Що таке реферальна програма?
Реферальна програма (ще її називають партнерська програма) - це вид співпраці між
Компанією та Партнером, де Партнер рекомендує скористатися послугами Компанії , а та,
в свою чергу, виплачує винагороду за кожного залученого Партнером клієнта.
Принцип програми «Моя команда» від Компанії «Скарбниця»:
Ви витрачаєте свій час і натхнення, для того, щоб пояснити друзям і знайомим, що кращі і
комфортні послуги надає саме «Скарбниця» та в якості подяки отримуєте за це заслужене
грошове заохочення.
Учасники / терміни реферальной програми «Моя команда»:
• Компанія «Скарбниця», Компанія - нараховує і виплачує зароблені бонуси / гроші
«Партнеру»
• «Партнер» - клієнт Компанії «Скарбниця», який має активний договір про надання
фінансового кредиту. Людина, яка створює свою команду.
• «Реферальний код» - персональний код, який Партнер видає друзям/знайомим, і після
використання якого (оформлення договору фінансовго кредиту в Компанії) Партнер
отримує винагороду.
• «Реферал» - новий клієнт, який при оформленні першого договору в компанії
«Скарбниця» назвав код, отриманий від «Партнера»
• «Моя команда» - мережа, яка складається з необмеженої кількості «рефералів» і може
мати не більше 3-х рівнів.
Що отримує Партнер?
«Партнер» має можливість отримувати винагороду від оплачених рефералом відсотків, а
також після укладення першого договору про надання фінансвого кредиту Рефералом
гарантовано отримує на свій рахунок 50 гривень.
Реферальна мережа може мати максимально три рівні:
• За 1-й рівень Компанія платить Партнеру -50грн. + 15%
• За 2-й рівень платить 1-му рівню - 50грн. + 15% і Партнеру - 10%
• За 3-й рівень платить 2-му рівню - 50грн. + 15%, 1-му рівню - 10% і Партнеру - 5%
Як це працює?
1. У розділі «Реферальна програма» Особистого кабінету Ви отримуєте свій персональний
реферальний код. (Код видається один раз і діє безстроково). Таким чином, Ви стаєте
Партнером.
2. При рекомендації своїм друзям скористатися послугами Компанії «Скарбниця», Ви
повідомляєте їм свій реферальний код.
3. Реферал, який раніше ніколи не користувався послугами Компанії, при оформленні
договору про надання фінансовго кредиту називає реферальний код (який він раніше
отримав від Вас). Бонусні 50 гривень будуть Вам нараховані відразу ж після першої
застави. В якості подяки Реферал отримує знижку на сплату відсотків за користування
кредитом у розмірі 20% .
4. Після оформлення договору Реферал вже є для Вас 1-м рівнем. Відповідно, коли він
буде оплачувати % за користування кредитом - Ви, в свою чергу, будете отримувати на
свій реферальний рахунок 15% від оплаченої рефералами суми відсотків.
5. Після оформлення кредитного договору Реферал вже може самостійно пройти
реєстрацію в Особистому кабінеті, і також отримати свій Реферальний код (після чого, він

отримує можливість залучати нових клієнтів для Компанії і стає для них - Партнером та
буде отримувати за операції цих рефералів всі винагороди, які передбачені Програмою)
6. Кожен Партнер може мати максимально до трьох реферальних рівнів (за фактом їх
може бути і більше, але винагорода передбачається тільки за три верхні рівня мережі).
• 1-й рівень принесе дохід: 50грн. + 15% від сплаченої суми відсотків за
користування по кожному із рефералів
• 2-й рівень принесе дохід: 10% від сплаченої суми відсотків за користування по
кожному із рефералів
• 3-й рівень принесе дохід: 5% від сплаченої суми відсотків за користування по
кожному із рефералів
7. Кожен Партнер в Особистому кабінеті бачить суми нарахованих бонусів, історію
нарахувань бонусів і структуру своєї реферальної мережі
8. Мережа працює ТІЛЬКИ в тому випадку, коли всі її учасники мають активні договори
про надання фінансового кредиту . Як тільки один з Рефералів перестає мати активний
договір фінансовго кредиту (викуп, договір зберігання, інкасація і т.п.) - всі учасники
вищого рівня, перестають отримувати винагороду, включаючи і самого Реферала.
9. Існує пільговий термін 28 днів, коли учасник, який вибув з мережі, має можливість
зробити нову заставу та повернутися в діючу мережу. Головне, що зачислення всіх
бонусів передбаченних программою – залишається.
10. Нараховані бонуси в Особистому кабінеті Партнера можуть бути виведені готівкою на
банківську карту Партнера (при цьому оплачується 18% ПДФО і 1,5% ВС) або
конвертовані в бонуси Компанії за курсом 1грн = 20 бонусів.
Важливі моменти:
• При поверненні Реферала на обслуговування в Компанію і повторній заставі в період 28
днів, нарахування бонусів Партнеру, а також отримання винагороди за власних первинних
Рефералів буде поновлено. Винагороду отримують всі учасники Команди.
• Зароблені бонуси учасник може перевести в готівку чи конвертувати в бонуси в будьякий момент, частково або повністю. Якщо його мережа стала неактивною, нараховані
бонуси не пропадають, але нові (за цю мережу) - не нараховуються.
Для правильного розуміння структури реферальних винагород см. Малюнок:

