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Wersja programu: 1.5 

Data wersji: 12.08.2019 

 
 

Regulamin Programu 

Poleć Przyjacielowi 

 
1. Terminy, które w niniejszym Regulaminie Programu Poleć Przyjacielowi, są pisane wielkimi 

literami, mają takie samo znaczenie, jak terminy użyte w Ogólnych warunkach umowy 

Użytkownika portalu (https://www.mintos.com/en/doc/user_agreement), o ile w niniejszym 

Regulaminie Programu Poleć Przyjacielowi, nie wskazano inaczej. 

 

2. Program Poleć Przyjacielowi obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 
2019 roku. 

 
3. W okresie wskazanym w pkt 2, każdy Użytkownik Mintos ma prawo wziąć udział w 

Programie Poleć Przyjacielowi, jeżeli wygenerowany przez Mintos unikalny kod promocyjny 

lub link(dalej - Kod) jest dostępny na Wirtualnym Koncie Użytkownika. 

 
4. Użytkownikowi zabrania się używania Kodu w jakikolwiek sposób, który nie jest zgodny z 

wartościami Mintos, ani też w żaden inny sposób, który może zostać uznany za nieuczciwą 

praktykę handlową, według wyłącznego uznania Mintos. 

Użytkownikowizabraniasięwykorzystywać Koddojakiejkolwiekdziałalnościkomercyjnej, 

np. w ramach płatnych promocji, w tym w reklamach online; do publicznej dystrybucji na 

stronach internetowych, udostępniania na stronach takich jak Reddit, Wikipedia, stronach z 

kuponami, stronach z recenzjami, na forach, w grupach publicznych mediów 

społecznościowych (ale nie z wyłączeniem jego prywatnych mediów społecznościowych), 

przesyłania w poczcie elektronicznej, w SMS-ach lub wiadomościach do nieznanych osób, 

umieszczania w rozszerzeniach przeglądarek lub za pomocą automatycznego systemu, 

skryptu, programu, dialera lub bota za pośrednictwem dowolnego kanału w celu dystrybucji, 

wysyłania lub uzyskania odpowiedzi na jego Kod Polecający. Użytkownikowi nie wolno 

dokonywać zmian, modyfikacji, ani też poprawek Kodu; zabrania się umieszczania Kodu na 

stronach internetowych, które zawierają treści erotyczne, nieprzyzwoite lub oszukańcze; na 

stronach internetowych oferujących usługi hazardowe lub bukmacherskie, lub projekty 

dotyczące zwrotu określonych kwot pieniężnych oraz na stronach internetowych 

oferujących przesyłanie, lub pobieranie nielegalnych treści - takich jak strony BitTorrent. W 

przypadku, gdy Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości, czy jego działania są zgodne z 

Regulaminem Programu Poleć Przyjacielowi, Użytkownik może przesłać zapytanie do 

support@mintos.com. 

 

5. Wykluczenie. Użytkownicy zostaną pozbawieni możliwości uzyskania premii Mintos w 

ramach Programu Poleć Przyjacielowi (RaF), w przypadku, gdy polecą siebie, członka 

najbliższej rodziny, lub członka ich gospodarstwa domowego. Wszystkie polecane osoby 

muszą być nowymi inwestorami działającymi na Mintos oraz nie mogą posiadać 

istniejącego konta Mintos. Jeśli Użytkownik utworzy konto zasadniczo w celu gromadzenia 

premii z tytułu dokonywanych poleceń, nie otrzyma on premii w ramach Programu RaF. 

Mintos może przeprowadzić analizę informacji dotyczących dokonanych płatności i wypłat, 

w przypadku podejrzenia z naszej strony, że nastąpiło naruszenie Regulaminu Programu 

RaF. Jeśli okaże się, że Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu Programu RaF, 

Mintos może w dowolnym momencie dokonać zawieszenia realizacji płatności. W 

przypadku, gdy Użytkownik dopuści się naruszenia Regulaminu Programu, Mintos usunie 

wszelkie premie związane z Programem RaF, które zostały zgromadzone na jego koncie, a 

ponadto, jego uczestnictwo w Programie Poleć Przyjacielowi może zostać zawieszczone. 

 

6. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania uczestnictwa w 

Programie Poleć Przyjacielowi, jeśli Mintos, według swojego wyłącznego uznania, tego 

zażąda z jakiegokolwiek powodu. 

 

7. Zarówno Użytkownik, jak i strona polecona (dalej - strona polecona) otrzymują nagrodę 
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 (dalej - Nagroda) w oparciu o saldo wszystkich pozostających do spłaty kwot kapitału 

Pożyczek i/lub Faktur posiadanych przez stronę poleconą w trzydziestym (30) dniu po 

rejestracji, o godzinie 23:59 w strefie czasowej Europy Wschodniej (dalej - Okres 

Premiowy). Nagroda wypłacana jest w EUR, w jednej (1) racie w terminie 10 dni roboczych 

do zakończenia Okresu Premiowego (wynoszącego 30 dni), jeżeli spełnione zostały 

wszystkie przesłanki oraz warunki wstępne określone w pkt 9. 

