
Σχέδιο αμοιβών, κερδών και αποζημιώσεων 

Ορισμοί : 

Site : ο ιστότοπος www.custwin.com  

Εταιρία : η Custwin International LTD 

Μέλος : κάθε φυσικό πρόσωπο που έκανε εγγραφή μέσω του site και πήρε κωδικό μέλους. 

Σύστημα αγορών : η διαδικασία που ακολουθείται από κάποιο μέλος ώστε να κάνει αγορές μέσω των 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με το site έτσι ώστε να ωφεληθεί των προνομίων που του παρέχονται. 

Προνόμιο : το ποσό που η εταιρία επιστρέφει στα μέλη από τα κέρδη της με βάση το ύψος των αγορών 

τους μέσω του συστήματος αγορών. Το ποσό αυτό σε άλλες περιπτώσεις είναι ποσοστό επί των 

αγορών και άλλες περιπτώσεις είναι συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ανεξαρτήτου ύψους αγορών. Το 

ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε μετρητά στα μέλη αλλά μετατρέπεται σε πόντους προνομίων. 

Πόντοι προνομίων : Τα προνόμια μετατρέπονται σε πόντους προνομίων με βάση την ισοτιμία του 

νομίσματος της χώρας του μέλους με το ευρώ. Σήμερα ισχύει η ισοτιμία : 1 πόντος προνομίων = 1 

ευρώ. 

Λογαριασμός προνομίων : Ο λογαριασμός κάθε μέλους όπου εγγράφονται οι πόντοι προνομίων. Είναι 

προσωρινός και σκοπός του είναι να μαζεύει προνόμια ύψους 10 πόντων προνομίων.  Κατόπιν οι 

πόντοι αυτοί αφαιρούνται από τον λογαριασμό και δημιουργούν μια θέση στο σύστημα κέρδους.  

Σύστημα κέρδους : μέθοδος με την οποία τα προνόμια των μελών δημιουργούν κέρδος για αυτούς σε 

μετρητά. 

Λογαριασμός μετρητών (Cwallet) : Ο λογαριασμός κάθε μέλους όπου εγγράφονται τα κέρδη που 

πραγματοποιεί κάθε θέση του μέσα στο σύστημα κέρδους όπως επίσης και οι αμοιβές ηγεσίας.  

Αμοιβή ηγεσίας : χρηματικό ποσό που κερδίζει το μέλος περιοδικά (συνήθως κάθε μήνα) λόγω του 

γεγονότος ότι έχει δημιουργήσει ομάδες μελών ως Συστήσας. Η αμοιβή αυτή είναι ανάλογη με τον 

τζίρο αγορών που πραγματοποιούν τα μέλη αυτά μέσω του συστήματος αγορών. 

Πόντοι Ηγεσίας : μονάδα μέτρησης για την απόδοση της αμοιβής ηγεσίας. Σήμερα ισχύει η ισοτιμία : 

10 πόντοι προνομίων = 1 πόντος ηγεσίας 

Ανάδοχος ή Σπόνσορας ή Συστήσας: κάθε μέλος που ενήργησε ώστε ένα ή περισσότερα νέα μέλη να 

ενημερωθούν για τα οφέλη του συστήματος αγορών και του παρόντος σχεδίου και πραγματοποίησαν 

εγγραφή μέλους χρησιμοποιώντας κατά την εγγραφή τους ως κωδικό αναφοράς/ σύστασης τον κωδικό 

του. 

 

  



Όροι : 

1. Τα μέλη πραγματοποιούν τις αγορές τους μέσω τους συστήματος αγορών για να ωφεληθούν 

των προνομίων. Κάθε αγορά έξω από το σύστημα αγορών ή κατά παράβαση των τρόπων 

λειτουργίας του συστήματος αγορών όπως αναγράφονται στο site δεν αποδίδει προνόμια. 

 

2. Τα προνόμια μετατρέπονται σε πόντους προνομίων και εγγράφονται στο λογαριασμό 

προνομίων του μέλους που πραγματοποίησε την αγορά. Για την μετατροπή χρησιμοποιείται η 

εκάστοτε καθορισμένη ισοτιμία ανάλογα με το νόμισμα στο οποίο έγινε η αγορά. 

 

3. Μόλις συμπληρωθούν 10 πόντοι προνομίων στο λογαριασμό προνομίων δημιουργείται μια 

θέση κέρδους στο σύστημα κέρδους. Οι 10 πόντοι προνομίων διαγράφονται από τον 

λογαριασμό προνομίων. 

 

4. Το σύστημα κέρδους περιλαμβάνει πίνακες κέρδους με κενές θέσεις στις οποίες τοποθετούνται 

χρονικά με την σειρά δημιουργίας τους οι θέσεις κέρδους όλων των μελών.  

 

5. Οι κατηγορίες των πινάκων κέρδους στο σύστημα κέρδους είναι 6. 

 

6. Η θέση σε κάθε κατηγορία των πινάκων κέρδους έχει διαφορετική αξία πόντων προνομίων. 

