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REGULAMIN PROMOCJI KART KREDYTOWYCH 
„POLEĆ ZNAJOMEMU KARTĘ KREDYTOWĄ MASTERCARD” 

 
§1. Postanowienia wstępne 

 
1.Niniejszy (Regulamin) określa zasady akcji promocyjnej dotyczącej rekomendowania produktu Karta Kredytowa  w 
promocji „Poleć znajomemu Kartę Kredytową MasterCard” dla Klientów T-Mobile Usługi Bankowe (Promocji). 
Niniejszy regulamin dotyczy Promocji organizowanej w ramach Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi 
Bankowe. 

 
2.Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-
232 Warszawa, wpisaną 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, kapitał zakładowy 727 074 630 zł w całości wpłacony, zwaną 
dalej( Bankiem). 
 

§2. Warunki Ogólne 
 

1.Promocja obowiązuje od 18 maja 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. 
2.Skorzystać z Promocji może obecny Klient Banku(„Polecający”), który posiada dostęp do bankowości internetowej 
T-Mobile Usługi Bankowe. Z promocji są wykluczeni pracownicy Alior Bank, Pracownicy T-Mobile oraz osoby 
powiązane z T-mobile Usługi Bankowe. 
3.Polecający może skorzystać z Oferty poprzez wysłanie rekomendacji zawarcia umowy Karty Kredytowej osobie 
fizycznej („Polecony”); w sposób określony w par.2 pkt. 4 
4.Rekomendacja musi zostać dokonana zgodnie z następującymi warunkami: 
a. Rekomendować Produkty można poprzez wysyłanie Rekomendacji z Programu Rekomendacyjnego, który jest na 
stronie t-mobilebankowe.pl w sekcji Program Rekomendacyjny lub Aplikacji Facebook oraz poprzez udostępnianie 
linków do Stron Rekomendacyjnych, na których umieszczone są Wnioski Internetowe. 
b. Tylko wnioski elektroniczne o Produkty w postaci Wniosków Internetowych na Stronach Rekomendacyjnych będą 
zapisywane w Programie i za Skuteczne Rekomendacje za ich pośrednictwem będą przyznawane Premie. 
 

§3. Warunki Premii i Wynagrodzeń 
 

1.Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat („Polecający” i „Polecony”) i spełnią 
łącznie poniższe warunki: 
2.Polecający otrzyma premię zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Programu Rekomendacyjnego.  
a. Na czas promocji wynagrodzenie wynosi 100 zł za skutecznie poleconą kartę. Przez skuteczne polecenie rozumie 
się spełnienie warunków zgodnie z pkt. 3 a 
b. Polecający w okresie promocji może otrzymać wypłatę za 3 polecenia ze stawką promocyjną, pozostałe będą 
liczone zgodnie z regulaminem Programu Rekomendacyjnego.  
Zgodnie z zasadami Programu Rekomendacyjnego do końca lutego w roku następującym po właściwym roku 
podatkowym Bank przekaże Polecającemu oraz Urzędowi Skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania 
Polecającego, informacje o wysokości przychodów (PIT-8C) uzyskanych we właściwym roku podatkowym, 
przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 
3  Polecony otrzyma premię o łącznej wysokości 300,30 zł jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki; 
a. Wypłata pierwszej premii w wysokości 100,10 zł nastąpi gdy Polecony spełni; 

i. Umowa o Kartę Kredytową zostanie zawarta do 40 dni od złożenia  wniosku z rekomendacji o Kartę 
Kredytową.  

ii.  Zostanie zaksięgowana transakcja dokonana Kartą Kredytową przez odbiorcę rekomendacji (Poleconego)  do 
60 dni od podpisania umowy o Kartę Kredytową. 

b. Wypłata drugiej premii w wysokości 100,10 zł nastąpi gdy Polecony spełni; 
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i. Warunki z par. 3  pkt. 3 a i.,ii 
ii.  Dokona nowowydaną Kartą Kredytową 3 transakcji bezgotówkowych, które zostaną zaksięgowane w 

miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki z par. 3  pkt. 3 a i, 
ii 

c. Wypłata trzeciej premii w wysokości 100,10 zł nastąpi gdy Polecony spełni; 
i. Warunki par. 3 pkt. 3 a i.,ii 
ii.  Dokona nowowydaną Kartą Kredytową 3 transakcji bezgotówkowych i zostaną one zaksięgowane w 

miesiącu kalendarzowym następującym jako drugi miesiąc, po miesiącu, w którym zostały spełnione 
warunki z par. 3 pkt. 3 a i.,ii 

Przy czym za transakcje bezgotówkowe uważa się spełniające następujące kryteria; 
 
a. Będące transakcjami bezgotówkowymi w rozumieniu Regulaminu Obsługi Produktów T-Mobile Usługi Bankowe. 
b. Nie będące transakcjami zwróconymi lub niezaksięgowanymi w systemie Banku. 
 
