Regulamin w wersji obowiązującej od 01.05.2019 r.
Regulamin Promocji „Cashback dla Przedsiębiorców”
Nazwa promocji
Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Cashback dla Przedsiębiorców” dalej zwanej ,,Promocją’’.

Organizator
Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa,
kapitał zakładowy 1.305.539.910 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’’).

Okres promocji
1.
2.

Promocja obowiązuje od dnia 18.09.2017 r. do odwołania.
Bank poinformuje o planowanym terminie zakończenia Promocji na stronie internetowej www.aliorbank.pl z 7 –
dniowym wyprzedzeniem.

Informacje ogólne
Celem Promocji jest wypłata Uczestnikom premii za zakup paliw płynnych typu PB98, PB95, ON, dokonywany Kartą
debetową na stacjach paliwowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Definicje
Uczestnik promocji - przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność
gospodarczą, w tym również wspólnicy spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej w zakresie wykonywanej przez nich
działalności gospodarczej, (przy czym spółka cywilna, jawna, partnerska jest uznana za jednego Uczestnika), który
podpisał z Bankiem umowę ramową o świadczenie usług bankowych oraz o prowadzenie rachunków i lokat dla
przedsiębiorców i innych podmiotów, oraz spełnił warunki udziału w Promocji, przy czym mogą to być wyłącznie
przedsiębiorcy nieprowadzący ksiąg rachunkowych.
Karta debetowa – karta płatnicza (debetowa) MasterCard Debit Commercial umożliwiająca dokonywanie operacji przy
wykorzystaniu środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wydana przez Bank do Rachunku firmowego typu:
Rachunek Partner lub Rachunek Bezpieczny (wariant indywidualny lub rodzinny).
Kod MCC (Merchant Category Cod) – czterocyfrowy kod, który jest nadawany punktom handlowo-usługowym przez
agenta rozliczeniowego. Kod nadawany jest na podstawie rodzaju prowadzonej działalności.
Cashback- premia za Transakcję, wypłacona w formie przelewu na Rachunek firmowy Uczestnika Promocji prowadzony
w Banku.

Cykl rozliczeniowy – cykl miesięczny zgodny z miesiącem kalendarzowym.
ON – olej napędowy.
PB95, PB98 – benzyna bezołowiowa.
Premia cashback – premia naliczana Uczestnikowi Promocji i wypłacana w formie bezgotówkowej przelewem na
Rachunek firmowy prowadzony w Banku.
Rachunek firmowy - rachunek rozliczeniowy bieżący, prowadzony w PLN, otwarty na rzecz beneficjenta przez Bank,
służący do gromadzenia środków pieniężnych beneficjenta oraz do przeprowadzania rozliczeń krajowych i zagranicznych,
związanych wyłącznie z prowadzoną przez beneficjenta działalnością.
Regulamin – Regulamin Promocji Cashback dla Przedsiębiorców.
Stacje paliw – punkty handlowo-usługowe zajmujące się detaliczną sprzedażą paliw i olejów napędowych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Średnia cena paliwa w Polsce – średnia miesięczna cena detaliczna benzyny bezołowiowej Pb 95 podawana w zł brutto
przez Polską Izbę Paliw Płynnych, publikowana na stronie https://www.aliorbank.pl/
Taryfa - Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych.

Warunki udziału w Promocji
1.

2.

3.

Promocja skierowana jest do:
a. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu lub wspólników spółek cywilnych,
spółek jawnych i partnerskich przy czym spółka cywilna, jawna, partnerska jest uznana za jednego Uczestnika,
b. przy czym wymienione w punkcie a rodzaje prowadzonej działalności muszą rozliczać się na zasadach tzw.
uproszczonej księgowości i nie prowadzić ksiąg rachunkowych.
W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który:
a. nie posiadał Rachunku firmowego w Banku przed datą startu Promocji,
b. otworzył w Banku Rachunek firmowy typu: Rachunek Partner lub Rachunek Bezpieczny (wariant indywidualny
lub rodzinny) po dacie startu Promocji,
c. do otwartego w Banku Rachunku firmowego typu: Rachunek Partner lub Rachunek Bezpieczny (wariant
indywidualny lub rodzinny) zamówił i aktywował Kartę debetową w czasie trwania Promocji,
d. przed przystąpieniem do niniejszej Promocji nie brał udziału w promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy
Rachunku iKonto Biznes,
e. zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.
Otwarcie Rachunku firmowego oraz obsługa wydania Karty debetowej odbywa się na zasadach określonych w Umowie
ramowej o świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie rachunków i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów,
na postawie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych
podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Regulaminu Kart debetowych dla Klientów Biznesowych
Alior Bank S.A..

