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Akce: Přiveďte nového investora
a získejte oba 1 000 Kč na poplatky

Pravidla akce 

Základní princip 

Pokud klient Patria Finance (dále jen „Patria“) doporučí služby Patrie druhé osobě 
a tato osoba si na toto doporučení otevře u Patrie účet, jak doporučující klient (dále 

jen „Doporučitel“), tak doporučená osoba (dále jen „Doporučený“) dostanou odměnu 
(dále jen „Odměna“). Akce se vztahuje výhradně na účty a obchodování v obchodní 
platformě WebTrader. 

Doba trvání akce 

Akce probíhá od 3. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Pro nárok na odměnu si Doporučený musí 
otevřít účet v době trvání akce. 

Odměna 

Odměnou se rozumí benefit v podobě kreditu na poplatky v hodnotě 1 000 Kč pro 
Doporučeného i Doporučitele s platností 6 měsíců od jeho připsání, maximálně však do

31. 12. 2023

100% slevu na poplatcích obchodníka lze uplatnit pouze na nákupní pokyny zadané 

on-line, tedy přes webovou či mobilní aplikaci. Lze ji uplatnit na více obchodů. Nelze ji 

uplatnit na obchodování s podílovými fondy ani službu robotického investování indigo. 

100% sleva na poplatcích obchodníka bude vypořádána tak, že v den obchodu se 

poplatek za tento obchod strhne z evidenčního účtu a následující den bude na tento 

evidenční účet vrácen. 

Omezení pro Doporučeného a Doporučitele 

Pro přisání Odměny musí Doporučitel splňovat i všechny tyto podmínky: 

1. musí být klientem Patrie;

2. nevypověděl smlouvu s Patrií v posledních 12 měsících
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Pro přisání Odměny musí Doporučený splňovat i všechny tyto podmínky: 

1. musí si otevřít účet v Patrii na doporučení Doporučitele, ne dříve;

2. nevypověděl smlouvu s Patrií v posledních 12 měsících;

3. zatím nebyl doporučen (může být doporučen celkově 1krát).

Proces doporučení a připsání Odměny 

Doporučený si musí otevřít účet u Patrie online zde. V prvním kroku online registrace 

musí vyplnit do pole „Referenční kód číslo evidenčního účtu Patria svého 
Doporučitele. Pokud bude toto číslo správné a Doporučený i Doporučitel naplní 
i všechny ostatní podmínky pro připsání Odměny, bude Odměna připsána na jejich 

evidenční účty Patria po aktivaci účtu Doporučeného. O úspěšném, případně 

neúspěšném připsání Odměny budou Doporučený a Doporučitel informováni SMS 

zprávou. 

Pravidla současného čerpání vícero benefitů

Pokud nastane situace, že Patria zaznamená u Doporučeného či Doporučitele nárok 

na čerpání Odměny a jiného benefitu v podobě obchodů zdarma, bude přednostně 

čerpán dříve připsaný benefit. Po jeho vyčerpání či vypršení začne být čerpán benefit 

připsaný později. 

Praha 3. 1. 2023




