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Smluvní podmínky programu Doporučení přítele 
 
1. Termíny, jež jsou v těchto Smluvních podmínkách programu Doporučení přítele psány s 

velkým písmenem, mají stejný význam jako termíny použité ve Všeobecných smluvních 

podmínkách Smlouvy o používání Portálu 

(https://www.mintos.com/en/doc/user_agreement), pokud není v těchto Smluvních 

podmínkách programu Doporučení přítele uvedeno jinak. 

 

2. Program Doporučení přítele je platný od 12. srpna 2019 do 31. prosince 2019. 

 
3. Po dobu uvedenou v bodě 2 má kterýkoliv Uživatel platformy Mintos právo se zúčastnit 

programu Doporučení přítele, pokud je v Uživatelově Virtuálním účtě k dispozici jedinečný 

promo kód či odkaz vygenerovaný Mintosem (dále jen Kód). 

 
4. Uživateli je zakázáno Kód používat jakýmkoliv způsobem, který není v souladu s hodnotami 

Mintosu, či jakýmkoliv způsobem, jenž by mohl být považován za nekalou obchodní 

praktiku, a to dle výhradního uvážení společnosti Mintos. Uživateli je dále zakázáno Kód 

používat k jakémukoliv druhu obchodní činnosti, 

 např. placené propagaci včetně online reklamy, volnému šíření na webových stránkách, 

šíření na stránkách jako Reddit, Wikipedie, kupónové stránky, stránky obsahující recenze, 

fóra, veřejné skupiny na sociálních médiích (vyjma osobních sociálních médií), psaní 

emailů, zpráv či SMS neznámým lidem, integraci v rozšířeních prohlížečů nebo používání 

automatizovaných systémů, skriptů, programů, dialerů či botů na libovolném kanále za 

účelem šíření či publikace Kódu či vyvolání odezvy na Kód. Uživateli je zakázáno Kód 

jakkoliv měnit, modifikovat či upravovat. Dále je zakázáno Kód umisťovat na webové 

stránky zobrazující erotický, nemravný či zavádějící obsah, na webové stránky poskytující 

hazardní a sázkové služby a projekty vrácení peněz, jakožto i na webové stránky nabízející 

stahování a nahrávání ilegálního obsahu, např. stránky BitTorrent. Pokud si Uživatel není 

jistý, zda je jeho činnost v souladu se Smluvními podmínkami programu Doporučení přítele, 

může se se svými dotazy obrátit na support@mintos.com. 

 

5. Vyloučení z programu. Uživatelé budou zproštěni bonusu Doporučení přítele (DP) Mintos, 

pokud doporučí sami sebe, své přímé příbuzné nebo členy své domácnosti. Všichni 

doporučení musí být novými investory na Mintosu a nemohou mít již existující účet Mintos. 

Pokud si Uživatel založí účet jen za účelem získání bonusu za doporučení, nebude mu DP 

bonus přiznán. Mintos může prověřit informace o platbách a výběru prostředků, pokud 

shledá podezření, že byly porušeny smluvní podmínky programu Doporučení přítele. Pokud 

bude zjištěno, že Uživatel nedodržel pravidla programu DP, mohou být jeho platby kdykoliv 

pozastaveny. Pokud Uživatel poruší pravidla programu, Mintos odstraní veškeré bonusy 

plynoucí z DP, které Uživatel nasbíral. Uživateli zároveň hrozí vyloučení z programu 

Doporučení přítele Mintos. 

 

6. Uživatel je povinen okamžitě přerušit svou účast v programu Doporučení přítele, pokud ho o 

to Mintos z jakéhokoliv důvodu požádá, a to dle výhradního uvážení společnosti Mintos. 

 

7. Uživatel i osoba, která byla doporučena (dále jen Doporučená osoba) získají odměnu 

(dále jen Odměna) ve výši vycházející ze zůstatku všech jistin nesplacených Úvěrů a/nebo 

Faktur držených Doporučenou stranou v třicátý (30.) den po registraci ve 23:59 

východoevropského času (dále jen Bonusové období). Odměna je vyplácena v eurech, v 

jedné (1) splátce do 10 pracovních dnů po uplynutí Bonusového období (30 dní), pokud jsou 

dodrženy všechny podmínky a předpoklady pro Odměnu stanovené v bodě 9. 

