Lendo naudas atmaksas akcija
Noteikumi un nosacījumi
1.

Terminiem, kas šīs Akcijas noteikumos un nosacījumos rakstīti ar lielo sākumburtu, ir tāda
pati nozīme kā terminiem, kas lietoti Portāla Lietotāja Līguma vispārīgajos noteikumos un
nosacījumos, ja vien šīs Akcijas noteikumos un nosacījumos nav norādīts citādi.

2.

Lendo naudas atmaksas akcija (turpmāk - Akcija) ir spēkā no 2018. gada 2. maija līdz 2018.
gada 16. maijam.

3.

Ikvienam Lietotājam ir tiesības piedalīties Akcijā 2. punktā norādītajā laika posmā.

4.

Dalība Akcijā Lietotājam dod tiesības saņemt naudas atmaksas bonusu par investīcijām,
kas veiktas Pirmreizējā tirgū izvietotos Lendo aizdevumos ar vismaz 9 mēnešus garu
atmaksas termiņu.

5.

Lai piedalītos Akcijā, Lietotājam ir jāpiesakās Akcijai Akcijas lapā
(https://www.mintos.com/lv/campaigns/). Pēc pieteikšanās Lietotājam tiks parādīts
apstiprinājuma ziņojums par veiksmīgu pieteikšanos Akcijai.

6.

Naudas atmaksa tiek aprēķināta 1.5% apmērā par katru jaunu investīciju, kas veikta
manuāli vai ar Auto Invest starpniecību Pirmreizējā tirgū izvietotos Lendo aizdevumos ar
vismaz 9 mēnešus garu atmaksas termiņu.

7.

Lietotājs var saņemt vairākus naudas atmaksas bonusus, veicot investīcijas 2. punktā
norādītajā Akcijas norises laika posmā.

8.

Naudas atmaksa netiek aprēķināta:
8.1. par Otrreizējā tirgū veiktām investīcijām;
8.2. par investīcijām, kas veiktas pirms pieteikšanās Akcijai atbilstoši 5.
punktā norādītajai kārtībai;
8.3. lietotājiem, kas nav pieteikušies Akcijai atbilstoši 5. punktā norādītajai kārtībai.

9.

Naudas atmaksa tiek izmaksāta vienā maksājumā 6 (sešu) darba dienu laikā no investīcijas
veikšanas datuma, ja ir tikuši izpildīti visi šajā dokumentā minētie noteikumi un nosacījumi.

10. Naudas atmaksu izmaksā Lendo, ņemot vērā Mintos sniegtos aprēķinus. Mintos darbojas
kā starpnieks un Lendo vārdā veic maksājumu Lietotājam, ieskaitot elektroniskus līdzekļus,
kas ekvivalenti naudas atmaksas summai, Lietotāja Virtuālajā Kontā.
11. Lietotājs ir atbildīgs par attiecīgo nodokļu, kas piemērojami Lietotāja rezidences valstī,
nomaksu no naudas atmaksas summas.
12. Lietotājam ir pienākums nekavējoties pārtraukt savu dalību Akcijā, ja Mintos to pieprasa
krāpniecības aizdomu gadījumā.

13. No Akcijas izrietošās tiesiskās attiecības nosaka Akcijas noteikumi un nosacījumi, kas bija
publicēti Portālā brīdī, kad Lietotājs pieteicās Akcijai atbilstoši 5. punktā norādītajai kārtībai.
14. Mintos ir tiesības pārtraukt vai mainīt pašreizējos Akcijas noteikumus un nosacījumus
vienpusēji un par to individuāli neinformējot Lietotāju.

