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PROGRAM KLIENCI & PRZYJACIELE 

(“Program”) 

ZASADY ORAZ WARUNKI 

1. CEL: 

Niniejszy Program skierowany jest do obecnych Klientów DIF BROKER, którzy spełniają 
wymienione poniżej warunki i ubiegają się o przystąpienie do Programu (zwanych dalej 
„Klientem (Klientami)”) oraz Przyjaciół Klienta, którzy spełniają wymienione poniżej warunki 
przystąpienia do Programu i otwarcia konta usług maklerskich z DIF BROKER (zwany dalej 
„Przyjaciółmi”) zgodnie z niniejszymi Warunkami. 

 

2. DŁUGOŚĆ OKRESU PROGRAMU: 

 

Od 05 stycznia 2022 do 05 lipca 2022. 

 

3. OPIS PROGRAMU: 

 

3.1 W ramach tego programu DIF BROKER zaprasza Klientów do dzielenia się pozytywnymi 
doświadczeniami usług brokerskich w DIF BROKER ze swoimi Przyjaciółmi, którzy mogą być 
zainteresowani i spełniać warunki otwarcia rachunku usług brokerskich w DIF BROKER. 

3.2 Przystępując do Programu, Klienci i pierwszych 10 Przyjaciół nominowanych przez każdego 
Klienta, którzy przystąpią do Programu i otworzą konto usług brokerskich w DIF BROKER, 
skorzystają z ekskluzywnego szkolenia internetowego, dostarczanego Klientom i Przyjaciołom 
raz w miesiącu podczas trwania Programu (6 miesięcy), zaprojektowanego z myślą o 
udostępnieniu inwestorom narzędzi dotyczących ich decyzji inwestycyjnych, takich jak: 

1. Jak zacząć inwestować na światowych giełdach? 

2. Praktyczne aspekty przy wyborze instrumentów do inwestycji. 

3. Globalne rynki akcji i ryzyko walutowe. 

4. Jak uzyskać ekspozycję na metale szlachetne? 

5. Sposoby inwestowania w sektorze energii. 
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6. Sposoby inwestowania w sektorze rolniczym. 

 

 

3.3 Klienci i pierwszych 10 Przyjaciół nominowanych przez każdego Klienta, którzy przystąpią do 
Programu i otworzą konto usług maklerskich w DIF BROKER, mogą również skorzystać z 
bezpośredniej nagrody na odpowiednich rachunkach DIF BROKER w następujący sposób: 

 

Min. Pierwszy depozyt Nagroda Klienta Nagroda Przyjaciela 

Od 10.000€ do 50.000€ 100€  50€  

Od 50.001€ do 100.000€ 125€  75€  

Ponad 100.001€ 255€  120€  
 

 

3.4 Bezpośrednia nagroda przewidziana w 3.3 powyżej, zostanie przyznana zarówno Klientom, 
jak i pierwszym 10 (dziesięciu) rachunkom inwestycyjnym otwartym przez Przyjaciół 
wskazanych przez każdego Klienta, o ile spełnione zostaną wszystkie następujące warunki: 

3.4.1 Każde konto Przyjaciela musi zostać zasilone minimalnym pierwszym depozytem w 
wysokości 10.000 EUR;  

3.4.2 Każde konto Przyjaciela musi zostać wykonanych co najmniej 6 (sześć) transakcji (z 
wyłączeniem transakcji na instrumentach pochodnych) w czasie trwania Programu; 

3.5 Konta istotne dla celów niniejszego Programu muszą być zgodne z procedurami otwierania 
kont DIF BROKER oraz zobowiązaniami prawnymi i wewnętrznymi zasadami DIF BROKER. 

3.6 DIF BROKER ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę wniosków o otwarcie rachunku, a 
mianowicie za ustalenie, czy spełnia on zarówno swoje zobowiązania prawne, jak i wewnętrzne 
zasady otwierania rachunku w procesie DIF BROKER, jak również Regulaminu Programu. 

3.7 W przypadku, gdy wniosek o otwarcie rachunku nie spełnia niezbędnych kryteriów, DIF 
BROKER nie przystąpi do otwierania rachunku, a zatem nie będzie kwalifikował się do 
Programu. 

  

4. WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI DOTYCZĄCE KLIENTÓW: 
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Każdy Klient, który chce skorzystać z Programu, musi spełnić następujące wymagania wstępne: 

a) mieć ukończone 18 lat w dniu 1 stycznia 2022 r.; 

b) Być już Klientem na dzień 31.12.2021; 

c) Nie mieć oczekujących wniosków o zamknięcie konta przed i w trakcie trwania Programu; 

d) Zgadza się z niniejszymi Warunkami: stosując się do Programu, Klienci automatycznie 
wyrażają zgodę na niniejsze Warunki. 