Zasady Promocji
1.
2.
3.

Promocja dotyczy wyłącznie płatności bezgotówkowych dokonywanych z użyciem Karty debetowej na Stacjach paliw
w Polsce, które oznaczone są Kodem MCC 5172, 5541, 5542 lub 5983.
Płatności na Stacjach stanowią podstawę do naliczenia i wypłaty Premii cashback w ramach Promocji.
Promocją objęte są tylko płatności dokonane i rozliczone za zakup paliw płynnych typu PB95 i PB98 lub ON pod
warunkiem, że:

a.
b.

4.

nie są to płatności zwrócone, sporne albo zakwestionowane,
płatności zostaną rozliczone i zaksięgowane na Rachunku firmowym typu: Rachunek Partner lub Rachunek
Bezpieczny (wariant indywidualny lub rodzinny) w okresie trwania Promocji,
c. płatności nie dotyczą zakupu hurtowego,
d. zakup paliwa jest dokonywany na rachunek własny z przeznaczeniem na wykonywaną działalność gospodarczą.
Klient ponosi koszt uczestnictwa w Promocji określony w obowiązującej Taryfie.

Zwolnienie z opłat
1.
2.

W okresie Promocji Bank odstąpi od naliczania opłaty miesięcznej za korzystanie z usługi Cashback dla
przedsiębiorców (15,99 zł).
Bank jest uprawniony do zmiany zasad określonych w ust. 1 poprzez zmianę niniejszego Regulaminu.

Premia cashback
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Premia cashback rozliczana jest w cyklach miesięcznych zgodnych z miesiącem kalendarzowym.
Uczestnikowi przysługuje nie więcej niż jedna premia w miesiącu i nie więcej niż 12 premii w ciągu 12 kolejnych
miesięcy kalendarzowych, od momentu przystąpienia Uczestnika do Promocji, wliczając miesiąc przystąpienia do
Promocji. Datą przystąpienia Uczestnika do Promocji jest data otwarcia rachunku Partner lub Bezpieczny (wariant
indywidualny lub rodzinny).
Warunkiem naliczania premii cashback za dany miesiąc jest łączne spełnienie poniższych warunków wypłaty przez
Uczestnika Promocji:
a. dokonanie i rozliczenie min. 1 płatności Kartą debetowa wydaną do Rachunku firmowego typu: Rachunek Partner
lub Rachunek Bezpieczny na Stacji,
b. dokonanie min. jednego przelewu ZUS i/lub US z Rachunku firmowego w danym miesiącu,
c. dokonanie i rozliczenie płatności Kartą debetową wydaną do Rachunku firmowego typu: Rachunek Partner lub
Rachunek Bezpieczny, w dowolnym punkcie handlowo-usługowym na sumę min. 500 zł.
Niespełnienie chociaż jednego z warunków opisanych w ust. 2 a-c powoduje brak naliczania premii cashback w danym
miesiącu.
Podstawą do naliczenia premii jest suma dokonanych i rozliczonych płatności Kartą debetową w danym miesiącu
rozliczeniowym na Stacjach paliw przez Uczestnika Promocji, przy czym:
a. płatności muszą dotyczyć zakupu detalicznego paliw płynnych typu PB98, PB95, ON,
b. płatności zostaną rozliczone i zaksięgowane na Rachunku firmowym typu: Rachunek Partner lub Rachunek
Bezpieczny (wariant indywidualny lub rodzinny) w okresie trwania Promocji,
c. nie są to płatności zwrócone, sporne albo zakwestionowane,
d. zakup paliwa jest dokonywany na rachunek własny z przeznaczeniem na wykonywaną działalność gospodarczą.
W celu comiesięcznego rozliczenia premii Bank:
a. podlicza sumę miesięcznych płatności (o których mowa w ust. 4 pkt. a. powyżej) dokonanych Kartą debetową
na Stacjach paliw przez Uczestnika Promocji i dzieli ją przez wartość średniej ceny paliwa obowiązującej w Polsce
za dany miesiąc rozliczeniowy dla PB95 publikowaną przez Polską Izbę Paliw Pływnych (PIPP) na stronie
www.paliwa.pl i dostępną na stronie www.aliorbank.pl, otrzymując w ten sposób liczbę litrów paliwa (otrzymana
wartość podlega zaokrągleniu w dół do pełnego litra),
b. liczbę litrów paliwa mnoży przez wyżej opisaną kwotę Średniej ceny paliwa obowiązującej w Polsce dla B95,
podawaną przez PIPP a następnie liczbę litrów paliwa mnoży przez kwotę 3,90 zł – cena Banku. Różnica pomiędzy
uzyskanymi kwotami [( liczba litrów paliwa x średnia cena obowiązująca w Polsce dla PB95, podawana przez
PIPP) – (liczba litrów paliwa x 3,90 zł)] stanowi kwotę wypłaty z tytułu premii cashback – z zastrzeżeniem
postanowień ust. 6 poniżej.
Maksymalna kwota miesięcznej wypłaty z tytułu cashback nie może przekroczyć 100 zł na Uczestnika Promocji.
Premia wypłacana jest wyłącznie na Rachunek firmowy Uczestnika Promocji prowadzony w Banku:
a. premia wypłacana jest w formie przelewu na rachunek Uczestnika Promocji w terminie do 10-go dnia roboczego
miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym pod warunkiem, że przed dniem wypłaty premii rachunek
nie został zamknięty,
b. wypowiedzenie rachunku powoduje brak wypłaty premii w trakcie okresu wypowiedzenia.

