Regulamin promocji “Kantor Walutowy na Groupon.pl”
§1 Nazwa promocji
Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Kantor Walutowy na Groupon.pl” zwanej dalej
Promocją.
§2 Organizator
Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Łopuszańska
38 d, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 635 829 650 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 1070010731, zwany dalej Bankiem.
§3 Czas trwania
1. Promocja trwa od dnia 04.11.2013 r. do dnia 31.03.2014 r.
2. Okres na składanie wniosków internetowych, o których mowa w §7 pkt. 1 b. trwa od dnia
04.11.2013 r. do dnia 20.11.2013 r.
§4 Uczestnicy
1. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które staną się klientami Kantoru
Walutowego Alior Banku w wyniku Promocji, a wcześniej nie posiadały rachunków oszczędnościoworozliczeniowych w Alior Banku i Alior Sync (Uczestnicy).
2. Z udziału w Promocji wyłączone są osoby niebędące rezydentami, pracownicy Banku i Placówek
Partnerskich oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo).
§5 Premia
Premią dla Uczestników, którzy spełnią warunki Promocji wskazane w §7 jest zasilenie kwotą 30 zł
(Premią) Rachunku Uczestnika. Premie zostaną przekazane na Rachunki Uczestników w Kantorze
Walutowym w dniu 15.01.2014 r.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje nie więcej niż jedna Premia.
§6 Preferencyjne warunki wymiany walut
1.

Promocja polega na przyznaniu preferencyjnych warunków wymiany walut dla Uczestników
wskazanych w §4, którzy zarejestrują się w Kantorze Walutowym Alior Banku w terminie
04.11.2013 – 20.11.2013 na warunkach opisanych w §7.

2.

Przez preferencyjne warunki wymiany walut należy rozumieć spread (różnicę między oferowaną
w Kantorze Walutowym ceną kupna a ceną sprzedaży walut) o co najmniej 30% niższy od
standardowego spreadu oferowanego dla klientów indywidualnych w Kantorze Walutowym Alior
Banku.
§7 Warunki promocji
1. Uczestnik nabywa prawo do Premii oraz preferencyjnych warunków wymiany walut jeśli spełni
łącznie następujące warunki:
a. Zakupi kupon promocyjny na stronie Groupon.pl, uprawniający do skorzystania z Promocji.

b. Złoży prawidłowo w okresie od 04.11.2013 r. do 20.11.2013 r. wniosek internetowy (Wniosek) o
Kantor Walutowy wykorzystując kod promocyjny i link znajdujący się na kuponie dostępnym dla
zalogowanych użytkowników serwisu http://www.Groupon.pl.
Wniosek nie będzie uprawniał do udziału w Promocji, jeśli Uczestnik złożył inny wniosek internetowy
o Kantor Walutowy z innego źródła w Internecie niż http://www.Groupon.pl.
c. Do dnia 31.12.2013 r. zawrze co najmniej jedną transakcję polegającą na wykonaniu co
najmniej jednej wymiany środków o dowolnej wartości pomiędzy rachunkami w Kantorze
Walutowym
2. Preferencyjne warunki wymiany walut obowiązują do dnia 31.03.2014 r.
§8 Opodatkowanie premii
Kwoty Premii uzyskanych w Promocji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307)
§9 Reklamacje
1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika:
i) telefonicznie w Contact Center,
ii) przez formularz kontaktowy dostępny na stronie kantor.aliorbank.pl
iii) listownie – na adres korespondencyjny Banku.
2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 30 dni, jednakże termin może ulec przedłużeniu z
przyczyn niezależnych od Banku. Klient zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni
roboczych terminie rozpatrywania reklamacji.
§10 Dostępność
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://www.Groupon.pl

§11 Akceptacja regulaminu oraz inne promocje
1. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi oraz programami
rekomendacyjnymi Banku.

