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ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ „Лоялен бонус“ 

1. Организатор на кампания „Лоялен бонус“: 

1.1. ИУВО ГРУП ОЮ (IUVO GROUP OŰ) с адрес Нарва Маантее 5, гр. Талин, окръг 

Харю, 10117, Естония, наричано за краткост навсякъде „iuvo“. 

2. Дефиниции 

2.1. Работен ден – всеки ден, през който банките в Естония или в съответната страна-

членка на ЕС работят, с изключение на съботи, недели и национални празници. 

2.2. Портал – означава IUVO и страниците, създадени и обслужени от IUVO под име 

на домейна www.iuvo-group.com и позволяващи на неговите потребители да използват 

различни интерактивни услуги, предлагани и функциониращи на тези страници.  

2.3. Потребител – физическо или юридическо лице, регистрирано на портала като 

негов потребител. 

2.4. Профил на потребител – личният профил на потребителя на портала, който се 

създава автоматично, след като потребителят се регистрира на портала и е постоянно 

достъпен за потребителя след въвеждането на адреса за електронна поща и паролата на 

потребителя за Портала. 

2.5. Виртуална сметка – отделна сметка, предоставяна от портала на всеки потребител 

за записване на разплащания и транзакции, произтичащи от условията за ползване, 

споразумението за прехвърляне и споразумението за заем. 

2.6. Кампанията – настоящата промоционална кампания. 

3. Период на кампанията 

3.1. От 0:00:00 ч. на 01.09.2022 до 23:59:59 на 31.10.2022. 

4. Участници 

4.1. Участници в Кампанията могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически 

лица, които са регистрирани като потребители на Портала и отговарят кумулативно на 

всички посочени по-долу изисквания: 

4.1.1. Потребители със статус на профила: Starter – в периода на Кампанията по т. 3.1., 

са превели към Виртуалната си сметка наведнъж или на няколко пъти средства  на 

обща стойност от минимум 1 000 EUR (хиляда евро) или тяхната равностойност в 

друга валута; 

4.1.2. Потребители със статус на профила: Silver – в периода на Кампанията по т. 3.1., са 

превели към Виртуалната си сметка наведнъж или на няколко пъти средства на 

обща стойност от минимум 2 000 EUR (две хиляди евро) или тяхната равностойност 

в друга валута; 

4.1.3. Потребители със статус на профила: Gold – в периода на Кампанията по т. 3.1., са 

превели към Виртуалната си сметка наведнъж или на няколко пъти средства на 

обща стойност от минимум 2 000 EUR (две хиляди евро) или тяхната равностойност 

в друга валута; 

https://www.iuvo-group.com/bg/
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4.1.4. След изпълнение на условията по т. 4.1.1., 4.1.2. или 4.1.3 Потребителят е заявил 

участието си в Кампанията на следния уеб адрес: https://www.iuvo-

group.com/bg/loyal-investor  

4.1.5. В период от 90 (деветдесет) дни след изпълнение на условията в точки 4.1.1, 4.1.2, 

4.1.3 и 4.1.4., Участникът трябва да е използвал положителното салдо налично във 

Виртуалната му/ѝ сметка изцяло и само за закупуване на претенции (вземания) чрез 

Портала с изключение на тези по т. 4.1.9.  

4.1.6. В този период максималното положителното салдо на Участника не следва да 

надвишава минималния праг определен за съответните валути в т. 3.5. от Условията 

за ползване на портала публикувани на адрес www.iuvo-group.com/user-terms/; 

4.1.7. Претенциите (вземанията) по т. 4.1.5. могат да бъдат закупувани ръчно и/или 

автоматично, на първичен и/или вторичен пазар, по номинална стойност и/или с 

отстъпка, в редовност и със закъснение на плащанията до 45 (четиридесет и пет) 

дни; 

4.1.8. В периода по т. 4.1.5. Участникът не е нареждал тегления на положително салдо от 

Виртуалната си сметка; 

4.1.9. Средства по т. 4.1.1., 4.1.2. или 4.1.3. не могат да се използват за закупуване на 

вземания чрез iuvoSAVE. Средства използвани за закупуване на вземания чрез 

iuvoSAVE, се приспадат от средствата по т. 4.1.1., 4.1.2. или 4.1.3. 

5. Бонус за закупуване на допълнителни претенции чрез Портала („Бонусът“): 

5.1. При изпълняване на настоящите общи условията Участниците, по т. 4, получават 

Бонус за закупуване на допълнителни претенции (вземания) чрез Портала, както следва:  

5.1.1. За Участници по т. 4.1.1. Бонусът е в размер на 5 % (пет процента) на годишна база, 

изчислен върху сумата по т. 4.1.1., за периода по т. 4.1.5., но не повече от 500 EUR 

(петстотин евро); 

5.1.2. За Участници по т. 4.1.2. Бонусът е в размер на 8 % (осем процента) на годишна 

база, изчислен върху сумата по т. 4.1.2., за периода по т. 4.1.5., но не повече от 1000 

EUR (хиляда евро); 

5.1.3. За Участници по т. 4.1.3. Бонусът е в размер на 8 % (осем процентa) на годишна 

база, изчислен върху сумата по т. 4.1.3., за периода по т. 4.1.5., но не повече от 1500 

EUR (хиляда и петстотин евро).  

