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"Iesaki draugiem" 

programmas noteikumi 

un nosacījumi 

 
1. Terminiem, kuri pašreizējos "Iesaki draugiem" programmas noteikumos un nosacījumos 

(turpmāk tekstā - Noteikumi) ir rakstīti ar lielo sākumburtu, ir tāda pati nozīme kā terminiem, 

kas ir izmantoti portāla lietotāja līguma vispārīgajos noteikumos un nosacījumos 

(https://www.mintos.com/en/doc/user_agreement), ja vien pašreizējos "Iesaki draugiem" 

programmas Noteikumos nav norādīts citādi. 

 

2. "Iesaki draugiem" programma ir spēkā no 2019. gada 12. augusta līdz 2019. gada 
31. decembrim. 

 
3. Jebkuram Mintos lietotājam ir tiesības piedalīties "Iesaki draugiem" programmā 2. punktā 

norādītajā laika periodā, ja lietotāja virtuālajā kontā ir pieejams Mintos ģenerētais unikālais 

akcijas kods vai saite (turpmāk tekstā - Kods). 

 
4. Lietotājam ir aizliegts Kodu izmantot jebkādā veidā, kas nav saskaņā ar Mintos vērtībām, 

vai jebkādā citā veidā, ko Mintos pēc saviem ieskatiem var atzīt par negodīgu komercpraksi. 

Lietotājam ir aizliegts Kodu izmantot jebkādā komerciālā veidā,piemēram, izmantojot 

maksas veicināšanu, tostarp tiešsaistes reklamēšanu; publiski izplatot mājaslapās, 

daloties tādās vietnēs kā Reddit, Wikipedia, kuponu vietnēs, atsauksmju vietnēs, 

forumos, publiskās grupās sociālajos medijos (izņemot lietotāja privātos sociālos 

medijus), e-pastu, īsziņu vai ziņojumu sūtīšanā nepazīstamiem cilvēkiem, integrējot 

pārlūkprogrammu paplašinājumos vai izmantojot automatizētu sistēmu, skriptu, 

programmu, zvanītājprogrammu vai botu jebkādā kanālā, lai izplatītu, publicētu vai 

atbildētu uz lietotāja Kodu. Lietotājam ir aizliegts mainīt, modificēt vai pārveidot Kodu; 

Kodu ir aizliegts ievietot mājaslapās ar erotisku, nepieklājīgu vai maldinošu saturu; 

mājaslapās, kurās tiek piedāvāti azartspēļu vai totalizatora pakalpojumi vai naudas 

atmaksas programmas, un mājaslapās, kas piedāvā augšupielādēt vai lejupielādēt 

nelegālu saturu, piemēram, BitTorrent vietnēs. Ja lietotājam ir šaubas par savas rīcības 

atbilstību "Iesaki draugiem" programmas Noteikumiem, lietotājs var to noskaidrot, 

rakstot e-pastu uz support@mintos.com. 
 

5. Diskvalifikācija. Lietotājs tiks diskvalificēts no Mintos "Iesaki draugiem" bonusa (turpmāk 

tekstā - Bonuss) saņemšanas, ja viņš uzaicinās pats sevi vai jebkuru savas ģimenes vai 

mājsaimniecības locekli. Visiem uzaicinātajiem cilvēkiem ir jābūt jauniem Mintos 

investoriem, un viņiem nevar būt jau esošs Mintos konts. Ja lietotājs izveido kontu ar mērķi 

iegūt Bonusu, viņš Bonusu nesaņems. Ja Mintos būs aizdomas par "Iesaki draugiem" 

programmas Noteikumu pārkāpumu, mēs varam pārskatīt informāciju par maksājumiem un 

naudas izņemšanu. Ja tiek konstatēts, ka lietotājs ir pārkāpis "Iesaki draugiem" 

programmas Noteikumus, viņa maksājumi jebkurā brīdī var tikt apturēti. Ja lietotājs ir 

pārkāpis programmas Noteikumus, Mintos no lietotāja konta noņems visus uzkrātos 

Bonusus, un lietotājs var tikt izslēgts no Mintos uzaicinājumu programmas. 

 

6. Lietotājam ir pienākums nekavējoties pārtraukt dalību "Iesaki draugiem" programmā, ja to 

jebkāda iemesla dēļ pēc saviem ieskatiem pieprasa Mintos. 

 

7. Lietotājs un uzaicinātā puse (turpmāk tekstā - Uzaicinātā puse) katrs saņem atlīdzību 

(turpmāk tekstā - Atlīdzība), pamatojoties uz kopējo aizdevumu un/vai rēķinu neatmaksāto 

pamatsummu, kas pieder Uzaicinātajai pusei trīsdesmitajā (30) dienā pēc reģistrācijas plkst. 

23:59 Austrumeiropas laika joslā (turpmāk tekstā - Bonusa periods). Atlīdzība tiek 

izmaksāta EUR valūtā vienā maksājumā desmit (10) darba dienu laikā pēc Bonusa perioda 

(30 dienas) beigām, ja ir izpildīti visi 9. punktā minētie Atlīdzības saņemšanas nosacījumi un 
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 priekšnoteikumi. 

