
Podmínky akce „Doporučte investora a vyděláte všichni“ 

Akci pořádá BONDSTER Marketplace s.r.o. se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 181 00 Praha 8. 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis C227708.  

Speciální únorová akce: Doporučte Bondster a získejte dalších 500 Kč navíc 

Pokud od 1. do 28. února 2023 doporučíte nového investora, který se v tomto období zaregistruje a 
nejpozději do 30 dnů od registrace zainvestuje minimálně 2 000 Kč, připíšeme na Váš virtuální účet 
mimořádný bonus ve výši 500 Kč. 

Jak doporučení funguje? 

Doporučte Bondster svému známému a sdělte mu, aby při registraci uvedl jako promo kód celé znění 

Vašeho ID investora (Váš variabilní symbol). 

Jakmile vámi doporučený investor, který uvedl váš promo kód, zainvestuje libovolnou částku do 90 

dnů ode dne uzavření smlouvy o uživatelském účtu, máte vy i on nárok na bonus ve výši 1 % z 

objemu majetku investovaného doporučeným investorem v tomto období. 

Bonus bude vyplácen vždy za dílčí období 30 dní, a to ve výši odpovídající nárůstu investovaného 

majetku během příslušného třicetidenního období.  

Modelový příklad 

Doporučený investor v období 90 dnů od uzavření smlouvy o uživatelském účtu investoval na 

Bondster celkem 80.000 Kč, přičemž z této celkové částky: 

• Doporučený investor k 30. dni od uzavření smlouvy o uživatelském účtu měl zainvestováno

30.000 Kč – vám i doporučenému investorovi vzniká nárok na bonus 300 Kč (tj. 1 % z

investovaného majetku k 30. dni od uzavření smlouvy).

• Doporučený investor k 60. dni ode dne uzavření smlouvy o uživatelském účtu držel investice

v objemu 80.000 Kč (proinvestoval dalších 50.000 Kč) – vám i doporučenému investorovi

vzniká nárok na bonus 500 Kč (tj. 1 % z nárůstu drženého majetku mezi 30. a 60. dnem od

uzavření smlouvy).

• Doporučený investor k 90. dni ode dne uzavření smlouvy držel investice v objemu 80.000 Kč

(již nově nezainvestoval) – v tomto období vám ani doporučenému investorovi nevzniká

nárok na žádný bonus, protože v tomto období nedošlo k žádným novým investicím (tj. 1 % z

nárůstu drženého majetku mezi 60. a 90. dnem od uzavření smlouvy se rovná nule).

Za celkové období 90 dní ode dne uzavření smlouvy o uživatelském účtu tedy vám i doporučenému 

investorovi vznikne nárok celkem na 800 Kč (300 Kč + 500 Kč + 0 Kč). 



Podmínky akce 

• Doporučit je možné pouze nové investory, kteří doposud neměli účet na Bondster.

• Bonus je vyplácen pouze na základě objemu držených investic, resp. uskutečněných investic, 
nikoliv na základě provedení vkladu na investorský účet.

• Bonus je vyplácen na základě nově provedených investic. Pokud doporučený investor 
provede během tří měsíců jen jednu investici např. ve výši 50.000 Kč, obdržíte vy i 
doporučený investor celkový bonus ve výši 500 Kč, a to za příslušné třicetidenní dílčí období, 
ve kterém byla investice provedena.

• Případná splátka jistiny (a podobné transakce) během období 90 dnů od uzavření smlouvy o 
uživatelském účtu snižuje objem držených investic. Modelový příklad s těmito typy transakcí 
nepočítá.

• Bonus je vyplácen vždy na virtuální investorský účet vedený u Bondster.

• Připsání bonusu probíhá vždy následující měsíc po vzniku nároku. Příklad: 30. den od podpisu 
smlouvy připadá na 15. 3. 2022. Nárok na bonus bude připsán do pátého dne následujícího 
měsíce, tedy do 5. 4. 2022.

• Akce se vztahuje na každého nového investora, který podepíše se společností BONDSTER 
Marketplace s.r.o. Smlouvu o uživatelském účtu v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

• Tato akce se nevztahuje na doporučené investory, kteří jsou příbuzní stávajícího investora 
nebo osobou blízkou dle § 22 Občanského zákoníku a v případě investora - právnické osoby 
se akce dále nevztahuje na doporučené investory, kteří jsou se stávajícím investorem 
personálně nebo majetkově propojeni.

• Akce se vztahuje pouze na investice, které jsou provedeny na primárním trhu.
• Do objemu držených investic nejsou započítávány investice držené v produktu Výnosná 

rezerva (pohledávky s úrokovou sazbou 3,9 % ročně s Garancí likvidity s poplatkem za 
vystoupení 0 %). Z investic do Výnosné rezervy není vyplácen bonus 1 % doporučenému ani 
doporučujícímu investorovi.

Společnost BONDSTER Marketplace má právo zkrátit či prodloužit tuto akci. Společnost si vyhrazuje 

právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, popř. tuto akci ukončit.  

Slovník pojmů 

Investor – pro účely této akce jde o fyzickou či právnickou osobu, která se zaregistrovala a podepsala 

Smlouvu o uživatelském účtu na Bondster.com v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 

Bonus – pro účely této akce se rozumí bonus ve výši 1 % z částky zainvestované doporučeným 

investorem v určeném období.  

Více informací poskytneme na emailu info@bondster.com nebo na telefonním čísle 283 061 555. 