Ακολουθεί πίνακας με την αξία της θέσης σε κάθε κατηγορία : 

Κατηγορία Πίνακα Κέρδους Αξία Θέσης 

1 10 πόντοι προνομίων 

2 30 πόντοι προνομίων 

3 90 πόντοι προνομίων 

4 270 πόντοι προνομίων 

5 810 πόντοι προνομίων 

6 2.430 πόντοι προνομίων 

 

7. Ο πίνακας κέρδους για κάθε θέση περιλαμβάνει 14 κενές θέσεις μετά από αυτήν σε διάταξη των 

2. Πάντα 2 κενές θέσεις ακολουθούν μια άλλη. 

 

8. Οι θέσεις κέρδους του μέλους ακολουθούν ως προς την τοποθέτησή τους τις προηγούμενες 

θέσεις του ιδίου μέλους ή των προηγούμενων μελών  αυτού σε μια γραμμή αναδοχής 

συστάσεων. Οι θέσεις κέρδους δεν μπορούν να αλλάξουν τοποθέτηση μετά την αρχική. 

 

  



9. Με την συμπλήρωση των 14 επόμενων κενών θέσεων με θέσεις κέρδους, ανεξαρτήτως ποιος 

είναι ο ιδιοκτήτης αυτών, αποδίδονται στον ιδιοκτήτη της θέσης που συμπληρώνει τον πίνακα 

κέρδους μετρητά χρήματα. Σε κάθε κατηγορία του πίνακα κέρδους που συμπληρώνεται το ποσό 

κέρδους είναι  διαφορετικό. Το ποσό αυτό εγγράφεται στο CWallet του μέλους. Από εκείνη την 

στιγμή  και έπειτα το  μέλος μπορεί να ζητήσει να του αποσταλούν. Η καταβολή των χρημάτων 

αυτών γίνεται μέσω του εκάστοτε διεθνούς online wallet που προτείνει η εταιρία στα μέλη. 

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσά κέρδους ανά κατηγορία πίνακα κέρδους : 

Κατηγορία Πίνακα Κέρδους Ποσό Κέρδους 

1 20€ 

2 60€ 

3 180€ 

4 500€ 

5 2.000€ 

6 6.000€ 

 

10. Με την ολοκλήρωση ενός πίνακα κέρδους για μια θέση αποδίδεται μια θέση δώρο στην ίδια 

κατηγορία του πίνακα κέρδους στον ιδιοκτήτη της θέσης ολοκλήρωσης. 

 

11. Με την ολοκλήρωση ενός πίνακα κέρδους για μια θέση αποδίδεται μια θέση στην επόμενη 

κατηγορία του πίνακα κέρδους στον ιδιοκτήτη της θέσης ολοκλήρωσης. 

 

12. Με την ολοκλήρωση ενός πίνακα κέρδους για μια θέση αποδίδονται στον ιδιοκτήτη της θέσης 

ολοκλήρωσης, νέες θέσεις δώρο που τοποθετούνται στην πρώτη κατηγορία του πίνακα 

κέρδους. Ακολουθεί πίνακας με τις θέσεις δώρο 1ης κατηγορίας για κάθε κατηγορία του πίνακα 

κέρδους που  ολοκληρώνεται : 

Κατηγορία Πίνακα Κέρδους Θέσεις δώρο 1ης κατηγορίας 

1 0 

2 2 

3 6 

4 10 

5 20 

6 60 



13. Με την ολοκλήρωση ενός πίνακα κέρδους για μια θέση αποδίδονται στον ιδιοκτήτη της θέσης 

ολοκλήρωσης, νέες θέσεις δώρο που τοποθετούνται στην πρώτη κατηγορία του ομαδικού 

πίνακα κέρδους. Ακολουθεί πίνακας με τις θέσεις δώρο 1ης κατηγορίας ομαδικού πίνακα για 

κάθε κατηγορία του πίνακα κέρδους που ολοκληρώνεται : 

Κατηγορία Πίνακα Κέρδους Θέσεις δώρο 1ης κατηγορίας 

1 0 

2 2 

3 6 

4 10 

5 20 

6 60 

 

14. Με την ολοκλήρωση ενός πίνακα κέρδους για μια θέση στον ομαδικό πίνακα ισχύουν οι όροι 

9,10,11,12,13. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται αντίστοιχα για τις θέσεις και τις κατηγορίες του 

ομαδικού πίνακα κερδών. 

