
Kampania zwrotu części środków (cashback) firmy  

Wowwo E Ticaret Telekomunikasyon Ve Teknoloji A.S. 

Regulamin 

 

1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie Kampanii mają takie samo znaczenie, jak 

terminy użyte w Warunkach ogólnych Umowy z użytkownikiem portalu, o ile w niniejszym Regulaminie 

Kampanii nie wskazano inaczej. 

2.  Kampania zwrotu części środków (cashback) firmy Wowwo E Ticaret Telekomunikasyon Ve 

Teknoloji A.S.  (dalej — Kampania) obowiązuje od 28 września 2020 r. do 31 października 2020 r. 

 3. W okresie wskazanym w punkcie 2 każdy Użytkownik ma prawo uczestniczyć w Kampanii. 

4. Udział w Kampanii daje Użytkownikowi prawo do otrzymania premii w postaci zwrotu części środków 

z tytułu inwestycji dokonanych na rynku pierwotnym w udostępnione w EUR pożyczki firmy Wowwo E 

Ticaret Telekomunikasyon Ve Teknoloji A.S. (dalej — Pożyczkodawca). 

5. Aby wziąć udział w Kampanii, Użytkownik musi zapisać się do Kampanii na stronie Kampanii. 

(https://www.mintos.com/pl/campaigns/). Po zarejestrowaniu się, Użytkownik zobaczy komunikat 

potwierdzający pomyślne zapisanie się do Kampanii. 

6. Zwrot części środków oblicza się dla inwestycji powyżej 100 EUR dokonanych na rynku pierwotnym (za 

pomocą niestandardowych strategii ręcznych lub automatycznych) w pożyczki pożyczkodawcy:  

6.1. 1% dla wszystkich pożyczek  

7. Dokonując wielu inwestycji w okresie trwania Kampanii, o którym mowa w punkcie 3, Użytkownik 

może wiele razy otrzymać zwrot części środków. 

8. Zwrotu części środków nie oblicza się dla:  

8.1. inwestycji dokonanych na rynku wtórnym;  

8.2. inwestycji dokonanych z wykorzystaniem strategii zdywersyfikowanych, konserwatywnych i 

wysokodochodowych;  

  

8.3. inwestycji dokonanych przed zapisaniem się do Kampanii, zgodnie z punktem 5;  

8.4. użytkowników, którzy nie zapisali się do Kampanii, jak podano w punkcie 5. 

9. Zwrot części środków jest wypłacany w jednej racie w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty 

inwestycji, jeśli zostały spełnione wszystkie warunki określone w niniejszym dokumencie. 

10. Zwrot części środków wypłacany jest przez Pożyczkodawcę na podstawie obliczeń przedstawionych 

przez Mintos. Mintos działa jako pośrednik i dokonuje wypłaty środków Użytkownikowi w imieniu 

Pożyczkodawcy, przekazując środki elektroniczne stanowiące równowartość kwoty zwrotu na Rachunek 

Wirtualny Użytkownika. 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/mintos-prod-public-files/E27090D9-8679-EA5B-746A-1671DF772121.pdf
https://www.mintos.com/pl/campaigns/


11. Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich podatków (jeśli dotyczy) z tytułu 

otrzymanego zwrotu części środków. 

12. Na żądanie Mintos, w przypadku podejrzenia oszustwa, Użytkownik jest zobowiązany do 

natychmiastowego zaprzestania swojego udziału w Kampanii. 

13. Stosunki prawne wynikające z Kampanii podlegają Regulaminowi Kampanii, który został 

opublikowany na Portalu w momencie zapisania się Użytkownika do Kampanii, zgodnie z punktem 5. 

14. Mintos ma prawo jednostronnie zakończyć lub zmienić niniejszy Regulamin Kampanii i bez 

indywidualnego powiadomienia Użytkownika. 


