub „Transfer bez telefonu - Migracja”,
13) Usługa zawieszenie abonamentu – Usługa zawieszenie abonamentu - MNP zdefiniowana w regulaminach ofert promocyjnych „Transfer bez telefonu - MNP”
lub „Transfer bez telefonu - Migracja”,
14) Wirtualny Oddział –usługa T-Mobile Usługi Bankowe dedykowana dla aktualnych oraz potencjalnych Klientów T-Mobile Usługi Bankowe. Zapewnia obsługę w
zakresie informacyjnym, sprzedażowym i transakcyjnym z wykorzystaniem połączenia: video, audio oraz chat.
§4.
Promocja trwa od 7 maja 2014 do 31 stycznia 2017.
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§5.
Promocja, o której mowa w niniejszym Regulaminie stanowi formę sprzedaży premiowej usług finansowych Banku, realizowanych we współpracy z
Operatorem.
Premie przyznawane w Promocji nie są przyznane w związku z prowadzoną przez Klientów działalnością gospodarczą.
II.

1.

Zasady Promocji

§6.
Do udziału w Promocji uprawnione są osoby, które w okresie od 7 maja 2014 do odwołania jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 zawrą Umowę z
Operatorem oraz wyrażą zgodę Operatorowi na przekazywanie przez Operatora do Banku danych obejmujących informacje o:
a. dacie i fakcie zawarcia Umowy z Operatorem,
b. braku zaległości z tytułu płatności faktur za Umowę z Operatorem w danym miesiącu – informacja ta będzie przekazywana co miesiąc w czasie
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trwania Promocji,
c. rozwiązaniu, zmianie, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy z Operatorem
oraz są posiadaczami Rachunku lub założą Rachunek w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy z Operatorem, przy czym:
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 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 Alior Bank S.A. (dalej Bank) akcji promocyjnej pod
nazwą „Promocja 500 zł za Transfer” wyrażam zgodę T-Mobile Polska S.A. (dalej Operator) na udostępnienie do Banku danych obejmujących informacje o: a)
dacie i fakcie zawarcia z Operatorem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (dalej Umowa), b) braku zaległości z tytułu płatności faktur za Umowy
z Operatorem w danym miesiącu – informacja ta będzie przekazywana do Banku co miesiąc w czasie trwania Promocji, c) rozwiązaniu, zmianie,
wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy z Operatorem.” Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w Promocji.
W ramach Promocji, Klient uprawniony jest do otrzymywania od Banku comiesięcznej Premii w wysokości 50 zł, z zastrzeżeniem ust. 1. Maksymalna łączna
kwota Premii przysługujących Klientowi wynosi 500 zł.
Premia przysługuje Klientowi za dany miesiąc, w przypadku, gdy na Rachunku zaksięgowano co najmniej jedną Operację oraz na rachunku Operatora brak
jest zaległości z tytułu zapłaty kwoty faktury z tytułu Umowy z Operatorem zawartej przez tego Klienta z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków
zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w ust. 5 poniżej i §7.
Premia przysługuje począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła aktywacja karty SIM u Operatora (w przypadku Umów z Operatorem zawartych bez Usługi
zawieszenie abonamentu) albo dezaktywacja Usługi zawieszenie abonamentu (w przypadku Umów z Operatorem zawartych z tą usługą), z zastrzeżeniem
spełnienia pozostałych warunków zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie.
Premia przysługuje nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia Umowy z Operatorem zawartej na okres 24 miesięcy. Zawarcie z Operatorem aneksu w zakresie
przedłużenia czasu obowiązywania Umowy z Operatorem nie uprawnia Klienta do otrzymywania Premii przez dłuższy okres.
W przypadku, gdy Klient zawarł więcej niż jedną umowę Rachunku, Promocją objęty jest tylko Rachunek o najwcześniejszej dacie otwarcia. Oznacza to
jednocześnie, że Operacja winna być zaksięgowana na Rachunku o najwcześniejszej dacie otwarcia.
W przypadku, gdy Klient zawarł więcej niż jedną Umowę z Operatorem, Promocją objęta jest tylko jedna z nich, ta o najwcześniejszej dacie zawarcia.
§7.
Premia wypłacana jest na Rachunek, w odniesieniu do którego zostały spełnione warunki, o których mowa w §6 ust. 1.
Rachunek uznawany jest Premią nie później niż 15. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego (a w przypadku, gdy 15. dzień przypada na dzień wolny – w
kolejnym dniu roboczym), przypadającego po miesiącu, w którym spełniono warunki określone w §6 ust. 1, z zastrzeżeniem dodatkowego warunku, że przed
dniem uznania Rachunek nie został zamknięty i umowa Rachunku nie została wypowiedziana.
W przypadku zaksięgowania zwrotu wszystkich Operacji zaksięgowanych w danym miesiącu przed uznaniem Rachunku kwotą Premii – Rachunek nie jest
uznawany tą kwotą.
W przypadku zaksięgowania zwrotu wszystkich Operacji zaksięgowanych w danym miesiącu, gdy Rachunek został wcześniej uznany kwotą Premii, Bank:
a. nie przyznaje Premii w kolejnym miesiącu lub
b. jeżeli Premia w kolejnym miesiącu nie przysługuje, obciąża Rachunek kwotą Premii, niezależnie od wysokości salda Rachunku.
Klient traci prawo do niewypłaconych jeszcze Premii w przypadku:
a. zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy z Operatorem,
b. wygaśnięcia Umowy z Operatorem,
c. wypowiedzenia umowy Rachunku.
III.
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Postanowienia końcowe

§8.
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 podany na stronie www.t-mobilebankowe.pl,
e. w Placówce T-Mobile Usługi Bankowe,
f. w Sklepie T-Mobile.
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.
§9.
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 w zakresie wskazanym w §6 ust. 1 przetwarzane będą
przez Bank oraz Operatora dla celów niniejszej Promocji z uwzględnieniem zasad wskazanych w §6 ust. 1. 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.

§10.
Udział w Promocji oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
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§11.
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.

§12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe oraz
przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
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