 

15. Bonus 7: Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου το συνολικό προνόμιο ξεπερνάει το 18%, μέρος του 

προνομίου τοποθετείται και διανέμεται ως κέρδος βάση ποσοστών ενός πίνακα κατάταξης σε 

σχέση με την γραμμή αναδοχής σε 7 επίπεδα. Ως πρώτο επίπεδο λογίζονται τα  μέλη που 

έχουμε εγγράψει εμείς και στη συνέχεια τα επίπεδα ακολουθούν την διαδοχή σπόνσορα. Ο 

πίνακας με τα ποσοστά έχει ως εξής : 

Επίπεδο από Σπόνσορα Ποσοστό διαμοιρασμού 

1 8% 

2 17% 

3 8% 

4 17% 

5 25% 

6 8% 

7 17% 

 

 



16. Με την δημιουργία μιας θέσης, μέσω προνομίων  ή μέσω αναβάθμισης  κατηγορίας μιας 

θέσης,  δημιουργούνται πόντοι ηγεσίας. Ανάλογα με την κατηγορία του πίνακα κέρδους στην 

οποία  δημιουργείται η θέση έχουμε και δημιουργία διαφορετικής αξίας πόντων ηγεσίας : 

Κατηγορία Πίνακα Κέρδους Πόντοι ηγεσίας 

1 1 

2 3 

3 9 

4 27 

5 81 

6 243 

 

17. Οι πόντοι ηγεσίας έχουν αξία για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνήθως ενός μήνα. Με την 

λήξη της περιόδου (Κλείσιμο περιόδου) αθροίζονται οι πόντοι ηγεσίας που έχουν δημιουργηθεί 

κατά το χρονικό διάστημα αυτό από την ομάδα μελών κάθε συστήσαντα και τον κατατάσσουν 

σε κάποιο επίπεδο ηγεσίας. Βάση του επιπέδου ηγεσίας ο συστήσας λαμβάνει αμοιβή ηγεσίας. 

Ακολουθεί πίνακας με τις αμοιβές ηγεσίας ανά επίπεδο ηγεσίας : 

 

Τίτλος Επίπεδο ηγεσίας Πόντοι ηγεσίας Αμοιβή ηγεσίας 

Leaders Team 

1 300 200€ 

2 600 400€ 

2 1.200 800€ 

Platinum Team 

4 2.500 1.500€ 

5 8.000 3.500€ 

6 15.000 7.500€ 

Diamond Team 
7 30.000 15.000€ 

8 60.000 30.000€ 

 



18. Για την κατάταξη του συστήσαντα σε κάποιο επίπεδο ηγεσίας λαμβάνεται ως κριτήριο ο 

κανόνας του 60%. Πρέπει το άθροισμα πόντων ηγεσίας των αδύναμων ομάδων που έχει 

αναπτύξει ο συστήσας να συμπληρώνει το 60% των πόντων ηγεσίας που απαιτούνται για την 

επίτευξη ενός επιπέδου. Σε  διαφορετική περίπτωση κατατάσσεται σε χαμηλότερο επίπεδο 

ηγεσίας για την συγκεκριμένη περίοδο. 

 

19. Τα πρώτα 200€ κάθε μήνα που κερδίζει το μέλος (είτε από τους πίνακες κέρδους είτε από την 

αμοιβή ηγεσίας) τοποθετούνται στον Λογαριασμό Βασικής Κατανάλωσης. Τα χρήματα αυτά 

μεταφέρονται στον λογαριασμό κερδών του μέλους και είναι άμεσα διαθέσιμα με το κλείσιμο 

της εκάστοτε χρονικής περιόδου και ευθέως ανάλογα με το ποσό αγορών του μέλους που 

εμφανίζονται  ως εξοφλημένα κατά  την χρονική περίοδο που μόλις έκλεισε. Σε περίπτωση που 

το ποσό αγορών δεν καλύπτει το υπόλοιπο  στον λογαριασμό βασικής κατανάλωσης, η διαφορά 

τους μεταφέρεται προς χρήση στην αμέσως επόμενη περίοδο.  

 

20. Για την λήψη κέρδους από τους πίνακες κερδών και την αμοιβή ηγεσίας  θα πρέπει το μέλος να 

πραγματοποιεί  αγορές ελάχιστης αξίας 200 ευρώ κάθε τρίμηνο. Οι αγορές  υπολογίζονται με το 

κλείσιμο κάθε χρονικής περιόδου (ημερολογιακό μήνα) και δίνουν το δικαίωμα λήψης κέρδους 

και αμοιβών για την αμέσως επόμενη χρονικό περίοδο. Ως τρίμηνο υπολογίζετε το χρονικό 

διάστημα των  πρώτων 3 μηνών που προηγούνται τις περιόδου που έκλεισε 

συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας. Ως  αγορές λογίζονται όσες εμφανίζονται ως 

εξοφλημένες κατά την περίοδο του υπολογιζόμενου τριμήνου. Για τα νέο εγγραφόμενα μέλη 

ισχύει περίοδος των 3 πρώτων μηνών άνευ αξιολόγησης. Η αξιολόγηση  ξεκινάει με το κλείσιμο 

του 6ου μήνα από την εγγραφή τους. 

 

21. Το παρόν κείμενο είναι προσάρτημα των όρων εγγραφής και χρήσης του site. Υπόκειται σε 

αναθεώρηση  και τροποποίηση στην διακριτική ευχέρεια της εταιρίας. Το μέλος οφείλει να 

αποδεχτεί κάθε αλλαγή του παρόντος. Μη αποδοχή των αλλαγών του παρόντος συνιστά 

αυτόματα την καταγγελία της σύμβασης με το μέλος. 

 


