
 

 

 

 

 

Regulamin Promocji „Zamawiaj jedzenie online i wygrywaj” 
 

 

§ 1 

Zakres przedmiotowy 

 

Promocja „Zamawiaj jedzenie online i wygrywaj” 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). 

  

 

§ 3 

Zakres podmiotowy i czas obowiązywania Promocji  

 

1. Promocją objęci zostaną Posiadacze karty, do których Bank skieruje zaproszenie do wzięcia udziału w 

Promocji przy pomocy Wiadomości w postaci SMS lub e-mail lub Bankowości Internetowej lub podczas 

rozmowy telefonicznej z pracownikiem Banku. 

2. Promocja trwa od dnia 9.12.2020 r. do odwołania. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie podana na 

stronie www.aliorbank.pl. Odwołanie Promocji nie ma wpływu na prawa nabyte Uczestników na podstawie 

Regulaminu. 

 

§ 4 

Definicje i wyjaśnienia 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia lub skróty, należy przez nie rozumieć: 

 

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

2. Bankowość Internetowa – usługa  zapewniająca Posiadaczowi karty dostęp do rachunku płatniczego przez 

Internet. 

3. Karta – płatnicza karta debetowa lub kredytowa wydawana przez Bank przy współpracy z międzynarodową 

organizacją płatniczą, umożliwiająca dokonywanie operacji odpowiednio przy wykorzystaniu środków 

z rachunku płatniczego albo z przyznanego limitu kredytowego w rachunku płatniczym. 

4. Karta Wirtualna – Ztokenizowana Karta, umożliwiająca dokonywanie operacji za pośrednictwem 

urządzenia mobilnego i Aplikacji. Usługa dostępna dla wybranych Kart płatniczych. 

5. Nagroda  – elektroniczny bon towarowy w formie  niematerialnej  (reprezentowany  przez  kod  

numeryczny), uprawniający Uczestnika Promocji do nabycia  na jego   podstawie towarów i usług 

oferowanych w serwisie Pyszne.pl. Nagroda zostanie przekazana w formie wiadomości SMS na telefon 

zaufany lub telefon do kontaktu podany w Banku przez Uczestnika Promocji. Maksymalna wartość Nagrody 

to  równowartość kwoty 50 zł.  



6. Posiadacz karty - właściciel rachunku Karty, będący osobą fizyczną. Posiadacz dokonuje wskazaną Kartą 

operacji w swoim imieniu i na swoją rzecz, na zasadach określonych w Umowie oraz w Regulaminie karty. 

7. Promocja - niniejsza Promocja „Zamawiaj jedzenie online i wygrywaj”, 

8. Regulamin karty – Regulamin Kart Płatniczych Alior Bank SA, 

9. Transakcja bezgotówkowa/Transakcje – zapłata za towary i usługi przy wykorzystaniu Karty lub Karty 

Wirtualnej za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub w drodze transakcji na odległość, w punktach 

posiadających MCC (Merchant Category Code):  

 

5814 bary szybkiej obsługi oraz jedzenie na dowóz (FAST FOOD STORES) 

5812 restauracje oraz jedzenie na dowóz (EATING PLACES, RESTAURANT) 

5811 firmy cateringowe (caterers) 

 

której dokonanie i spłata odbywa się na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie karty, Taryfie 

Opłat i Prowizji oraz zestawieniu transakcji/wyciągu.  

10. Uczestnik Promocji (Uczestnik) – Posiadacz karty, który otrzymał z Banku zaproszenie do wzięcia udziału w 

Promocji za pośrednictwiem Wiadomości SMS lub e-mail lub podczas rozmowy telefonicznej z 

pracownikiem Banku,  

11. Umowa – Umowa rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego oraz Umowa o kartę płatniczą debetową 

lub kredytową, obowiązująca na dzień przekazania Uczestnikowi zaproszenia do wzięcia udziału 

w Promocji. 

12. Wiadomość - wiadomość zawierająca propozycję wzięcia udziału w Promocji i/lub zawierająca następujące 

informacje:  

1) sumę, na jaką powinny być dokonane Transakcje bezgotówkowe Kartą/Kartą Wirtualną lub 

2) ilość Transakcji bezgotówkowych jaką Uczestnik powinien wykonać Kartą/Kartą Wirtualną 

oraz  

3) termin, w jakim Transakcje bezgotówkowe powinny być dokonane oraz 

4) wartość Nagrody jaka jest możliwa do zdobycia w Promocji. 

 

 

Wiadomości mogą zostać przekazane Uczestnikowi za pomocą:  

1) Wiadomości e-mail przesyłanych na ostatni podany Bankowi adres e-mail 

 i/lub  

2) Wiadomości tekstowych SMS przesyłanych pod ostatni podany Bankowi numer telefonu 

komórkowego i/lub,  

3) Wiadomości udostępnianych w Bankowości Internetowej Banku 

i/ lub 

4) nagranej rozmowy telefonicznej, przeprowadzonej z udziałem Uczestnika oraz Pracownika 

Banku.  

 

 

 

 

§ 5 

Szczegółowe zasady Promocji 

 

1. Warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody premiowej przez Uczestnika Promocji jest: 

a) dokonanie przez Uczestnika Transakcji bezgotówkowych Kartą lub Kartą Wirtualną w określonym czasie 

i na określoną sumę lub ilość, zgodnie z warunkami, które zostały wskazane w Wiadomości; 

b) niewypowiedzenie Umowy do dnia wysłania przez Bank Nagrody. 

 

2. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę, którą może zrealizować w serwisie Pyszne.pl.  



3. Nagroda zostanie przekazana w formie wiadomości SMS na telefon zaufany lub telefon do kontaktu podany 

w Banku przez Uczestnika Promocji w terminie do 60 dni kalendarzowych po spełnieniu warunków 

określonych  w § 5 ust. 1. 

4. Odwołanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych w celach 

marketingowych będzie skutkowało uniemożliwieniem wysłania Wiadomości oraz brakiem możliwości 

odbioru Nagrody. 

5. Nagroda stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową i stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 

Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 

1387 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku dochodowego, co oznacza, że Klient nie ma obowiązku 

odprowadzenia podatku. 

 

 

§ 6 

 

Zasady składania reklamacji oraz rozstrzyganie sporów 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji określony jest w Regulaminie kart 

płatniczych 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) jest Bank. 

2. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane przez Bank w celu udziału Uczestnika w Promocji, 
w szczególności weryfikacji spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także w celu 
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

3. Dodatkowe informacje w  sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestników promocji są zapisane 

w  „Informacjach o  administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, 

których dane przetwarzane są przez Bank”, które Uczestnik promocji otrzymuje podczas zawarcia z 

Bankiem umowy. 

4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/przydatne-

dokumenty/klienci-indywidualni.html 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: Umowa oraz Regulamin kart 

płatniczych Alior Bank SA oraz Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, 

oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych. 

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1437) 

w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, użyte w regulaminie 

określenia mają znaczenie wskazane w Słowniku nazw handlowych usług reprezentatywnych dostępnym 

na r. https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/przydatne-dokumenty/klienci-indywidualni.html  
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