
„HeavyFinance“ „Pakviesk draugą“ programos taisyklės ir nuostatos 

1. Šiose „Pakviesk draugą“ taisyklėse ir nuostatose didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos turi tą pačią 

reikšmę kaip ir „Bendrosiose platformos sąlygose“ vartojamos sąvokos, nebent „Pakviesk draugą“ 

taisyklėse ir sąlygose nurodyta kitaip. 

2. Programa „Pakviesk draugą“ galioja nuo 2021 m. sausio 18 d. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

3. Bet kuris „HeavyFinance“ vartotojas turi teisę dalyvauti „Pakviesk draugą“ programoje 2 punkte 

nurodytu laikotarpiu, jei „HeavyFinance“ sugeneruotas unikalus kodas ar nuoroda yra vartotojo 

„HeavyFinance“ paskyroje. 

4. „HeavyFinance“ „Pakviesk draugą“ kodas gali būti naudojamas tik pagal šias taisykles ir nuostatas. 

Vartotojui draudžiama jį naudoti bet kokiu kitu būdu, kuris gali būti laikomas nesąžininga komercine 

praktika, pvz. mokamos reklamos, įskaitant internetinę reklamą, viešą platinimą ir dalijimąsi visose 

svetainėse, forumuose, viešose grupėse socialinėje žiniasklaidoje, el. laiškų siuntimą, žinučių siuntimą ar 

žinučių siuntimą nepažįstamiems žmonėms ir pan. „HeavyFinance“ sukurtas „Pakviesk draugą“ kodas yra 

unikalus kiekvienam vartotojui, todėl vartotojui draudžiama keisti kodą. Jei Vartotojui kyla klausimų ar 

kyla abejonių, ar jo veikla atitinka programos „Pakviesk draugą“ sąlygas, Vartotojas turi siųsti paklausimą 

adresu info@heavyfinance.eu. 

5. Visi pakviesti vartotojai turi būti nauji investuotojai „HeavyFinance“ platformoje ir negali turėti esamos 

„HeavyFinance“ paskyros. Jei vartotojas sukuria paskyrą pagrindiniu tikslu rinkti premijas arba kitaip 

pažeidžia programos „Pakviesk draugą“ taisykles ir sąlygas, jis bus diskvalifikuotas iš programos 

„Pakviesk draugą“ ir negaus atlygio. 

6. Jei „HeavyFinance“ pastebi programos „Pakviesk draugą“ taisyklių ir sąlygų pažeidimą ir praneša apie 

tai Vartotojui, Vartotojas privalo nedelsdamas nutraukti savo dalyvavimą programoje.  

7. Vartotojas ir jį pakvietęs vartotojas trisdešimtą (30) dieną po registracijos gauna atlygį, skaičiuojat nuo 

investuotos ir rezervuotos sumos pirminėje rinkoje (antrinės rinkos sandoriai neskaičiuojami). Atlygis 

mokamas eurais, viena dalimi per 10 darbo dienų po 30 dienų laikotarpio po registracijos pabaigos, jei 

įvykdomos visos 9 punkte nustatytos premijos sąlygos ir prielaidos. 

8. Po 30 dienų nuo atitinkamos nurodytos šalies registracijos dienos atlygis apskaičiuojamas taip: 

8.1. Už pakviesto vartotojo investuotą / rezervuotą sumą nuo 100 EUR iki 499,99 EUR vartotojas ir jį 

pakvietęs vartotojas gauna 5 EUR atlygį; 

8.2. Už pakviesto vartotojo investuotą / rezervuotą sumą nuo 500 EUR iki 999,99 EUR vartotojas ir jį 

pakvietęs vartotojas gauna 20 EUR atlygį; 

8.3. Už pakviesto vartotojo investuotą / rezervuotą sumą nuo 1 000 iki 4 999,99 EUR vartotojas ir jį 

pakvietęs vartotojas gauna 40 eurų atlygį; 

8.4. Už pakviesto vartotojo investuotą / rezervuotą sumą nuo 5000 EUR iki 9 999,99 EUR vartotojas ir jį 

pakvietęs vartotojas gauna 75 EUR atlygį; 

8.5. Už pakviesto vartotojo investuotą / rezervuotą 10 000 EUR ir didesnę sumą Vartotojas ir jį pakvietęs 

vartotojas gauna 2% atlygį nuo visos investuotos / rezervuotos sumos. 1 000 eurų premija yra didžiausia 

programos „Pakvieskite draugą“ premija už vieną siuntimą. 

9. Kad vartotojas ir nurodyta šalis gautų atlygį, turi būti įvykdytos šios sąlygos: 



9.1. Vartotojas turi teisę dalyvauti „Pakviesk draugą“ programoje jei atitinka „Pakviesk draugą“ 

programos sąlygas; 

9.2. Vartotojas turi būti registruotas „HeavyFinance“ platformoje; 

9.3. Vartotojas ir pakviestas vartotojas yra skirtingi žmonės. 

9.5. Pakviestas vartotojas turi būti naujai registruotas „HeavyFinance“ platformos klientas. 

Registruodamasis platformoje per 2 punkte nurodytą laiką pakviestas vartotojas turi užsiregistruoti 

naudodamas gautą specialią nuorodą; 

10. „HeavyFinance“ moka Vartotojui ir jį pakvietusiam vartotojui atlygį, jei įvykdomos visos šiose sąlygose 

nustatytos Apdovanojimo sąlygos , per 10 darbo dienų po 30 dienų po nurodytos šalies registracijos. 

11. Atlygis bus mokamas išskaičiavus 15% pajamų mokestį, kurį „HeavyFinance“ sumokės Lietuvos 

mokesčių inspekcijai. 

12. Vartotojas gali pakviesti neribotą skaičių naujų vartotojų ir gauti Atlygį už kiekvieną naują vartotoją, 

įvykdžiusį šiose sąlygose nustatytas sąlygas. 

14. „HeavyFinance“ turi teisę vienašališkai ir atskirai nepranešusi Vartotojui ir nurodytoms šalims pakeisti 

arba nutraukti „Pakviesk draugą“ programos sąlygas. 


