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Regulamin promocji „Zyskaj 200 zł z zafirmowani.pl” dla 
Użytkowników portalu www.zafirmowani.pl 

 
§1 Postanowienia ogólne 

1.  Niniejszy Regulamin Promocji określa warunki uczestnictwa i zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Zyskaj 
200 zł z zafirmowani.pl” zwanej dalej „Promocją”. 
 

§2 Organizator promocji 
1. Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna 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, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 
107 001 07 31 (zwany dalej Bankiem/Organizatorem). 
 

§3 Czas trwania promocji 
1. Promocja trwa od 02.05.2019 r. do 31.12.2019 r. włącznie. 
2. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania. 
 

§4 Uczestnictwo w promocji 
1. Promocja „Zyskaj 200 zł z zafirmowani.pl” skierowana jest do osób fizycznych prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach uproszczonej księgowości oraz:  
 

a. nieposiadających rachunku dla firm w Alior Bank S.A. w dniu przystąpienia do Promocji.  
b. zarejestrują się i aktywują konto użytkownika na portalu www.zafimowani.pl lub posiadają już 

aktywne konto użytkownika na portalu www.zafirmowani.pl i za pośrednictwem specjalnie 
dedykowanych linków prowadzących do wniosków online otworzą rachunek iKonto Biznes wraz z 
kartą debetową lub rachunek Partner wraz z kartą debetową lub Rachunek 4x4 wraz z kartą 
debetową. 

2. Dniem przystąpienia do Promocji jest dzień otwarcia przez Uczestnika Promocji rachunku firmowego 
iKonto Biznes wraz z kartą debetową lub rachunku Partner wraz z kartą debetową lub rachunku 4x4 wraz 
z kartą debetową za pośrednictwem specjalnie dedykowanych linków. 

3. Specjalnie dedykowane dla niniejszej promocji linki prowadzące do wniosków online: 
 
a. iKonto Biznes:  

https://wnioski.aliorbank.pl/business-account-application/cms/?partnerID=WDC_IKB&applicationID=zaf 
 

b. Rachunek Partner: 
https://wnioski.aliorbank.pl/business-account-application/cms/?partnerID=WDC_RP&applicationID=zaf 

 
c. Rachunek 4x4: 

https://wnioski.aliorbank.pl/business-account-application/cms/?partnerID=WDC_4x4&applicationID=zaf 
 

http://www.zafirmowani.pl/
https://wnioski.aliorbank.pl/business-account-application/cms/?partnerID=WDC_IKB&applicationID=zaf
https://wnioski.aliorbank.pl/business-account-application/cms/?partnerID=WDC_RP&applicationID=zaf
https://wnioski.aliorbank.pl/business-account-application/cms/?partnerID=WDC_4x4&applicationID=zaf
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4. Wypłata Premii w wysokości 200 zł następuje po spełnieniu warunków Promocji na otwarty rachunek 
firmowy w Alior Bank S.A. W przypadku zamknięcia rachunku firmowego przed wypłatą Premii Uczestnik 
promocji traci prawo do wypłaty Premii. 

 
§5 Warunki promocji 

1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone w §4 otrzyma do nowo otwartego rachunku firmowego 
kwotę 200 zł w formie jednorazowej Premii pod warunkiem realizacji z tego rachunku w ciągu 60 dni od dnia 
zawarcia umowy: minimum jednego przelewu do ZUS na kwotę min. 250 zł oraz co najmniej jednej transakcji 
kartą debetową wydaną do tego rachunku. 

 
§6 Premia   

1. Premią dla Uczestnika, który spełni Zasady Promocji i Uczestnictwa w Promocji, jest zasilenie rachunku 
bieżącego, który został otwarty przy pomocy specjalnie dedykowanego linku kwotą środków pieniężnych 
w walucie polski złoty (zwaną dalej „Premią”),  
w wysokości wskazanej w §5.  

2. Premia zostanie przekazana na rachunek firmowy Uczestnika po weryfikacji spełnienia warunków 
Uczestnictwa i warunków Promocji określonych w Regulaminie, jednak nie później niż do ostatniego dnia 
roboczego miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest Premia. 

3. Uczestnikowi przysługuje tylko jedna Premia w okresie trwania Promocji.  
 

§7 Opodatkowanie Premii 
1.    Kwota Premii uzyskana w Promocji podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. na Uczestniku 
Promocji, który otrzyma Premię, ciąży obowiązek rozliczenia Premii w swoich przychodach wynikających z 
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

§8 Reklamacje 
1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika Promocji: 

a. telefonicznie w Contact Center za pośrednictwem infolinii w godzinach 8:00 - 22:00, 7 dni w tygodniu 

pod nr. tel.: 19 502 lub 123 707 000; a z zagranicy pod nr. tel.: +48 12 19 502, +48 12 370 7000), opłaty 

za połączenie z infolinią z telefonów stacjonarnych - opłata jak za połączenie lokalne, opłaty za 

połączenie z infolinią z telefonów komórkowych - opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci 

komórkowej; 

b. poprzez Bankowość Internetową (po zalogowaniu należy wybrać opcję „Napisz wiadomość” w panelu 

„Wiadomości”); 

c. listownie – na adres korespondencyjny Banku (Przegr. Poczt. nr 156, ul. Postępu 18B 02-676 

Warszawa). 

 

2. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych (dotyczy świadczenia 

usług płatniczych) lub 30 dni kalendarzowych (dotyczy pozostałych przypadków) od dnia otrzymania 

reklamacji. W przypadku usług płatniczych - w szczególnie skomplikowanych przypadkach 

uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie Bank:  

a. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;  
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b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;  

c. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może 

przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W pozostałych szczególnie 

skomplikowanych przypadkach (niedotyczących usług płatniczych) termin ten może zostać 

przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O 

przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie 

rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.  

3. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z Uczestnikiem:  

a. listownie, 

b. poprzez wiadomość SMS, 

c. drogą elektroniczną - w Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego), 

a także, w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo: 

d. telefonicznie,  
e. w placówce Banku.  

 
§10 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Klienta 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, zwanego dalej RODO) jest 
Bank, zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, którą otrzymuje Klient 
(klauzula informacyjna pod nazwą „Informacje o administratorze danych osobowych, przesłankach i 
prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Bank i BIK”).   

 
§11 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji. 

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi oraz programami rekomendacyjnymi 

Alior Banku. 

3. Bank uprawniony jest do zmiany Regulaminu, o czym Posiadacz Rachunku zostanie powiadomiony. Zmiany 

obowiązują od daty wskazanej przez Bank, chyba że Posiadacz Rachunku w terminie 14 dni od doręczenia 

powiadomienia wypowie Umowę w części dotyczącej warunków Promocji. Do chwili rozwiązania Umowy 

dotyczącej warunków Promocji obowiązuje dotychczasowy Regulamin Promocji. 

4. W przypadku wprowadzenia w Banku nowego Regulaminu w miejsce Regulaminu lub dokonania zmian 

poszczególnych postanowień Regulaminu, Bank udostępni nowy Regulamin na stronie 

www.zafirmowani.pl.  

 

http://www.zafirmowani.pl/

