Podmínky "Doporučení LYNX"
Platnost od 1.1.2019
Doporučte LYNX svému okolí a získáte za každého nového klienta $50 v transakčním
kreditu. Není žádný limit na počet doporučených klientů. Pokud doporučíte deset nových
klientů, získáte $500 v transakčním kreditu. Každý Vámi doporučený nový klient obdrží
také $50 v transakčním kreditu. Níže jsou podmínky vztahující se k této kampani:
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•

Kampaň se vztahuje na současné a doporučené klienty Lynx B.V., organizační složka
(dále jen „LYNX“).
Novým doporučeným klientem je osoba, která neměla u LYNX v předchozích dvou
letech účet a splní následující podmínky:
Kompletně vyplní formulář k otevření účtu online nebo fyzicky.
Vloží na svůj investiční účet alespoň 50 000 Kč.
Po provedení první transakce získává doporučený klient nárok na $50 v transakčním
kreditu.
Jakmile provede doporučený klient svůj první obchod, získává i stávající klient, který jej
doporučil, nárok na $50 v transakčním kreditu.
Transakční kredit je platný po dobu 3 měsíců od provedení prvního obchodu
doporučeným klientem.
Transakční kredit musí být aktivovaný prvním obchodem nejpozději 3 měsíce od
doporučení, jinak nárok na kredit propadá.
Transakční kredit slouží k refundování zaplacených poplatků za obchodování u LYNX.
Transakční kredit je formou interního transferu převeden na účet stávajícího klienta i
doporučeného klienta jednou za měsíc a to vždy v prvním týdnu nového měsíce ve výši
zaplacených poplatků za obchodování do výše nevyčerpaného kreditu.
Nárok na nevyčerpaný transakční kredit po třech měsících zaniká.
Tato kampaň se nevztahuje na affiliate klienty nebo na klienty, se kterými je uzavřena
jiná dohoda.
Kampaň se nevztahuje na obchodování CFD. Transakční kredit není možné využít na
refundování poplatků spojených s transakcemi na CFD. Kromě CFD je možné jej
aplikovat na všechny transakční poplatky spojené s obchodováním jiných instrumentů.
Kampaň se nevztahuje na účastníky žijící na stejné adrese jako klient.
Kampaň se nevztahuje na firemní účty.
LYNX má právo kdykoliv pozměnit podmínky této kampaně nebo ji pozastavit.

Máte-li další dotazy, neváhejte se na nás obrátit na bezplatnou linku 800 877 877 nebo na e-mail
info@lynxbroker.cz.
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