„PIRMŪNO PREMIJA“ – uždirbkite daugiau ir greičiau!

Į Projektą investuoti pinigai kiekvienam Finansuotojui uždirbs 7% metines
palūkanas. Jeigu ne tik investuosite į Projektą, bet ir tai padarysite su pirmosiomis
finansuotojų bangomis, Jūsų investicija bus dar pelningesnė ir uždirbsite dar
daugiau - Projekto savininkas mokės Jums ne tik palūkanas, bet ir „Pirmūno
premiją“. Su premija, pirmus metus Jūs uždirbsite net iki 8,5%.
Pasiūlymo sąlygos:
1. Pirmi Finansuotojai, kurie sudarys paskolos sutartis su Projekto savininku ir
Operatoriumi bei perves visas Paskolos sutartyse nurodytas pinigų sumas
Operatoriui iki kol visų Finansuotojų faktiškai pervesta suma sudarys:
1.1. 500 000 eurų (imtinai), per pirmus metus uždirbs 8,5% palūkanas;
1.2. daugiau kaip 500 000 eurų, bet mažiau kaip 1 000 000 eurų (imtinai), per
pirmus metus uždirbs 8% palūkanas;
1.3. daugiau kaip 1 000 000 eurų, bet mažiau kaip 1 500 000 eurų (imtinai),
per pirmus metus uždirbs 7,5% palūkanas
2. Pirmus metus mokamos palūkanos bus mokamos tokia tvarka:
2.1. Palūkanos mokamos tik jei pasirašyta (patvirtinta) Paskolos sutartis įsigalioja;
2.2. Pagrindinė palūkanų dalis - 7% - bus mokama kas ketvirtį, pagal investicijos
sutartyje pateiktas sąlygas;
2.3. Papildoma palūkanų dalis už pirmuosius metus bus sumokėta už visus
metus į priekį, kartu su pirmąja palūkanų išmoka Finansuotojams;
3. Tuo atveju, jeigu pagal vieną Paskolos sutartį Finansuotojo investuotos sumos
dalis viršys nustatytą ribą, tai už minėtą ribą viršijančią dalį bus mokamos
mažesnės palūkanos arba jos nebus mokamos visai, jeigu pagal aukščiau
nurodytas sąlygas papildomos palūkanos jau nėra mokamos. Pavyzdžiui, iki
Finansuotojui pasirašius sutartį ir pervedus pinigus Operatoriui, jau buvo
surinkta 490 000 eurų, o Finansuotojas investuoja 20 000 eurų, tai
pirmaisiais metais už pinigų dalį iki 500 000 eurų bus mokama 8,5%
dydžio palūkanos, o už likusią dalį – 8%;
4. Jeigu Finansuotojas sudaro dvi ar daugiau Paskolos sutarčių šio Projekto ribose,
teisė į premiją yra vertinama individualiai pagal kiekvieną sutartį atskirai;
5. Vertinant ar Finansuotojas turi teisę į „Pirmūno premiją“ arba nustatant į kokio
dydžio premiją jis turi teisę, yra vertinamas tas momentas (diena ir laikas), kada
visa pinigų sumą pagal konkrečią Paskolos sutartį buvo įskaityta į Operatoriaus
sąskaitą. Jeigu dviejų ar daugiau Finansuotojų pinigų sumų įskaitymo
momentas sutampa, laikoma, kad anksčiau pinigus sumokėjo tas Finansuotojas,
kuris anksčiau sudarė Paskolos sutartį;
6. Finansuotojai, kurie sudarys paskolos sutartis su Projekto savininku ir
Operatoriumi bei perves visas Paskolos sutartyse nurodytas pinigų sumas
(„paskolos suma“) Operatoriui po to kai visų Finansuotojų faktiškai pervesta suma
jau sudaro 1 500 000 eurų, uždirbs tik pagrindines palūkanas - 7% palūkanų
nuo Finansuotojo investuotos sumos. Šie investuotojai negaus „Pirmūno
premijos“.

