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ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА „ПРЕПОРЪЧАЙ/ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ“  

1. Организатор на програмата „Препоръчай приятел“ е ИУВО ГРУП ОЮ (IUVO 

GROUP OŰ) с адрес Нарва Маантее 5, гр. Талин, окръг Харю, 10117, Естония, 

наричано за краткост навсякъде „iuvo“. 

2. Програмата „Препоръчай приятел“ (Програмата) ще бъде активна от 

02.07.2020г. Iuvo има правото едностранно да прекрати или промени настоящите 

условия на програмата без да уведомява потребителите или трети страни за 

това. 

3. Всеки регистриран потребител в www.iuvo-group.com има правото да участва 

в Програмата „Препоръчай приятел“ като Препоръчващ, докато същата е 

активна. В допълнение следва да са изпълнени и следните условия по 

отношение на Препоръчващия: 

3.1. Препоръчващият трябва да е направил поне 1000 EUR депозит (или 

равностойността му в друга валута), която сума не включва суми от лихви и 

бонуси, получени в резултат на инвестиране; 

3.2. Посочената в т.3.1. сума в пълен размер да е инвестирана на първичен 

пазар, включително и чрез автоматично инвестиране, в редовни кредити или 

такива със закъснение от 1 до 45 дни; 

3.3. Инвестирането по т.3.2. следва да бъде направено в срок не по-късно от 2 

(два) месеца след датата на регистрация на Препоръчания в www.iuvo-

group.com; 

3.4. Програмата „Препоръчай приятел“ може да бъде използвана от 

Препоръчващ само веднъж за един и същи Препоръчан, независимо от това 

колко регистрации/акаунта в iuvo има Препоръчващият; 

3.5. Препоръчващият не може да е юридическо лице, чийто акционер/съдружник 

или законен представител е Препоръчаният. 

3.6. Препоръчващият, който иска да участва в програмата, следва да уведоми за 

това екипа на iuvo като попълни формуляра на този URL адрес: https://fin.iuvo-

group.com/refer-a-friend-step-1-bg, предоставяйки своя e-mail и инвеститорски 

идентификационен номер (ID); 

3.7. Препоръчващият възлага на iuvo да се свърже с Препоръчания, като го 

уведоми за условията на Програмата и покани Препоръчания да се регистрира 

като инвеститор. За целта Препоръчващият предоставя на iuvo имена и e-mail на 

Препоръчания, а Iuvo изпраща e-mail на Препоръчания с покана за участие в 

Програмата „Препоръчай приятел“ и предоставя общите условия на Програмата. 

4. Условия за участие в Програмата „Препоръчай приятел“ по отношение на 

Препоръчания: 

http://www.iuvo-group.com/
http://www.iuvo-group.com/
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4.1. Препоръчаният не може да е юридическо лице, чийто акционер/съдружник 

или законен представител е Препоръчващият. 

4.2. Необходимо е Препоръчаният да направи регистрация като Инвеститор в 

www.iuvo-group.com в срок от два месеца от датата на препоръката. 

Регистрацията на препоръчания може да бъде налична, не повече от 10 (десет) 

дни преди датата на препоръката. Ако Препоръчаният е имал предходна 

регистрация в iuvo и е закрил акаунта си, новата регистрация със същия имейл 

няма да бъде зачетена по настоящата Програма. 

4.3. Препоръчаният трябва да е направил поне 1000 EUR депозит (или 

равностойността му в друга валута), която сума не включва суми от лихви и 

бонуси, получени в резултат на инвестиране. 

4.4. Посочената в т.4.3. сума в пълен размер да е инвестирана на първичен 

пазар, включително и чрез автоматично инвестиране, в редовни кредити или 

такива със закъснение от 1 до 45 дни; 

4.5. Инвестирането по т.4.4. следва да бъде направено, както следва: 

- в срок не по-късно от 2 (два) месеца след датата на регистрацията. 

4.6. В случай, че Препоръчаният не се регистрира като Инвеститор в указаните 

срокове, iuvo има правото (по своя преценка) да му изпрати втори e-mail в срок 

до един месец след изпращането на първоначалния e-mail. 