 

8. Atlīdzību aprēķina 30 dienas pēc attiecīgās Uzaicinātās puses reģistrācijas portālā, 

pamatojoties uz visu neatmaksāto pamatsummu apmēru (EUR vai ekvivalentu summu citā 

valūtā). Kopējā Atlīdzība ir līdz 1000 EUR par katru Uzaicinātās puses kontu, pamatojoties uz 

kopējo aizdevumu un/vai rēķinu neatmaksāto pamatsummu, kas pieder Uzaicinātajai pusei 

attiecīgajā Bonusa periodā, un tā tiek aprēķināta šādi: 

 

8.1. Par Uzaicinātās puses investīcijām 500 EUR līdz 999,99 EUR apmērā gan lietotājs, 

gan Uzaicinātā puse saņems 10 EUR bonusu. 

 

8.2. Par Uzaicinātās puses investīcijām 1000 EUR līdz 2499,99 EUR apmērā gan lietotājs, 

gan Uzaicinātā puse saņems 20 EUR bonusu. 

 

8.3. Par Uzaicinātās puses investīcijām 2500 EUR līdz 4999,99 EUR apmērā gan lietotājs, 

gan Uzaicinātā puse saņems 30 EUR bonusu. 

 

8.4. Par Uzaicinātās puses investīcijām 5000 EUR līdz 9999,99 EUR apmērā gan 

lietotājs, gan Uzaicinātā puse saņems 60 EUR bonusu. 

 

8.5. Par Uzaicinātās puses investīcijām vairāk nekā 10 000 EUR apmērā gan lietotājs, 

gan Uzaicinātā puse saņems bonusu 1% apmērā no kopējā neatmaksāto investīciju 

apjoma. Maksimālā Atlīdzība par neatmaksātajām investīcijām vairāk nekā 

10 000 EUR apmērā Bonusa perioda beigās ir 1000 EUR. 

 

9. Lai Lietotājs un Uzaicinātā puse saņemtu atlīdzību, ir jāizpilda šādi priekšnoteikumi: 

 

9.1. Lietotājam ir tiesības piedalīties "Iesaki draugiem" programmā, un lietotājs nav 

pārkāpis "Iesaki draugiem" programmas Noteikumus. 

 

9.2. Lietotājam ir jābūt reģistrētam Mintos, un viņa identitātei ir jābūt verificētai, izmantojot 

Mintos sniegto risinājumu. 

 

9.3. Uzaicinātā puse ir attiecīgi reģistrēta juridiska persona vai vismaz 18 gadus veca 

fiziska persona. 

 

9.4. Uzaicinātā puse ir reģistrējusies portālā, 2. punktā norādītajā termiņā iesniedzot 

reģistrācijas pieteikumu un “Akcijas koda” laukā norādot lietotāja Kodu. 

 

9.5. Pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas portālā, Uzaicinātā puse nav bijusi 

reģistrēta portālā kā lietotājs ne ar vienu e-pasta adresi. 

 

9.6. Lietotājs un Uzaicinātā puse ir dažādi cilvēki (vai dažādi patiesā labuma guvēji, ja 

lietotājs vai Uzaicinātā puse ir juridiska persona). 

 

10. Ja ir izpildīti visi šajos Noteikumos minētie nosacījumi un priekšnoteikumi, Mintos izmaksā 

lietotājam un Uzaicinātaja pusei Atlīdzību 10 darba dienu laikā pēc katra Bonusa perioda 

beigām, lietotāja un attiecīgās Uzaicinātās puses virtuālajā kontā ieskaitot Atlīdzībai 

līdzvērtīgu elektronisko līdzekļu summu. 

 

11. Atlīdzībā ietilpst visi piemērojamie nodokļi par dalību "Iesaki draugiem" programmā, un 

attiecīgos nodokļus (ja tādi ir) sedz lietotājs un/vai Uzaicinātā puse. 

 

12. Lietotājs var uzaicināt neierobežotu draugu skaitu un saņemt Atlīdzību par katru Uzaicināto 

pusi, kura ir izpildījusi šajos Noteikumos izklāstītos priekšnoteikumus. 
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13. "Iesaki draugiem" programmu nevar izmantot kopā ar citām akcijām. Ja Uzaicinātā puse 

reģistrācijas procesā Mintos izmanto saņemto Kodu kopā ar jebkuru citu akciju, tad otrs 

piedāvājums nebūs spēkā. 

 

14. Tiesiskās attiecības, kas izriet no "Iesaki draugiem" programmas, regulē "Iesaki draugiem" 

programmas Noteikumi, kas bija publicēti portālā brīdī, kad Uzaicinātā puse iesniedza 

reģistrācijas pieteikumu, "Akcijas koda" laukā norādot lietotāja Kodu. 

 

15. Mintos ir tiesības vienpusēji un bez individuālas lietotāja un Uzaicinātās puses 

informēšanas izbeigt vai mainīt esošos "Iesaki draugiem" programmas Noteikumus. 


