
Програма „Препоръчай приятел“ Общи условия  
 
1. Организатор на програмата „Препоръчай приятел“ е ИУВО ГРУП ОЮ (IUVO GROUP OŰ) с 
адрес Нарва Маантее 5, гр. Талин, окръг Харю, 10117, Естония.  
 
2. Програмата „Препоръчай приятел“ ще бъде активна от 05.10.2017г. ИУВО ГРУП ОЮ има 
правото едностранно да прекрати или промени настоящите условия на програмата без да 
уведомява потребителите или трети страни.  
 
3. Всеки регистриран потребител в www.iuvo-group.com, направил поне 1000 EUR депозит и е 
инвестирал посочената сума на първичен пазар (или равностойността в друга валута) има 
право да участва в програмата „Препоръчай приятел“. Всеки потребител има право да участва с 
един акаунт.  
 
4. Рефериращият (Инвеститор, който препоръчва свой приятел) трябва да попълни формуляра 
на този URL адрес:  
https://fin.iuvo-group.com/refer-a-friend-step-1-bg 
 
5. Реферираният (Инвеститор, който е препоръчан от свой приятел) трябва да се регистрира, да 
направи депозит  и инвестиция от минимум 1000 EUR (или неговата равностойност в друга 
валута). След, което реферираният трябва да инвестира посочената сума на първичен пазар.  
 
6. Когато всички посочени условия са изпълнени, рефериращият и реферираният получават в 
своите iuvo акаунти по 30 ЕUR (зависи от валутата на последно направения депозит). Бонусът 
ще бъде преведен по iuvo акаунта на Рефериращият до два работни дни след регистрацията на 
Реферираната страна. Рефериращият получава по 30 EUR за всеки рефериран приятел, който 
депозира и инвестира минимум 1000 EUR.  
 
7. Ако в рамките на два месеца след регистрация на рефериран потребител, той увеличи 
депозираната и инвестирана сума в iuvo акаунта си над 2500 EUR рефериращият и 
реферираният получават в своите iuvo акаунти по 60 ЕUR.  
 
8. Всички суми, преведи като бонус, не могат да бъдат изтеглени преди да бъдат инвестирани в 
платформата.  
 
9. Потребителят е задължен да прекрати участието си в Програмата, ако Организаторът 
прецени.  
 
10. Правните отношения, възникващи от програмата „Препоръчай приятел“, се уреждат от 
Общите условия, които са публикувани в Портала и влизат в сила от момента на регистрация. 
Чрез участието си в програмата потребителите приемат настоящите Общи условия, 
включително предоставянето на личните им данни в съответствие с всички изисквания на 
Правилата за защита на личните данни. Организаторът на програмата си запазва правото да 
променя едностранно тези условия. 
 