9.

Informacje o aktualnej średniej cenie paliwa PB95 Bank udostępni Uczestnikom Promocji na stronie internetowej

www.aliorbank.pl w terminie do 10-go dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
Opodatkowanie premii cashback
Premia otrzymana w ramach promocji pozostaje w związku z działalnością gospodarczą Uczestnika. Wartość otrzymanej
Premii stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla
siebie zasad opodatkowania.

Reklamacje
1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika promocji:
a. bezpośrednio w Placówce Banku,
b. telefonicznie w Contact Center,
c. poprzez Wirtualny Oddział,
d. poprzez System Bankowości Internetowej (dla klienta zalogowanego),
e. listownie – na adres korespondencyjny Banku.
2. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z klientem:
a. listownie,
b. poprzez System Bankowości Internetowej (dla klienta zalogowanego),
c. poprzez SMS,
a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:
d. telefonicznie,
e. w placówce Banku.
3. 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:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
W pozostałych szczególnie skomplikowanych przypadkach (nie dotyczących 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.

Dostępność
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej, www.aliorbank.pl.

Regulacje produktowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie
otwierania i prowadzenie rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie”, ,,Regulaminie Kart debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Bank S.A’’, Taryfie, odpowiednich
umowach produktowych, oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

Akceptacja Regulaminu
1.

Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.

5.

Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji.
Bank jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.
W przypadku wprowadzenia zmian postanowień Regulaminu, Bank przekazuje Posiadaczowi Karty informację o
zmianie postanowień Regulaminu lub tekst zmienionych postanowień Regulaminu, w terminie 14 dni przed
planowanym wdrożeniem nowego Regulaminu lub jego zmian. Bank doręczy Posiadaczowi zmieniony Regulamin lub
wykaz zmian:
a) poprzez zamieszczenie powyższego na wyciągu bankowym z Rachunku Karty lub,
b) za pośrednictwem poczty lub,
c) w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez Posiadacza lub,
d) poprzez dostarczenie wiadomości Posiadaczowi w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu
bankowości internetowej – w przypadku aktywowania przez Posiadacza dostępu do tego systemu.
Regulamin dodatkowo jest umieszczany na stronie internetowej Banku.
Jeżeli Posiadacz Karty nie złoży Bankowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach, wniosku o
zamknięcie Karty Debetowej, który będzie równoznaczny z brakiem akceptacji nowego regulaminu lub zmian
Regulaminu, nowy regulamin lub zmiany Regulaminu uważa się za zaakceptowane przez Posiadacza Karty i z
upływem tego terminu obowiązujące Bank i Posiadacza Karty.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Alior Bank S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa.

