Voorwaarden DEGIRO Member get Member Actie
Definities
Actie

DEGIRO Member get Member Actie

Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden voor de DEGIRO
Member get Member Actie

DEGIRO

DEGIRO B.V.

Introducé

Een persoon die, of een bedrijf dat in een
periode van twee jaar voorafgaand aan deze
actie geen klant bij DEGIRO is geweest en
een nieuwe rekening bij DEGIRO opent en
activeert.

Klant

Een (rechts)persoon waarvoor een DEGIRO
account is geopend en geactiveerd.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de DEGIRO Member get Member actie:
Voorwaarden
1. Na aanmelding ontvangt de Introducé via e-mail een persoonlijke link om een account te
openen bij DEGIRO. Om voor de Actie in aanmerking te komen dient de Introducé het
account via deze persoonlijke link te openen.
2. Opent en activeert de Introducé op deze wijze een account bij DEGIRO, dan vergoedt
DEGIRO €20,- aan transactiekosten aan de Introducé wanneer deze voor minimaal dit
bedrag aan transactiekosten heeft gemaakt binnen de eerste drie maanden (de grens).
Het bedrag wordt achteraf vergoed binnen één maand nadat de grens is behaald. Het
transactietegoed voor de bestaande Klant wordt toegekend zodra de Introducé de grens
bereikt heeft. Vanaf dat moment beginnen de drie maanden voor de Klant te lopen
volgens dezelfde regels. DEGIRO vergoed ook aan de Klant dan €20,- aan
transactiekosten wanneer hij/zij voor minimaal dit bedrag aan transactiekosten heeft
gemaakt binnen de eerste drie maanden nadat de Introducé de grens heeft bereikt. Het
bedrag wordt ook bij de Klant achteraf vergoed binnen één maand nadat uw eigen grens
is behaald.
Chronologisch ziet dit er als volgt uit:
a. Introducé opent een account door gebruik te maken van de persoonlijke link van een
bestaande Klant.
b. Zodra de Introducé binnen drie maanden voor €20,- aan transactiekosten heeft
gemaakt wordt deze €20,- volledig vergoed.
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Nadat de Introducé voor €20,- aan transactiekosten heeft gemaakt binnen drie
maanden na het openen van zijn/haar account, heeft de Klant drie maanden de tijd
om voor €20,- aan transactiekosten te maken.

d. Zodra de Klant binnen de daaropvolgende drie maanden voor €20,- aan
transactiekosten heeft gemaakt, wordt ook deze €20,- volledig vergoed.

3. Introducés die op hetzelfde adres wonen als de Klant die de Introducé heeft aangebracht,
zijn uitgesloten van deze actie.
4. Er is een beperking van €100,- per jaar aan aangebrachte Introducés. Brengt de Klant
bijvoorbeeld twee Introducés aan die de grens bereiken, dan ontvangt de Klant €40,transactietegoed. Brengt de Klant tien Introducés aan, dan ontvangt hij/zij maximaal
€100,- transactietegoed in dat jaar.
5. DEGIRO zal elke aanvraag van een Klant om gebruik te maken van de Actie voor een
eigen bedrijf weigeren. Evenmin kan een bedrijf zijn eigenaar introduceren en laten
deelnemen aan de Actie.
6. Het openen van een account bij DEGIRO is gratis. Deelname aan deze Actie verplicht de
Klant niet tot het doen van (een bepaald aantal) transacties. Het staat Klant vrij om op elk
moment de klantenovereenkomst met DEGIRO op te zeggen.
7. Voor introducés is deze actie niet geldig in combinatie met andere acties.
8. Op deze actie is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Aanvaarding actievoorwaarden
Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer automatisch de Actievoorwaarden.
DEGIRO mag de Actie voortijdig beëindigen of de Actievoorwaarden wijzigen. Eventuele
wijzigingen communiceert DEGIRO via de website.
Deelname
Een Klant kan alleen gebruikmaken van de Actie, wanneer hij/zij en de Introducé aan alle
voorwaarden hebben voldaan en de juiste procedure hebben gevolgd. De Actie geldt alleen
wanneer een huidige klant van DEGIRO een Introducé aanbrengt als nieuwe klant. Het is dus
niet mogelijk om uzelf als nieuwe klant via de Actie aan te melden.
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