
 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА СРЕБЪРНА ПРОГРАМА 

1. Организатор на Сребърна Програма е ИУВО ГРУП ОЮ (IUVO GROUP OŰ), номер 

14063375, с адрес Нарва Маантее 5, гр. Талин, окръг Харю, 10117, Естония, наричано 

за краткост навсякъде iuvo. 

2. Сребърна програма ще бъде активна от 22.07.2021 г. Iuvo има правото едностранно 

да прекрати или промени настоящите условия на програмата без да уведомява 

потребителите или трети страни. 

3. По време на активността на Сребърната програма, всяко лице ползващо услугите, 

предоставяни на https://fin.iuvo-group.com/silver-club-bg има правото да участва в 

програмата. За целта трябва да е регистриран инвеститор на платформата и да е 

направил поне 10 000 евро депозит (или равностойността в друга валута), и да е 

инвестирал посочената сума на първичен пазар ръчно и/или автоматично в редовни 

кредити и/или такива със закъснение от 1 до 45 дни, както и на вторичен пазар в 

кредити с отстъпка и/или на номинална стойност с редовен статус и/или със 

закъснение от 1 до 45 дни. В случай, че потребителят има повече от една регистрация 

в iuvo, той има правото да използва настоящата програма повече от веднъж 

единствено и само, ако друга регистрация отговаря на условията на настоящата 

програма. 

4. За да участва в Сребърната програма, инвеститорът трябва да поддържа постоянно 

сума в акаунта си не по-ниска от 10 000 евро (или равностойност в друга валута). В 

случай, че наличността в акаунта се намали под 10 000 евро (или равностойност в 

друга валута), инвеститорът губи правото си да участва в Сребърната програма и да 

получава произтичащите от нея и/или от други програми свързани с нея привилегии, 

допълнителни бонуси и/или отстъпки.  

5. Бонуси, които инвеститорите, участващи в Сребърната програма, имат правото да 

ползват: 

5.1. Депозити – всяка депозирана сума между 09:00 и 18:00 ЕET (Източноевропейско 

време) в работни дни ще бъде отразена в инвеститорския акаунт не по-късно от 3 (три) 

астрономически часа след депозиране. Iuvo не може да повлияе и не може да се 

държи под отговорност за каквото и да е забавяне, свързано с междубанкови преводи.  

5.2. Тегления – всяко искане за теглене, направено в работен ден между 09:00 и 18:00 

ЕЕТ (Източноевропейско време), ще бъде обработено от iuvo не по-късно от 1 (един) 

работен ден след получаването му. Независимо от това, iuvo не може да повлияе и не 

може да се държи под отговорност за каквото и да е забавяне, свързано с 

получаването на суми, дължащо се на междубанкови преводи. 

5.3. Вторичен пазар, такса - инвеститорът ще бъде таксуван 0.5% при продажба на 

вторичен пазар. 

5.4. Инвеститорът получава преференциални условия по Програмата „Покани приятел“ 

5.5. Инвеститорът получава преференциални условия и по други програми, 

организирани от iuvo. 

Настоящите условия са приети на  22.07.2021 г., от която дата същите са в сила. 

https://fin.iuvo-group.com/silver-club-bg