 

8. Odměna bude vypočítána po 30 dnech od data registrace dané Doporučené osoby na 

Portále na základě výše zůstatku všech nesplacených jistin (EUR nebo odpovídající 

ekvivalent v jiné měně), celková odměna do výše 1000 EUR za každý jeden účet  
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Doporučené osoby, čítající výše jistin všech nesplacených úvěrů a/nebo faktur držených 

Doporučenou osobou v příslušném Bonusovém období dle následujícího klíče: 

 

8.1. U zůstatků investic Doporučené osoby mezi 500 EUR a 999,99 EUR získají Uživatel a 

Doporučená osoba každý bonus 10 EUR; 

 

8.2. U zůstatků investic Doporučené osoby mezi 1000 EUR a 2499,99 EUR získají Uživatel 

a Doporučená osoba každý bonus 20 EUR; 

 

8.3. U zůstatků investic Doporučené osoby mezi 2500 EUR a 4999,99 EUR získají Uživatel 

a Doporučená osoba každý bonus 30 EUR; 

 

8.4. U zůstatků investic Doporučené osoby mezi 5000 EUR a 9999,99 EUR získají 

Uživatel a Doporučená osoba každý bonus 60 EUR; 

 

8.5. U zůstatků investic Doporučené osoby ve výši 10 000 EUR a vyšší získají Uživatel a 

Doporučená osoba každý bonus 1 % z celkové výše nesplacených investic. Odměna 

za výši neplacených investic vyšší než 10 000 EUR na konci Bonusového období 

nepřesáhne 1000 EUR. 

 

9. Následující předpoklady musí být splněny, aby Uživatel a Doporučená osoba získali 

Odměnu: 

 

9.1. Uživatel má právo zúčastnit se programu Doporučení přítele a neporušuje Smluvní 

podmínky programu Doporučení přítele; 

 

9.2. Uživatel musí být zaregistrován na Mintosu a musí mít svou totožnost ověřenou 

systémem poskytnutým Mintosem; 

 

9.3. Doporučená osoba je řádně registrovanou právnickou nebo fyzickou osobou starší 18 

let; 

 

9.4. Doporučená osoba se na Portálu zaregistruje odesláním Přihlášky k registraci na 

Portálu a uvedením Uživatelova Kódu v poli "promo kód" v časovém období 

uvedeném v bodě 2; 

 

9.5. V čas odeslání Přihlášky k registraci na Portálu nebyla Doporučená osoba již na 

Portále zaregistrována jako Uživatel pod libovolnou emailovou adresou; 

 

9.6. Uživatel a Doporučená osoba jsou různí lidé (nebo různí koneční skuteční majitelé v 

případě, že je Uživatel nebo Doporučená osoba právnickou osobou). 

 

10. Mintos vyplatí Uživateli a Doporučené osobě Odměnu, pokud jsou splněny všechny 

podmínky a předpoklady pro Odměnu stanovené v těchto Smluvních podmínkách, do 10 

pracovních dní po uplynutí Bonusového období uložením elektronických prostředků 

odpovídajících výši Odměny na Virtuální účet Uživatele a příslušné Doporučené osoby. 

 

11. Odměna zahrnuje všechny odpovídající poplatky za účast na programu Doporučení přítele 

a příslušné poplatky (pokud se vztahují) budou pokryty Uživatelem a/nebo Doporučenou 

osobou. 

 

12. Uživatel může doporučit libovolné množství Doporučených osob a získat Odměnu za 

každou Doporučenou osobu, jež splňuje předpoklady stanovené v těchto Smluvních 

podmínkách. 
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13. Programu Doporučení přítele nelze využít v kombinaci s žádnou jinou akcí. Pokud 

Doporučená osoba během registrace na Mintosu použije získaný Kód společně s jakoukoliv 

další akční nabídkou, nebude na druhou nabídku brán zřetel. 

 

14. Právní vztahy vyplývající z programu Doporučení přítele se řídí Smluvními podmínkami 

programu Doporučení přítele veřejně dostupnými na Portále ve chvíli, kdy Doporučená 

osoba odeslala svou Přihlášku k Registraci s uvedením Uživatelova Kódu v poli "promo 

kód". 

 

15. Mintos si vyhrazuje právo zrušit či změnit současné Smluvní podmínky programu 

Doporučení přítele, a to jednostranně a bez individuálního upozornění každého Uživatele a 

Doporučených osob. 


