Pravidla programu Pozvi přátele
Aktualizace prosinec 2020: Od 3.12.2020 je umožněno poskytnout reference na službu Portu také prostřednictvím unikátního
Referenčního kódu, který lze vyplnit při registraci nového klienta v aplikaci Portu.
Pozvi přátele je odměnový systém Portu, díky kterému lze za splnění níže uvedených podmínek získat možnost po určité období
investovat s Portu zdarma, tedy bez účtování jakýchkoli poplatků spojených se správou portfolia.
Pravidla programu Pozvi přátele
Program je určen stávajícím klientům Portu, kteří mohou doporučit klienta nového. Za Stávajícího klienta Portu je považován ten, jež
na Portu dokončil registraci nahráním osobních údajů a odsouhlasil smluvní dokumentaci. Za Nového klienta je považována fyzická
osoba, která nemá a dosud nikdy neměla otevřený účet u Portu.
Stávající a Nový klient mají nárok na odměnu při splnění následujících podmínek:
-

Stávající klient poskytne reference na službu Portu prostřednictvím unikátního URL Zvacího odkazu nebo unikátního
Referenčního kódu.
Nový klient použije zaslaný URL Zvací odkaz k provedení registrace v aplikaci Portu nebo při registraci vyplní zaslaný
Referenční kód do pole Váš referenční kód.
Nový klient zainvestuje alespoň 1000,- Kč a nerealizuje výběr prostředků po dobu 6 měsíců od provedení prvního vkladu.
V případě realizace výběru peněz dříve než po uplynutí 6 měsíců si Portu vyhrazuje nárok naúčtovat klientovi poplatky za
správu zpětně za celé období, po které klient s Portu investoval.

Druhy odměny
-

Novému klientovi, který se registruje na základě obdrženého unikátního URL Zvacího odkazu nebo Referenčního kódu, je
poskytnuto 90 dnů investování zdarma, bez účtování poplatku za správu portfolia Portu (Bezplatné období). Bezplatné
období začíná dnem zainvestování prvního vkladu Nového klienta připsaného na jeho účet Portu.

-

Stávajícímu klientovi, který poskytl unikátní URL Zvací odkaz nebo Referenční kód Novému klientovi, je poskytnuto 90 dní
investování zdarma. Tato aktualizovaná akční nabídka vešla v platnost 3.12.2020, platí tedy pro klienty, kteří zainvestovali
na základě obdrženého URL Zvacího odkazu nebo Referenčního kódu počínaje tímto datem. Bezplatné období začíná ve
stejný den, jako Bezplatné období Nového klienta.

-

V případě, že vznikne Stávajícímu klientovi nárok na více odměn současně, budou odměny poskytnuty postupně. Získaná
Bezplatná období budou po sobě přímo následovat.

Další podmínky programu
-

O získání odměny a jejím rozsahu je Stávající klient informován v aplikaci Portu.
Portu si vyhrazuje právo tento program kdykoli ukončit nebo změnit jeho podmínky. O této skutečnosti bude klienty
informovat minimálně 5 pracovních dní před termínem ukončení či změny akce emailem.
Počet Nových klientů, které Stávající klient Portu doporučí, a tedy ani časové období, kdy jsou poskytovány Stávajícímu
klientovi služby správy portfolia bez poplatků, není nijak omezen.

Informace o zpracování osobních údajů
Pro realizace odměny je nutné, aby byly Stávajícímu klientovi zpřístupněny následující údaje o Novém klientovi:
-

emailová adresa,
datum registrace a
datum první investice.

Právním základem tohoto zpřístupnění je tedy plnění závazku ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 1 Obecné informace o tom, jak
nakládáme s Vašimi osobními údaji, najdete na našem webu v dokumentu Politika ochrany osobních údajů.

1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
WOOD & Company Financial Services, a.s., náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika;
IČ: 26 50 38 08 ; Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7484
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