Pravidlá programu Pozvať priateľov
Pozvať priateľov je odmenový systém Portu, vďaka ktorému je možné pri splnení nižšie uvedených
podmienok získať možnosť na určité obdobie investovať s Portu zdarma, teda bez účtovania
akýchkoľvek Správcovských poplatkov.
Pravidlá programu Pozvať priateľov
Program je určený súčasným klientom Portu, ktorí môžu odporučiť klienta nového. Za Súčasného
klienta Portu je považovaný ten, ktorý na Portu dokončil registráciu nahraním osobných údajov
a odsúhlasil zmluvnú dokumentáciu. Za Nového klienta je považovaná fyzická osoba, ktorá nemá
a doposiaľ nikdy nemala otvorený účet na Portu.
Súčasný a Nový klient majú nárok na odmenu pri splnení nasledujúcich podmienok:
-

Súčasný klient poskytne referencie na službu Portu prostredníctvom unikátneho URL
Pozývacieho odkazu alebo unikátneho Referenčného kódu.
Nový klient použije zaslaný URL Pozývací odkaz k prevedeniu registrácie v aplikácii Portu
alebo pri registrácii vyplní poslaný Referenčný kód do poľa Váš referenčný kód.
Nový klient zainvestuje aspoň 20,- eur a nerealizuje výber prostriedkov po dobu 6 mesiacov
od vykonania prvého vkladu.
V prípade realizácie výberu peňazí skôr než po uplynutí 6 mesiacov si Portu vyhradzuje nárok
naúčtovať klientovi poplatky za správu spätne za celé obdobie, počas ktorého klient s Portu
investoval.

Druhy odmeny
-

-

-

Novému klientovi, ktorý sa registruje na základe obdržaného unikátneho URL Pozývacieho
odkazu alebo Referenčného kódu, je poskytnutých 90 dní investovania zdarma, bez
účtovania Správcovských poplatkov (Bezplatné obdobie). Bezplatné obdobie začína dňom
zainvestovania prvého vkladu Nového klienta pripísaného na jeho účet Portu.
Súčasnému klientovi, ktorý poskytol unikátny URL Pozývací odkaz alebo Referenčný kód
Novému klientovi, je poskytnutých 90 dní investovania zdarma. Táto akčná ponuka vstúpila
do platnosti 3.12.2020, platí teda pre klientov, ktorí zainvestovali na základe obrdžaného URL
Pozývacieho odkazu alebo Referenčného kódu počínajúc týmto dátumom. Bezplatné obdobie
začína v rovnaký deň, ako Bezplatné obdobie Nového klienta.
V prípade, že vznikne Súčasnému klientovi nárok na viac odmien súčasne, budú odmeny
poskytnuté postupne. Získané Bezplatné obdobia budú po sebe priamo nasledovať.

Ďalšie podmienky programu
-

O získaní odmeny a jej rozsahu je Súčasný klient informovaný v aplikácii Portu.
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-

-

Portu si vyhradzuje právo tento program kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť jeho podmienky.
O tejto skutočnosti bude klientov informovať minimálne 5 pracovných dní pred termínom
ukončenia či zmeny akcie emailom.
Počet Nových klientov, ktorých Súčasný klient Portu odporučí, a teda ani časové obdobie,
kedy sú poskytované Súčasnému klientovi služby bez účtovania Správcovských poplatkov, nie
je nijak obmedzený.

Informácie o spracovaní osobných údajov
Pre realizáciu odmeny je nutné, aby boli Súčasnému klientovi sprístupnené nasledujúce údaje
o Novom klientovi:
-

emailová adresa,
dátum prvej registrácie a
dátum prvej investície.

Právnym základom tohto sprístupnenia je teda plnenie záväzku v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. B)
GDPR.1 Obecné informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, nájdete na našom
webe v dokumente Politika ochrany osobných údajov.
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