4. Premie dodatkowe oraz Premie standardowe zostaną wypłacone łącznie na Rachunki Uczestników do 25-go dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunki ich przyznania zostały spełnione. 
 

§ 4. Prawa i obowiązki T-Mobile Usługi Bankowe 
 

1.W przypadku otrzymania informacji o wykorzystywaniu Programu Rekomendującego, Aplikacji 
Facebook lub Strony Rekomendacyjnej w sposób naruszający przepisy prawa lub godzący w dobre 
obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy obyczajowe i społeczne, bądź wysyłania 
Rekomendacji do obcych osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie, T-Mobile Usługi Bankowe 
zastrzega sobie prawo do zablokowania Uczestnikowi, co do którego istnieje uzasadnione 
podejrzenie o stosowanie takich praktyk, możliwości wysyłania Rekomendacji. W takiej sytuacji 
Uczestnik zostanie pozbawiony prawa do otrzymania Premii, niezależnie od tego, czy spełni pozostałe 
warunki opisane w niniejszym Regulaminie 
 

§ 5. Obowiązki i oświadczenia Uczestnika 
 

1.Wysyłanie Rekomendacji do osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie (tzw. spamowanie) 
jest zabronione. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną 
do Odbiorców Rekomendacji, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą 
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). 
2.Uczestnik Programu nie może przesyłać w związku z Programem treści zabronionych przez prawo 
lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści 
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dotyczących oferty i Produktów T-Mobile Usługi 
Bankowe. 
3.Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie 
nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, 
naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie 
upoważnia T-Mobile Usługi Bankowe do wyłączenia Uczestnika z Programu oraz powoduje utratę 
prawa do Premii, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań, opisanych w niniejszym 
Regulaminie. Za nieuczciwe działanie będzie poczytywane w szczególności używanie sprzętu lub 
oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do korzystania z Programu 
niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
4.Uczestnik Programu jest zobowiązany niezwłocznego powiadamiania T-Mobile Usługi Bankowe o zmianie Urzędu 
Skarbowego poprzez dokonanie aktualizacji danych w Systemie Bankowości Internetowej. 
 

§ 6. Podatki 
Dla  Poleconego premia stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 
68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 
z późn. zm i jest zwolniona z podatku do kwoty 760 zł. 
 

§ 7. Reklamacje 
 

1.Klient może zgłosić reklamacje dotyczące Promocji telefonicznie pod numerem 19 506, poprzez Wirtualny Oddział 
na stronie internetowej www.t-mobilebankowe.pl, za pomocą Bankowości Internetowej po zalogowaniu, listownie – 
na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe, ul. Postępu 18B, 02-676 
Warszawa, a także w Placówce T-Mobile Usługi Bankowe, których lista dostępna jest na stronie internetowej 
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www.t-mobilebankowe.pl. 
2.Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W 
szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni 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 uzgodnionej 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. 

4.W celu umożliwienia szybkiego i efektywnego rozpatrzenia skargi lub reklamacji, zaleca się aby reklamacja 
zawierała opis zdarzenia, którego dotyczy, wskazanie uchybienia, które jest jej przedmiotem, podanie nazwiska 
pracownika obsługującego Klienta (lub okoliczności pozwalających na jego identyfikację). 
 

§8. Postanowienia końcowe 
 

1.Regulamin Promocji Karta Kredytowa „Poleć znajomemu Kartą Kredytową MasterCard” będzie funkcjonować na 
podstawie Regulaminu Rekomendacyjnego z dnia 03.05.2014r. Udział w Promocji oznacza akceptację jej zasad 
zawartych w niniejszym Regulaminie. 
2.Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 
3.Administratorem danych osobowych Klientów biorących udział w Promocji jest Bank. Dane osobowe przetwarzane 
będą przez Bank w celach związanych przedmiotowo z Programem oraz w celach związanych z ustaleniem prawa 
danego Uczestnika do uzyskania Premii, jej wypłaty, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości 
księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich aktualizacji, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Bank w związku 
z niniejszą Promocją. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do wzięcia 
udziału w Promocji. 
4.Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie internetowej Banku: www.t-mobilebankowe.pl. 
5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie 
obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe i odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie 
obowiązujące. 
 


