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Crowdpear programos „Pakviesk draugą” sąlygos ir taisyklės  
 

Taisyklės atnaujintos 2023 sausio 31 d. 

 
1. Crowdpear programa „Pakviesk draugą” galioja nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

2. Visi patvirtinti Crowdpear investuotojai (toliau – Klientai) turi teisę dalyvauti „Pakviesk draugą” programoje 1 punkte 

nurodytu laikotarpiu, jei Crowdpear sugeneruotas unikalus pakvietimo kodas arba nuoroda yra Crowdpear Kliento 

paskyroje. 

3. Klientas ir jo pakviestas draugas gauna po 15 EUR premiją, jei per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo registracijos Crowdpear 

platformoje draugas investuoja ne mažiau kaip 300 EUR. Premija išmokama eurais viena įmoka kitą dieną po to, kai 

įvykdomos visos šiose sąlygose ir taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatytos sąlygos. 

4. Lietuvos mokesčių rezidentams išmokant programos „Pakviesk draugą” premiją yra taikomas pajamų mokestis, kuris 

yra išskaitomas išmokant premiją. Ne Lietuvos gyventojai mokesčius už gautas premijas moka patys pagal savo šalyje 

galiojančius įstatymus. 

5. Klientas gali pakviesti neribotą skaičių draugų ir už kiekvieną pakviestą draugą gauti premiją, nurodytą šiose 

Taisyklėse. 

6. Klientai gali naudoti Crowdpear programos „Pakviesk draugą“ kodą tik pagal programos „Pakviesk draugą“ Taisykles. 

Klientui neleidžiama naudoti pakvietimo kodo jokiu kitu būdu, kuris gali būti kvalifikuojamas kaip nesąžininga komercinė 

praktika. Pvz., mokamoje reklamoje, įskaitant internetinę reklamą, viešą platinimą ir dalijimąsi bet kuriose svetainėse, 

forumuose, viešosiose grupėse, socialinėse medijose, siunčiant el. laiškus bei žinutes atsitiktiniams žmonėms ir pan. 

Crowdpear sukurtas „Pakviesk draugą“ kodas yra unikalus kiekvienam Klientui. Klientui draudžiama keisti pakvietimo 

kodą. Jei turite klausimų dėl programos „Pakviesk draugą“ Taisyklių, kreipkitės adresu info@crowdpear.com. 

7. Visi pakviesti draugai turi būti nauji patvirtinti investuotojai Crowdpear platformoje ir negali turėti anksčiau registruotos 

paskyros Crowdpear platformoje. Klientams neleidžiama pasinaudojant pakvietimo kodu pakviesti save. Klientui 

neleidžiama susikurti paskyros, kurios pagrindinis tikslas būtų atsiimti gautas premijas už pakvietimus. Jei Klientas 

pažeidžia programos „Pakviesk draugą“ Taisykles, jis yra pašalinamas iš Crowdpear „Pakviesk draugą“ programos ir 

negauna premijų. 

8. Crowdpear pastebėjus programos „Pakviesk draugą“ Taisyklių pažeidimą ir apie tai pranešus Klientui, Klientas privalo 

nedelsdamas nutraukti savo dalyvavimą „Pakviesk draugą“ programoje. 

9. Teisinius santykius, kylančius iš programos „Pakviesk draugą“, reglamentuoja programos „Pakviesk draugą“ Taisyklės, 

kurios buvo paskelbtos Crowdpear platformoje tuo metu, kai Kliento pakviestas draugas užsiregistravo Crowdpear 

platformoje, pasinaudodamas pakvietimo kodu/nuoroda. 

10. Crowdpear platforma turi teisę vienašališkai nutraukti „Pakviesk draugą” programą ar keisti programos „Pakviesk 

draugą” Taisykles apie tai individualiai nepranešusi Klientui ir/ar Kliento pakviestiems draugams.  
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