DEGIRO Warunki
Promocji Member get
Member
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Definicje
Promocja

DEGIRO Promocja Member get Member

Regulamin

Regulamin Promocji Member get Member

DEGIRO

DEGIRO B.V.

Nowy klient (polecony)

Osoba lub firma, która nie była klientem DEGIRO w
okresie 2 lat poprzedzających promocję, podczas
promocji otwiera i aktywuje nowe konto w DEGIRO

Obecny klient

Osoba (również prawna), która otworzyła i aktywowała
konto w DEGIRO

Następujące warunki Promocji Member get Member DEGIRO mają zastosowanie:
Warunki:
1. Po zaaplikowaniu, nowy klient (polecony) otrzyma spersonalizowany link, aby otworzyć konto w
DEGIRO. Aby zostać zakwalifikowanym do promocji, nowy klient musi zostać zarejestrowany
poprzez spersonalizowany link.
2. Po zarejestrowaniu się nowego klienta (poleconego) oraz aktywacji jego konta w DEGIRO,
DEGIRO zwróci nowemu klientowi 20 EUR w postaci prowizji od transakcji, jeśli poniesione
koszty transakcyjne wyniosą minimum 20 EUR w ciągu pierwszych 3 miesięcy od otwarcia konta
(Limit). Kwota 20 EUR zostanie zwrócona w ciągu miesiąca po osiągnięciu Limitu. Gdy nowy
klient osiągnie Limit , okres promocji rozpocznie się dla polecającego. Zastosowanie będą miały
te same zasady , co dla nowego klienta. DEGIRO również zwróci 20 EUR kosztów transakcyjnych,
jeśli klient wygenerował przynajmniej 20 EUR opłat transakcyjnych w ciągu 3 miesięcy od chwili
osiągnięcia Limitu przez nowego klienta. Kwota zostanie zwrócona w ciągu miesiąca od
osiągnięcia Limitu przez klienta.
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Chronologicznie jak następuje:
a. Nowy klient (polecony) rejestruje się i aktywuje konto w DEGIRO przy użyciu linku.
b. Jak tylko nowy klient wykorzysta 20 EUR na opłaty transakcyjne w trakcie 3 miesięcy po
otwarciu konta, pełna kwota 20 EUR zostanie mu zwrócona.
c. Po wykorzystaniu przez nowego klienta (poleconego) kwoty 20 EUR podczas pierwszych
3 miesięcy od zarejestrowania, polecającemu klientowi rozpoczyna się okres, podczas
którego polecający klient ma 3 miesiące na wydanie min. 20 EUR na opłaty
transakcyjne.
d. Po wydaniu 20 EUR na opłaty transakcyjne w ciągu rzeczonych 3 miesięcy, pobrane
opłaty transakcyjne zostaną zwrócone polecającemu klientowi.
3. Nowy klient (polecony), który został zarejestrowany pod tym samym adresem jak obecny klient
(polecający) zostają wykluczeni z promocji.
4. Istnieje limit środków promocyjnych w wysokości 100 EUR na rok przy polecaniu klientów. Na
przykład: jeśli dwóch klientów zostanie poleconych, obecny klient (polecający) otrzymuje 50 EUR
na opłaty transakcyjne. W przypadku polecenia dziesięciu klientów, obecny klient (polecający)
otrzyma maksymalnie 100 EUR na opłaty transakcyjne w ciągu roku.
5. DEGIRO będzie odrzucać wszelkie zapytania klientów z prośbą, aby skorzystać z tej promocji
podczas rejestracji konta dla jego/jej własnej firmy. Firma nie może polecić jej właściciela
do skorzystania z tej promocji.
6. Zarejestrowanie konta w DEGIRO jest bezpłatne. Uczestnictwo w promocji nie zmusza klienta do
wykonania (określonej) ilości transakcji. Na żądanie, klienci mogą w każdej chwili rozwiązać
umowę z DEGIRO.
7. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego regulaminu promocji jest prawo holenderskie.
8. Oferta nie może się łączyć z innymi promocjami.

Akceptacja warunków Regulaminu
Poprzez uczestnictwo w promocji, uczestnik automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
DEGIRO może zakończyć promocję przedwcześnie lub zmienić warunki Regulaminu. Możliwe zmiany,
jeżeli nastąpią, będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej DEGIRO.

Uczestnictwo
W promocji może wziąć udział obecny klient oraz nowy klient (polecony) tylko pod warunkiem
spełnienia wszystkich wymagań i stosowania się do procedur. Promocja ma zastosowanie jedynie w
przypadku, gdy obecny klient DEGIRO poleci nowemu klientowi konto w DEGIRO. Nie ma możliwości
uczestnictwa w promocji poprzez rejestrację kolejnego konta dla obecnego juz klienta DEGIRO.
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