Rekomendavimo programos taisyklės

Profitus

sutelktinio finansavimo platformos operatorius UAB „Sutelktinio
finansavimo platforma „Profitus“, juridinio asmens kodas 304570552,
buveinės adresas Lvovo g. 101, Vilnius, tel. +370 637 60776, el. p.
info@profitus.lt, registras, kuriame kaupiami duomenys: VĮ Registrų
centro tvarkomas Juridinių asmenų registras, įrašytas į Lietuvos banko
tvarkomą Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.

Platforma

Profitus administruojama sutelktinio finansavimo platforma, prieinama
adresu www.profitus.lt, www.profitus.com ar www.profitus.de per kurią
yra vykdomi Finansavimo sandoriai.

Investuotojas

Naudotojas, investuojantis į Projektą, paskelbtą Platformoje

Partneris

Platformos Naudotojas rekomenduojantis Profitus paslaugas tretiesiems
asmenims, kurie iki tol nėra buvę Platformos vartotojais.

Pakviestasis

Platformos Naudotojas užsiregistravęs Platformoje per unikalią nuorodą
bei pasitvirtinęs tapatybę.

Naudotojas

Fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs su Profitus sutartį, ir siekiantis
investuoti į Projektus ar į juos investavęs

Projektas

verslo reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Platformoje
paskelbtas Projektas, kuriam Projekto savininkas siekia pritraukti
sutelktinio finansavimo lėšas

Rekomendavimo programos aprašymas
Rekomendavimo programos taisyklės yra sudedamoji Bendrųjų platformos Profitus naudojimosi sąlygų bei
Investavimo į Projektą sąlygų dalis, kurios įsigalioja Investuotojui su Taisyklėmis sutikus Sistemoje.
Rekomendavimo programai taikomos visos Bendrųjų platformos Profitus naudojimosi sąlygų bei Investavimo
į Projektą sąlygų nuostatos.
Asmuo norėdamas naudotis Rekomendavimo programa privalo būti užsiregistravęs Platformoje, pasitvirtinęs
tapatybę bei susipažinęs ir sutikęs su Bendrosiomis platformos naudojimosi sąlygomis ir kitais privalomais
dokumentais.
Rekomendavimo programa suteikia galimybę Partneriui gauti atlygį už Profitus paslaugų rekomendavimą
tretiesiems asmenims, kurie dar nėra Profitus naudotojais bei jų paskatinimą investuoti į Projektą.
Rekomendavimo programa suteikia galimybę Pakviestajam gauti atlygį už pirmąją atliktą Investiciją į
pasirinktą Projektą.
Rekomendavimo programos Partneriai gauna unikalią nuorodą, kuria pasidalinus turi galimybę kviesti
trečiuosius asmenis registruotis Profitus platformoje. Taisykles atitinka tik registracijos atliktos per pasidalintą
unikalią nuorodą.
Rekomendavimo programos premijos suteikimo informacija
Partneriui užmokamas atlygis už kiekvieną, per unikalią nuorodą prisiregistravusį ir tapatybę patvirtinusį naują
Platformos Naudotoją, kai sufinansuojamas Projektas į kurį investavo Pakviestasis. Atlygį sudaro papildomas
1% (vienas procentas) prie atliktos Investicijos į Projektą.

Partneriui ir Pakviestajam atlygis mokamas visą Investicijos laikotarpį.
Jei Partneris pakviečia daugiau nei vieną Naudotoją papildomi procentai nesisumuoja, t.y. vienai investicijai
galima panaudoti tik 1% (vieną procentą).
Partneriui galimybė naudotis papildomu procentu atsiranda tik tuomet, kai Projektas į kurį investavo
Pakviestasis yra sufinansuojamas.
Partneris pasinaudoti papildomu procentu gali per 3 (tris) kalendorinius mėnesius nuo dienos, kai
susifinansavo Projektas, į kurį Pakviestasis investavo. Jei Projektas nesufinansuojamas papildomas procentas
nepradedamas taikyti, tačiau jo naudojimosi terminas nepratęsiamas.
Pakviestam asmeniui, prisiregistravusiam per unikalią nuorodą ir pasitvirtinus tapatybę, taikomas 1% (vieno
procento) atlygis pirmajai Investicijai į pasirinktą Projektą.
Pakviestajam teisė naudotis papildomu procentu atsiranda nuo registracijos per unikalią nuorodą ir tapatybės
patvirtinimo dienos ir galioja 1 (vieną) kalendorinį mėnesį.
Kitos sąlygos
Partneris įsipareigoja supažindinti Pakviestąjį su Platformos Profitus veikimu. Taip pat įspėti apie su
investavimu susijusias rizikas.
Rekomendavimo programos dalyvis negali perleisti kitiems asmenims savo įgytos teisės į atlygį.
Rekomendavimo programos dalyviai įsipareigoja veikti sąžiningai, nepažeisti Profitus nustatytų reikalavimų
bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.
Profitus pasilieka teisę ištirti dalyvavimą Rekomendavimo programoje dėl bet kokios neteisėtos veiklos ir
imtis priemonių visas jas nutraukti. Viena iš šių priemonių gali būti kriterijus atitinkančios investicijos
atšaukimas.
Profitus neatsako už Partnerio išlaidas ar/ir nuostolius, patirtus teikiant rekomendacijas pagal šią
Rekomendavimo programą.
Programos dalyviams yra aišku, kad šiomis Taisyklėmis nėra sukuriami partnerystės, jungtinės veiklos, darbo
ar atstovavimo santykiai.
Profitus informuoja, jog reklaminės informacijos siuntimas asmenims elektroniniu paštu, socialiniais tinklais
ar kitomis ryšio priemonėmis be jų sutikimo yra draudžiamas. Profitus nėra atsakinga už programos dalyvių
nesilaikymą nurodytiems teisės aktų reikalavimams.
Profitus turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti ar taisyti Taisykles.