 

5. WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI DO ZOSTANIA PRZYJACIELEM: 

 

Każdy Przyjaciel kwalifikujący się do Programu musi spełniać następujące wymagania: 

a) Mieć ukończone 18 lat w dniu 1 stycznia 2022 r.; 

b) Nie być jeszcze w DIF BROKER – ani żadnym z jego oddziałów i spółek zależnych – Klientem, 
ani osobą upoważnioną, pełnomocnikiem, przedstawicielem lub rzeczywistym właścicielem 
istniejącego rachunku DIF BROKER, ani nie być w poprzednim roku kalendarzowym; 

b) Nie złożyć jeszcze wniosku o otwarcie rachunku w DIF BROKER lub jego oddziałach lub 
spółkach zależnych przed rozpoczęciem Programu; 

c) Nie ma żadnych powiązań handlowych ani innego rodzaju z DIF BROKER lub jego oddziałami 
lub spółkami zależnymi i ich odpowiednimi członkami organów korporacyjnych, partnerami, 
pracownikami lub usługodawcami, ani żadnych innych powiązań, które mogłyby wywołać 
jakikolwiek konflikt interesów; 

d) Spełnienie wymogów prawnych mających zastosowanie do procesu otwierania rachunku 
inwestycyjnego w DIF BROKER, w tym między innymi procedur AML. 

e) Zgadza się z niniejszymi Warunki: stosując się do Programu, Klienci automatycznie zgadzają 
się na niniejsze Warunki. 

 

6. JAK DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU? 

6.1 Klienci będą mieli dostęp do unikalnego i osobistego linku (URL), aby udostępnić go swoim 
znajomym. Link można uzyskać na stronie www.difbroker.com/pl/refer/ podając 
zarejestrowany adres e-mail Klienta w formularzu strony. 

6.2 Przyjaciele będą mieli dostęp do unikalnego linku (url) przesłanego przez Klienta oraz dostęp 
do procesu otwierania konta. 
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7. W JAKI SPOSÓB WYBIERANE SĄ PRZYJACIELE? 

Pierwszych 10 Przyjaciół, którzy otworzą konto usług maklerskich w DIF BROKER i zasilą je 
kwotą co najmniej 10 000 EUR, automatycznie kwalifikują się do Programu, jeśli spełnione są 
wcześniejsze warunki kwalifikacji.  

8. SKĄD PRZYJACIELE WIEDZĄ, ŻE ZOSTALI ZAKLASYFIKOWANI? 

Wybrani Przyjaciele zostaną powiadomieni o wyborze na swój adres e-mail zarejestrowany w 
DIF BROKER. 

 

9. KIEDY BEZPOŚREDNIA NAGRODA PRZEWIDYWANA W PUNKCIE 3.3 POWYŻEJ ZOSTANIE 
ZAKSIĘGOWANA NA KONCIE MAKLERSKIM? 

Nagroda zostanie przyznana zarówno Klientowi, jak i Przyjaciołom na ich odpowiednich 
rachunkach maklerskich (30) dni po zamknięciu Programu (30 czerwca 2022 r.), aby DIF BROKER 
mógł zweryfikować, czy każdy Przyjaciel zasilił konto kwotą co najmniej 10 000 EUR oraz 
dokonał co najmniej 6 (sześciu) transakcji (z wyłączeniem transakcji na instrumentach 
pochodnych) w trakcie trwania Programu. 

 

10. ZASTRZEŻENIA DO PROGRAMU: 

 10.1 Ten Program nie może być łączony z innymi trwającymi programami DIF BROKER, do 
których Klienci dołączyli lub dołączą w okresie obowiązywania tego Programu. Jednocześnie 
korzystanie z tego programu wyklucza możliwość korzystania z innego programu polecającego 
w tym samym czasie. 

10.2 Korzyści z tego Programu automatycznie ustaną w przypadku, gdy Klient lub Przyjaciel 
zamknie swoje konto(a) w okresie trwania Programu lub w jakikolwiek sposób naruszy 
jakiekolwiek przepisy prawne lub wewnętrzne procedury DIF BROKER. 

10.4 Uczestnictwo Klienta w tym programie ogranicza się do przedstawienia DIF BROKER swoim 
przyjaciołom i nie jest w żadnym stopniu związane z oferowaniem przez niego jakichkolwiek 
rodzaju usług inwestycyjnych świadczone przez niego. 

10.5 Niniejszy Program nie zwalnia DIF BROKER z żadnego z jego obowiązków prawnych, a 
mianowicie działania w najlepszym interesie Klientów i Przyjaciół, którzy dołączają do Programu 
oraz ogólnie z jakichkolwiek jego zobowiązań prawnych jako brokera usług maklerskich.  

10.6 DIF Broker zastrzega sobie prawo do zakoczenia tej kampanii w dowolnym momencie 
przed jej zakończeniem. 