5.2. Участникът е информиран и се съгласява с факта, че една година има 365 (триста 

шестдесет и пет) дни за нуждите на изчисляването на бонуса. 

5.3. Бонусът се предоставя в евро или лева, независимо от валутата, в която са 

направените преводите в периода на Кампанията.  

5.3.1. Ако Участникът е превел суми в различни валути, Бонусът се получава във 

валутата на последния превод, направен в евро или лева; 

5.3.2. Ако Участникът е превел суми само във валути различни от тези по т. 5.3., Бонусът 

се получава в евро. 

5.4. Бонусът се добавя към Виртуалната сметка на Участника в Портала след изтичане 

на периода по т. 4.1.5, но не по–късно от 7 (седем) работни дни след това. 

https://www.iuvo-group.com/bg/loyal-investor
https://www.iuvo-group.com/bg/loyal-investor
http://www.iuvo-group.com/user-terms/
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5.5. Участникът може да използва Бонусът единствено за закупуване на претенции чрез 

Портала от първичен или вторичен пазар без ограничения във вида на претенциите; 

5.6. След погасяване на закупените претенции по т. 5.5. Участникът може да се 

разпорежда с получените средства без ограничения като закупи с тях други претенции 

или като ги изтегли; 

5.7. Ако участникът направи нареждане за теглене на предоставения Бонус без да е 

изпълнил условията по т. 5.5., Организаторът отнема предоставения Бонус като го 

приспада от положителния баланс на Виртуалната сметка на Участника.  

5.8. В случай че Участникът има право на Бонус по реда на повече от една кампания 

и/или за повече от един Профил, включително по програмата „Препоръчай/покани 

приятел“, той/тя може да избере само един Профил и само една кампания, за които да 

получи съответния Бонус. Не е възможно Участникът да получи Бонус по повече от една 

кампания и за повече от един Профил.  

5.9. Ограниченията по т. 5.8. не се отнасят за бонусите, получени от Участникът в 

качеството му на препоръчващ по програмата „Препоръчай/покани приятел“  и като 

Участник в програмите IUVO GOLD CLUB и IUVO SILVER CLUB. 

5.10. Участникът може да заяви, по която от кампаниите и за кой Профил желае да 

получи Бонус на посочената в т. 7.3. електронна поща. В случай че не го направи, 

Участникът ще получи най-големия от възможните Бонуси, а ако те са с еднаква стойност 

– този, който настъпва първи по време.  

5.11. Средствата насочени за закупуване на вземания чрез iuvoSAVE не са валидни за 

участие в Кампанията и Порталът не дължи бонус за тях. 

6. Отговорност  

6.1. Участието в настоящата Кампанията e изцяло на собствен риск и отговорност. 

Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при участие в Кампанията, 

освен ако е доказано, че те са причинени умишлено. 

6.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в 

Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на 

непреодолима сила, случайни събития, проблеми в предоставянето на услугите извън 

контрола на Организатора. 

7. Допълнителни разпоредби  

7.1. Участниците са запознати с настоящите Общи Условия и участвайки в Кампанията 

декларират съгласието си с тях.  

7.2. Ако Участник не е съгласен с Общите Условия, той/тя не участва в Кампанията. 

7.3. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на електронна поща 

с адрес: info@iuvo-group.com. 

7.4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Общи 

Условия. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на 

интернет страницата на организатора на адрес - https://www.iuvo-group.com/  

7.5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, 

обявявайки това в съответствие с т. 7.4, в случай, че настъпят независещи от него 

mailto:info@iuvo-group.com
https://www.iuvo-group.com/wp-content/uploads/2022/03/2022.03.16_TC_Loyal_Club_bonus_IUVO_BG.pdf
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обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат 

отстранени.  

7.6. Забранява се Потребители да използват Програмата „Лоялен бонус“ по начин, 

различен от принципите на iuvo и целта на Програмата – а именно активно закупуване 

на вземания с преведените по т. т. 4.1.1., 4.1.2. или 4.1.3 средства и получения по т. 5.1. 

бонус за определения в т. 4.1.5. период. Забранява се Потребители да използват 

Програмата по начин, който може да се определи като злоупотреба с нея. Преценката за 

наличие на злоупотреба се осъществява едностранно от Организатора. При установена 

злоупотреба, участието на Потребителя в Програмата се преустановява едностранно. В 

случай, че Потребител има съмнение дали действията му изпълняват условията на 

програмата, той/тя може да отправи запитване за това на следния електронен адрес: 

info@iuvo-group.com.  

 

Настоящите Правила влизат в сила от 01.09.2022 г.  

mailto:info@iuvo-group.com
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