 

5. Когато всички посочени по-горе условия са изпълнени, Препоръчващият и 

Препоръчаният получават в своите iuvo акаунти бонуси в размер на определен 

процент от инвестираната от Препоръчания сума, както следва: 

5.1. При размер на инвестираната от Препоръчания сума над 1000 евро бонусът 

за Препоръчания и Препоръчващия е в размер на 1.5 % (едно цяло и пет десети 

процента) от инвестираната от Препоръчания сума, но не повече от 150 (сто и 

петдесет) евро. 

5.2. В случай, че препоръчващият е GOLD инвеститор по смисъла на „Златна 

програма“ на iuvo, при размер на инвестираната от Препоръчания сума над 1000 

евро бонусът за Препоръчания и Препоръчващия е в размер на 3 % (три 

процента) от инвестираната от Препоръчания сума, но не повече от 300 (триста) 

евро. 

6. Бонусите се отразяват в акаунтите на Участниците (Препоръчващ и 

Препоръчан) в срок до 3 (три) работни дни след изпълнение на всички условия 

на Програмата. 

7. Всички суми, преведени като бонус по Програмата „Препоръчай приятел“, не 

могат да бъдат изтеглени преди да бъдат инвестирани на свой ред чрез 

платформата. Всички суми по т.3.1, т.4.3., т.5.1. и т.5.2. от настоящите общи 

условия трябва да останат инвестирани в платформата за период не по-малък 

http://www.iuvo-group.com/
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от 3 (три) месеца след получаване на бонуса, за да може страната да изтегли 

получения бонус. Ако някоя от страните изпрати искане за теглене преди 

изтичане на посочения 3-месечен срок, тя ще има правото да изтегли всички 

средства от акаунта си, с изключение на получените бонуси. 

8. Забранява се Инвеститори да използват Програмата „Препоръчай приятел“ по 

начин, различен от принципите на iuvo и целта на Програмата – а именно 

препоръчване на приятели, които да използват услугите на iuvo. Забранява се 

Инвеститори да използват Програмата по начин, който  може да се 

определи като злоупотреба с нея, по еднолична преценка на iuvo. Примерно, 

ако препоръчаният се регистрира като инвеститор само и единствено с цел да 

получи бонус по програмата, а не да използва предоставяните от iuvo услуги. В 

този случай Инвеститорът няма право да изтегли бонуса. В случай, че 

Инвеститор има съмнение дали действията му изпълняват условията на 

програмата, Инвеститорът може да отправи запитване за това на следния 

електронен адрес- info@iuvo-group.com. 

9. Участникът е задължен да прекрати участието си в Програмата при искане, 

отправено от Организатора по негова еднолична преценка.  

10. Правните отношения, възникващи от програмата „Препоръчай приятел“, се 

уреждат от Общите условия по Програмата, които са публикувани на сайта на 

iuvo в момента, в който Препоръчаният е изпратил заявление за регистрация 

като Инвеститор на Портала или в който Препоръчващият е попълнил 

формуляра по т.3.6., ако последното е последващо спрямо регистрацията на 

Препоръчания. 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. 

11. Личните данни на препоръчания ще се обработват за целите, описани в т. 4 

по-горе, освен ако Препоръчаният приеме предложението за участие в  

Програмата „Препоръчай приятел“ или регистрира като Инвеститор. Iuvo има 

правото да обработва личните данни на Препоръчващия и Препоръчания, 

за да изпълни договорните си задължения въз основа на настоящите Общи 

условия. Повече информация относно обработката на лични данни може да се 

намери в Политиката за поверителност на iuvo, достъпна на адрес:  

https://www.iuvo-group.com/bg/privacy-policy/. 

12. Iuvo няма да съхранява данните на Препоръчания, получени от 

Препоръчващия въз основа на настоящата Програмата, след завършване на 

изпълнение на заложеното в т. 3.7. или изтичането на срока по т. 4.6.  

 

Настоящите условия са в сила от 01.03.2021г.   

https://www.iuvo-group.com/bg/privacy-policy/

