
REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ ZNAJOMEMU 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 22 maja 2017 r. i dotyczy wyłącznie naszej kampanii „Poleć 

znajomemu”   

  

Definicje:  Osoba polecająca: zarejestrowany użytkownik Xendpay   

Osoba z polecenia: nowy użytkownik Xendpay, który zarejestruje się za pomocą osobistego linka   

Osobisty link: link na „panelu Poleć znajomemu”  

Waluta nadania: waluta, w której nadawca wysyła przekaz Xendpay  

  

 Program polecania Xendpay umożliwia nowym i obecnym klientom polecanie serwisu rodzinie i 

znajomym.   

  

 Aby polecić serwis znajomemu, Osoba polecająca musi udostępnić swój Osobisty link poprzez swoje 

konto Xendpay („Panel Poleć znajomemu”). Aby polecenie zostało uznane, musi zostać dokonane za 

pomocą tego linka.   

  

 Gdy Osoba z polecenia zakończy weryfikację swojego konta w Xendpay i wykona swoją pierwszą 

transakcję, zyska uprawnienie do zasilenia swojego konta kwotą 10 funtów/euro/dolarów (lub 

równowartości w walucie nadania) na poczet swojej następnej transakcji (minimalna nadawana kwota 

wynosi 100 funtów/euro/dolarów lub równowartość w walucie nadania).  

  

 Osoba polecająca otrzyma zasilenie konta kwotą 10 funtów/euro/dolarów (lub równowartość w 

walucie nadania), gdy Osoba z polecenia wykona swoją pierwszą transakcję na kwotę co najmniej 

100 funtów/euro/dolarów (lub równowartość w walucie nadania).   

  

* Za każde 5 osób z polecenia Osoba polecająca otrzymuje dodatkowe 25 funtów/euro/dolarów (lub 

równowartość w walucie nadania) na swoje konto.   

  

* Za każde 10 osób z polecenia Osoba polecająca otrzymuje dodatkowe 50 funtów/euro/dolarów (lub 

równowartość w walucie nadania) na swoje konto. Osoba polecająca otrzymuje na konto tylko różnicę 

między 5 a 10 osobami z poleceniami, czyli 25 funtów/euro/dolarów, a nie całe 

50 funtów/euro/dolarów.  

  



 Jeśli transakcja, za którą zostało przyznane zasilenie konta z tytułu polecenia, zostanie anulowana, 

uznanie przepadnie i nie będzie go można odzyskać.  

  

 Zasilenie konta z tytułu polecenia może zostać wykorzystane przez Osobę polecającą w saldzie 

późniejszych przekazów w Xendpay przez okres 1 roku od daty przyznania. Jego zamiana na gotówkę nie 

będzie możliwa.   

  

 Jeśli do jednej osoby zostanie wysłanych wiele linków, osoba, która otrzyma uznanie, zostanie 

określona na podstawie linku użytego do zarejestrowania się.   

  

 Akceptujemy wyłącznie nowych klientów jako Osoby z polecenia. Polecenie siebie przy użyciu innego 

adresu e-mail zostanie odrzucone. Z tej oferty wykluczone są podmioty zależne.  

  

 Xendpay zastrzega sobie prawo nieprzyznania uznania w uzasadnionych przypadkach.   

  

 Jeśli Xendpay zaprzestanie działalności, niewykorzystane saldo nie będzie już dostępne.   

  

 Xendpay zastrzega sobie prawo wycofania lub zmiany niniejszego regulaminu oraz metod wypłacania  

tych nagród w dowolnym momencie.   

  

 Xendpay zastrzega sobie prawo pozbawienia dowolnego użytkownika możliwości udziału w tej 

promocji w dowolnym momencie, jeśli nie będzie on przestrzegał regulaminu.   

  

 Konto będzie zasilane nagrodą w walucie, jaką nadawca wpłacił Xendpay, czyli mogą to być 

funty/euro/dolary lub ich równowartość w walucie nadania.  

  

 Xendpay zastrzega sobie prawo zawieszenia tej oferty w dowolnym momencie i bez powiadomienia. 

Dalsze informacje są udzielane pod adresem support@xendpay.com.    

 


