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ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЗЛАТНА ПРОГРАМА“  

1. Организатор на Златна 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. Златна програма ще бъде активна от 01.03.2019 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 Златна програма, всяко лице ползващо услугите, 

предоставяни на www.iuvo-group.com има правото да участва в програмата. За 

целта трябва да е регистриран инвеститор на платформата и да е направил 

поне 25 000 евро депозит (или равностойността му в друга валута), и да е 

инвестирал посочената сума на първичен пазар или вторичен пазар, 

включително и чрез автоматично инвестиране. В посочената сума не се 

включват инвестираните средства в iuvoUP. 

4. За да участва в Златна програма, инвеститорът трябва да поддържа 

постоянно сума, инвестирана на първичен и/или вторичен пазар, не по-ниска от 

25 000 евро (или нейната равностойност в друга валута). В случай, че тази сума 

се намали под 25 000 евро (или нейната равностойност в друга валута), 

инвеститорът ще има правото в рамките на един месец да увеличи сумата до 

25 000 евро или повече. Iuvo не е задължено да изпраща каквото и да било 

уведомление до инвеститора в тази посока. В случай, че инвеститорът не успее 

да увеличи сумата до 25 000 евро или повече в посочения едномесечен 

период, той губи правото си да участва в Златната програма и губи всички 

права, свързани с нея. 

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

ползват: 

5.1. Депозити- всяка депозирана между 09:00 и 18:00, ЕET (източноевропейско 

време) в работни дни сума, ще бъде отразена в инвеститорския акаунт не по-

късно от 30 (тридесет) минути след депозиране. Iuvo не може да повлияе и не 

може да бъде държано отговорно за каквато и да е забава, свързана 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 одобрявано от iuvo не по-късно 

от 1 (един) час след получаването му. Независимо от това, iuvo не може да 

повлияе и не може да бъде държано отговорно за каквато и да е забава, 

свързана с получаването на суми, дължаща се на междубанкови преводи. 

5.3. Информация- всеки инвеститор ще има правото да получава в работни дни 

информативен e-mail един ден преди листването на нови заеми на 

платформата, стартирането на нова/и промоция/ии, актуализации на сайта на 

iuvo или присъединяването на нов оригинатор. 

5.4. Покани и билети- инвеститорът ще получава билети за участие или покани 

за събития и представяния, свързани с iuvo. 

http://www.iuvo-group.com/
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5.5. Онлайн помощ- инвеститорът има правото да получи помощ от екипа на 

iuvo, свързана с управлението на създадените от него портфолиа за 

автоматично инвестиране и тяхната оптимизация.    

5.6. Приоритет при автоматичното инвестиране – автоматичните портфилиа на 

инвеститора в клуба инвестират преди портфолиата на останалите 

потребители.  

5.7. Цикъл на инвестиране в кредити с автоматичните портфолиа -  на 

инвеститора се повишаване на броя на кредитите в които инвестира неговото 

портфолио на 20 броя за всеки цикъл на инвестиране.   

5.8. Вторичен пазар, приоритетна подредба – кредитите на вторичен пазар, 

обявяни от инвеститора, ще излизат първи при търсене в списъка с кредити на 

Вторичен пазар. 

5.9. Вторичен пазар, такса- инвеститорът няма да бъде таксуван при продажба 

на вторичен пазар. 

 

Настоящите условия са приети на 06.10.2021, от която дата същите са в сила. 


