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ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА „ПРЕПОРЪЧАЙ 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. 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 – 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 в 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. Препоръчващ – Потребител, предоставящ на Портала данните на трето 

лице, до което трето лице Портала отправя по електронна поща предложение за 

регистрация като Потребител.  

2.7. Препоръчан – Трето лице, препоръчано от Потребител, до което Портала 

изпраща предложение за регистрация по реда на настоящата програма.  

3. Настоящите условия на програмата „Препоръчай приятел“ (Програмата) 

са активни от 00:00 ч. на 13.02.2023 до 23:59 ч. на 31.05.2023. Iuvo има правото 

едностранно да прекрати или промени настоящите условия на програмата без 

да уведомява потребителите или трети страни за това. 

4. 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:  

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

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

колко  Профила в Портала има Препоръчващият;  

http://www.iuvo-group.com/
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4.2. Препоръчващият не може да е юридическо лице, чийто 

акционер/съдружник или законен представител е Препоръчаният.  

4.3. Препоръчващият, който иска да участва в програмата, следва да уведоми 

за това екипа на iuvo като попълни формуляра на този URL адрес: 

https://www.iuvo-group.com/bg/iuvo-raf, предоставяйки своя e-mail и имена;  

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

уведоми за условията на Програмата и покани Препоръчания да се регистрира 

като Потребител. 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.  

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

Препоръчания:  

5.1. Препоръчаният не може да е юридическо лице, чийто акционер/съдружник 

или законен представител е Препоръчващият.  

5.2. Необходимо е Препоръчаният да направи регистрация като Потребител в 

https://www.iuvo-group.com/bg/registration/ 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 Профила си, новата регистрация със 

същия или друг имейл за същото лице няма да бъде зачетена по настоящата 

Програма.  

5.3. Препоръчаният трябва да добави нови средства към виртуалната сметка 

в iuvo профила си на стойност поне 100 EUR (или равностойността в друга 

валута), която сума не включва суми от лихви и бонуси, получени в резултат на 

ползване на услугите на Портала; 

5.4. Всички добавени средства от Препоръчания в срок до 2 (два) месеца от 

датата на първоначалното добавяне средства ще бъдат включени в сумата, 

върху която ще се изчисли бонуса съобразно условията на конкретната 

препоръка. 

5.5. Посочената в т.5.3. сума в пълен размер трябва да бъде използвана за 

закупуване на вземания чрез iuvoSAVE и/или на първичен пазар, включително и 

чрез автоматично инвестиране, и/или вторичен пазар (кредити на номинална 

стойност и/или с отстъпка). 

5.6. Закупуването на вземания по т. 5.5. следва да бъде направено в срок не 

по-късно от 2 (два) месеца след датата на регистрацията.  
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5.7. Всички налични средства трябва да бъдат използвани за закупуване на 

вземания спрямо т. 5.5. за период от 3 (три) месеца, считан от датата на първите 

добавени средства към виртуалната сметка на Препоръчния. 

5.8. В случай че Препоръчаният не се регистрира като Потребител 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.  

 

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

Препоръчаният получават в своите Виртуални сметки в Портала бонуси в размер 

на определен процент от сумата на Препоръчания, използвана за закупуване на 

вземания, който за Препоръчващия е, както следва: 

6.1. В случай че Препоръчващият е със Starter статус на профила, същият ще 

получи бонус в размер на 2% (два процента) от сумата на Препоръчания, 

използвана за закупуване на вземания, но не повече от 200 (двеста) EUR.  

6.2. В случай че Препоръчващият е със Silver статус на профила по смисъла 

на „Сребърната програма“ на iuvo, същият ще получи бонус в размер на 2.5% 

(два процента и пет десети) от сумата на Препоръчания, използвана за 

закупуване на вземания, но не повече от 250 (двеста и петдесет) EUR.  

6.3. В случай че Препоръчващият е с GOLD статус на профила по смисъла на 

„Златната програма“ на iuvo, същият ще получи бонус в размер на 3% (три 

процента) от сумата на Препоръчания, използвана за закупуване на вземания, 

но не повече от 300 (триста) EUR.  

6.4. Бонусът, който Препоръчаният получава, е в размер на 0.75% (нула 

процента и седемдесет и пет десети) от сумата на Препоръчания, използвана 

за закупуване на вземания, но не повече от:  

6.4.1. 200 (двеста) EUR, ако препоръката е направена от Starter профил;  

6.4.2. 250 (двеста и петдесет) EUR, ако препоръката е направена от Silver 

профил;  

6.4.3. 300 (триста) EUR, ако препоръката е направена от Gold профил. 

6.5. Препоръчаният има право да участва само в една програма/кампания и 

само с един Профил. В случай че Препоръчаният участва в повече от една 

програма/кампания и/или с повече от един Профил, то участията му в останалите  

програми/кампании се анулират, освен ако в съответната програма/кампания не 

е изрично упоменато, че участието в съответната програма/кампания е 

съвместимо с участие в програмата „Препоръчай приятел“.  

6.6.  Ограниченията по т. 6.5. не прилагат за участие на Препоръчания като 

Препоръчващ по настоящата Програма. 
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7. Бонусите се отразяват във Виртуалните сметки на Участниците 

(Препоръчващ и Препоръчан) в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане 

на периода от 3 (три) месеца по т. 5.7., ако всички условия на Програмата са 

изпълнени.  

8. При наличието на изтеглени средства от страна на Препоръчния в срока 

по т. 5.7., участникът бива дисквалифициран, а Порталът не дължи бонус на нито 

една от страните по конкретната препоръка. 

9. Всички суми, получени като бонус по Програмата „Препоръчай приятел“, 

трябва на свой ред поне веднъж да бъдат използвани за закупуване на вземания 

чрез Портала. Сумите не могат да бъдат изтеглени директно след получаването 

им във виртуалната сметка на Потребителя, а ако такова нареждане бъде 

направено, бонусът ще бъде анулиран.  

10. Забранява се Потребители 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 Потребители да използват Програмата по начин, който може да се 

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

Препоръчаният се регистрира като потребител само и единствено с цел да 

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

този случай Потребителят няма право да получи бонуса. В случай че 

Потребител, участващ в Програмата, има съмнение дали действията му 

изпълняват условията на Програмата, Потребителят може да отправи запитване 

за това на следния електронен адрес: info@iuvo-group.com.  

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

отправено от Организатора по негова еднолична преценка.   

12. Правните отношения, възникващи от програмата „Препоръчай приятел“, 

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

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

като Потребител на Портала или в който Препоръчващият е попълнил 

формуляра по т. 4.3., 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.  
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13. Личните данни на препоръчания ще се обработват за целите, описани в т. 

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

Програмата „Препоръчай приятел“ или регистрира като Потребител. 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/.  

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

Препоръчващия въз основа на настоящата Програмата, след завършване на 

изпълнение на заложеното в т. 4.4. или изтичането на срока по т. 5.8., освен ако 

Препоръчаният не се регистрира като Потребител на Портала.   

Настоящите условия са в сила от 13.02.2023.    
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