„Cashback“ kampaň pro investory
Pořadatelem kampaně je BONDSTER Marketplace s.r.o., se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO:
03114147.
Podmínky kampaně:
1.

Kampaň „Cashback“ je platná od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019 a vztahuje se na investory společnosti BONDSTER Marketplace
s.r.o. registrované na portálu bondster.com s podepsanou Smlouvou o uživatelském účtu1.

2.

Při investici do neanonymní krátkodobé podnikatelské půjčky s nabízenou úrokovou sazbou do 12 % p.a. (včetně) nabízí
poskytovatel nebankovních úvěrů ACEMA Credit Czech, a.s. jednorázový Cashback. Jedná se o bonus u půjček se
zbývající dobou splatnosti delší nebo rovnou 24 měsíců (a také zejména za splnění podmínky dle bodu 7.5). V případě
investice do půjčky se zbývající dobou splatnosti kratší než 24 měsíců, bude výše Cashback poměrově krácena podle
zbývající doby držení investice ve dnech. Výpočet: zbývající doba investice od provedení investice ve dnech/365*2*výše
Cashback dle bodu 3.

3.

Výše bonusu (cashback):
0,50 %
2,00 %
3,00 %

z investované částky 5 000 Kč – 24.999 Kč do jedné pohledávky
z investované částky 25 000 Kč – 49 999 Kč do jedné pohledávky
z investované částky 50 000 Kč a vyšší do jedné pohledávky

4.

Cashback bude vyplacen jednorázově na investorský účet, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od 1. dne následujícího
měsíce, kde došlo k provedení investice. Za vyplacení na účet investora odpovídá společnost BONDSTER Marketplace s.r.o.

5.

Cashback je přiznáván za každou jednotlivou investici do půjčky samostatně, provedené investice se nesčítají. Investorovi
vzniká v případě investice do více podnikatelských půjček za uvedených podmínek nárok na Cashback za každou investici
zvlášť.

6.

Podmínky Cashback v návaznosti na dobu držení jednotlivé investice investorem (minimální doba držení
investice):
6.1. V případě investice do půjčky se splatností 24 měsíců a více činí minimální doba držení investice ze strany investora
24 měsíců.
6.2. V případě investice do půjčky se splatností kratší než 24 měsíců činí minimální doba držení investice ze strany
investora dobu splatnosti půjčky.

7.

Podmínky Cashback při nedodržení minimální doby držení investice v důsledku vystoupení z investice ze strany investora:
7.1. Investor má možnost z investice vystoupit za předpokladu, že daná půjčka vystoupení umožňuje.
7.2. V případě vystoupení z investice před uplynutím minimální doby držení investice definované v bodu 7. investor ztrácí
nárok na Cashback a tento mu bude zpětně odebrán. Pro zachování Cashback má investor možnost peněžní
prostředky, které mu po vystoupení z dané půjčky byly převedeny na jeho investorský účet, přesunout do jiné
krátkodobé podnikatelské půjčky dle uvedených podmínek, a to do 7 dnů od vystoupení z původní investice.
7.3. Pokud investor svou investici do 7 dnů nepřesune, Cashback mu bude z jeho investorského účtu zpětně odebrán.
Pokud se v období do 7 dnů od vystoupení z původní investice na investičním trhu Bondster nenachází krátkodobá
podnikatelská půjčka, nebo není možné zainvestovat celou částku z důvodu, že se na investičním trhu nenachází
dostatečný objem krátkodobých podnikatelských půjček k zainvestování dle uvedených podmínek, Cashback
investorovi zůstane.
7.4. V případě přesunu zbývající jistiny do jiné podnikatelské půjčky dle bodu 7.2. nevzniká investorovi opětovný nárok
na Cashback, pouze zůstane přiznán původní Cashback.
7.5. Bonus z kampaně Cashback se vztahuje pouze na půjčky, které:
a) obsahují v detailech konkrétní půjčky pod sekci „Informace o zajištění“ dokument s informaci o kampani
Cashback, nebo
b) jsou označeny jedním z následujících čísel půjčky 10058981, 10056661, 10058281, 10058141, 10058041,
10057981, 10056801, 10056001, 10056601, 10056301.

1

Zapojením do kampaně „Cashback“ a investicí do pohledávky investor prohlašuje, že si je vědom všech rizik, která jsou spojena s nabytím
pohledávky a s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky a všech souvisejících smluv, a to zejména rizika nedobytnosti pohledávek
získaných postoupením.

