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Účel a oblast působnosti této politiky 

Crowd1 se zavazuje k dodržování vysokých právních a etických standardů a všechny pobočky jsou povinny 

sdílet tento závazek. Účelem těchto zásad je objasnit povinnosti všech přidružených společností s ohledem na 

podvody a jejich prevenci a kroky, které společnost Crowd1 podnikne vůči jakýmkoli partnerům Partnera v 

případě podezření a/nebo zjištění podvodu vůči společnosti Crowd1 a/nebo partnerům společnosti Crowd1.  

 

Definice podvodu  

 

Právní definice podvodu se v různých zemích a jurisdikcích liší, ale běžně se tento pojem používá k popisu široké 

škály nekalých praktik a pochybení. Podvod zahrnuje jak použití podvodu k získání neoprávněné nebo 

nezákonné finanční výhody, tak úmyslné zkreslení údajů ovlivňujících finanční výkazy jednou nebo více 

osobami. Podvody jsou běžně páchány strany s cílem získat peníze, majetek nebo služby; vyhnout se platbě 

nebo ztrátě služeb nebo si zajistit osobní nebo obchodní výhody. Podvodné jednání není závislé na použití nebo 

hrozbě použití násilí nebo fyzické síly.  

 

Podvodné jednání může zahrnovat mimo jiné:  

- Podvodné použití kreditních karet;  

- Fiktivní rezervace, objednávky nebo nákupy jakéhokoli druhu:  

- Uvádění nepravdivých údajů za účelem získání finančního nebo jiného prospěchu pro sebe nebo pro jinou 

osobu/jiné osoby;  

- Používání cizí IT identity nebo hesla nebo vytváření falešných identit/hesel, aniž by se to stalo bez souhlasu 

nebo zmocnění.  

 

Je třeba poznamenat, že za podněcování, napomáhání, navádění, pokusy, spiknutí nebo spolupráci se považuje 

i jednání, jehož cílem je podnítit, napomáhat, navádět, pokoušet se nebo spolupracovat na podvodného 

jednání, je rovněž podvodem.  

 

Vyšetřování obvinění  

Všechna obvinění z podvodu a podezření na podvod jsou brána vážně. Po obdržení informací naznačujících 

podvod nebo podezření na podvod společnost Crowd1 tyto informace posoudí a určí, zda partner v bude 

dotyčnému pobočníkovi pozastaveno členství až do dalšího vyšetřování, nebo zda bude členství ukončeno 

okamžitě.  

V případě pozastavení členství Partnerovi budou pozastaveny všechny zůstatky na elektronické peněžence, 

provize, bonusy a odměny budou pozastaveny a dotyčnému partnerovi může být zablokován přístup k účtu.  

webových stránek společnosti Crowd1.  

Pokud však bude členství okamžitě ukončeno, ztrácí Affiliate veškerá práva na své pozici v Kompenzačním 

plánu, tj. na všechny předchozí, současné a budoucí provize, bonusy a odměny, které výdělky z odměn 

propadají. 

 

Disciplinární/právní opatření  

Prokázaný podvod nebo podezření na podvod, o kterém se společnost Crowd1 dozví, bude při nejbližší možné 

příležitosti postoupen příslušným orgánům. To může mimo jiné zahrnovat podání trestního oznámení  

policejního hlášení. 
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Crowd1 si vyhrazuje právo podniknout právní kroky proti jakémukoli Partnerovi, kterého Crowd1 podezřívá z 

toho, že se dopustil nebo spáchal podvod.  

Nahlášení podvodu  

Každému, kdo má informace týkající se podvodu nebo podezření na podvod, důrazně doporučujeme, aby je 

nahlásil informace oddělení Compliance společnosti Crowd1 na adresu compliance@crowd1.com.  

Anonymní hlášení  

Osoby, které si přejí chránit svou identitu, mohou podvod nahlásit anonymně. Pro anonymní hlášení, se 

používá číslo a kód hlášení, které umožňují jednotlivci podávajícímu stížnost sledovat a zkontrolovat, zda si 

posuzující úředník vyžádal další informace. 

Tyto zásady boje proti podvodům budou přeloženy do různých jazyků. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi 

touto anglickou verzí a přeloženými verzemi bude platit anglická verze zásad boje proti podvodům. Která má 

přednost. 