 

8. Nagroda zostanie obliczona po 30 dniach od daty rejestracji na Portalu danej strony 

poleconej, na podstawie salda wszystkich pozostających do spłaty kwot kapitału (w EUR lub 

kwocie równoważnejwinnejwalucie), w maksymalnej wysokoścido 1 000 EUR nakonto 

strony poleconej w odniesieniu do wszystkich pozostających do spłaty kwot kapitału 

pożyczek i/lub faktur posiadanych przez stronę poleconą w danym Okresie Premiowym 

w następujący sposób: 

 

8.1. Z tytułu salda inwestycyjnego strony poleconej w wysokości od 500 EUR do 999,99 

EUR zarówno Użytkownik, jak i strona polecona otrzymują premię w wysokości 10 

EUR; 

 

8.2. Z tytułu salda inwestycyjnego strony poleconej w wysokości od 1 000 EUR do 2 499,99 

EUR zarówno Użytkownik, jak i strona polecona otrzymują premię w wysokości 20 

EUR; 

 

8.3. Z tytułu salda inwestycyjnego strony poleconej w wysokości od 2 500 EUR do 4 999,99 

EUR zarówno Użytkownik, jak i strona polecona otrzymują premię w wysokości 30 

EUR; 

 

8.4. Z tytułu salda inwestycyjnego strony poleconej w wysokości od 5 000 EUR do 9 

999,99 EUR zarówno Użytkownik, jak i strona polecona otrzymują premię w 

wysokości 60 EUR; 

 

8.5. Z tytułu salda inwestycyjnego strony poleconej w wysokości 10 000 EUR i więcej, 

zarówno Użytkownik, jak i strona polecona otrzymują premię w wysokości 1% 

całkowitej kwoty dokonanej inwestycji. W przypadku kwoty inwestycji, która na 

koniec Okresu Premiowego przekroczy 10 000 EUR, wysokość nagrody nie będzie 

wyższa niż 1 000 EUR. 

 

9. Aby Użytkownik i strona polecona mogli otrzymać Nagrodę, muszą zostać spełnione 

następujące warunki wstępne: 

 

9.1. Użytkownik ma prawo uczestniczyć w Programie Poleć Przyjacielowi oraz gdy 

Użytkownik nie dopuścił się naruszenia Regulaminu Programu Poleć Przyjacielowi; 

 

9.2. Użytkownik musi być zarejestrowany na Mintos, a jego tożsamość musi być 

zweryfikowana za pomocą określonego przez Mintos rozwiązania; 

 

9.3. Stroną poleconą jest należycie zarejestrowana osoba prawna lub osoba fizyczna, 

która ma co najmniej 18 lat; 

 

9.4. Strona polecona została zarejestrowana na Portalu, przesyłając Wniosek o rejestrację 

na Portalu i podając Kod Użytkownika w polu „Kod Promocyjny” w terminie 

wskazanym w pkt 2; 

 

9.5. Składając Wniosek o rejestrację na Portalu, strona polecona nie była wcześniej 

zarejestrowana na Portalu jako Użytkownik pod jakimkolwiek adresem e-mail; 

 

9.6. Użytkownik i strona polecona są różnymi osobami (lub różnymi beneficjentami 
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 rzeczywistymi, w przypadku, gdy Użytkownik lub strona polecona jest osobą prawną). 

 

10. W przypadku spełnienia wszystkich przesłanek i warunków wstępnych określonych w 

niniejszym Regulaminie, Mintos dokona wypłaty Nagrody Użytkownikowi i stronie poleconej 

w terminie 10 dni roboczych po upływie każdego Okresu Premiowego przekazując środki 

elektroniczne w wysokości odpowiadającej kwocie Nagrody na konto wirtualne Użytkownika 

i odpowiedniej strony poleconej. 

 

11. Nagroda zawiera wszelkie obowiązujące podatki z tytułu uczestnictwa w Programie Poleć 

Przyjacielowi, dlatego też Użytkownik i/lub strona polecona dokonają uiszczenia 

stosownych podatków (jeśli dotyczy). 

 

12. Użytkownik może dokonać polecenia nieograniczonej liczby stron poleconych i otrzymać 

Nagrodę za każdą stronę poleconą, która spełnia warunki wstępne określone w niniejszym 

Regulaminie. 

13. Programu Poleć Przyjacielowi nie można używać w połączeniu z żadną inną promocją. Jeśli 

strona polecona użyje przekazanego Kodu podczas procesu rejestracji na Mintos wraz z 

jakąkolwiek inną promocją, inna oferta zostanie odrzucona. 

 

14. Stosunki prawne wynikające z Programu Poleć Przyjacielowi podlegają Regulaminowi 

Programu Poleć Przyjacielowi, który został udostępniony na portalu w momencie, gdy 

strona polecona złożyła Wniosek o rejestrację, podając Kod Użytkownika w polu „Kod 

Promocyjny”. 

 

15. Mintos ma prawo do zakończenia obowiązywania lub dokonania zmiany niniejszego 

Regulaminu Programu Poleć Przyjacielowi jednostronnie i bez konieczności indywidualnego 

powiadamiania Użytkownika i poleconych stron. 


