Przedstawienie firmy For Direct
1. Wstęp
For Direct S.R.L. to spółka z .o.o. o charakterze instytucji finansowej z siedzibą w Santo
Domingo na Dominikanie. Ściśle zintegrowana jest z bankiem offshore Direct Bank LTD z
siedzibą w Fomboni w Republice Mwali (Moheli), która jest członkiem Unii Komorów.
Powiązanie dotyczy bezpośrednio systemu rozliczeń w e-bankingu DB LTD jak i osoby
właściciela - pana Daniela Sikory.
Integracja tych dwóch instytucji obejmuje działania reklamowe, marketingowe, rozliczeniowe i
finansowe.
Dostęp i otworzenie rachunku możliwy jest jedynie poprzez Rekomendację osoby będącej już
klientem tych instytucji a formalności związane z tym wymagają kilku dodatkowych działań.
Tyle słowem sztywnego wstępu a teraz pewnie jesteś ciekawy jak to odnosi się do osoby takiej
jak ty czy ja, tutaj w kraju Unii Europejskiej?

2. Czym For Direct różni się od powszechnych instytucji finansowych w
Europie?
Odpowiedź na to pytanie można przedstawić w trzech punktach mówiących o korzyściach jakie
może przynieść zainteresowanie się For Direct / Direct Bank LTD.

2.1. Zabezpieczenie i gwarancja nienaruszalności środków finansowych
gromadzonych na rachunkach.
Zabezpieczenie i gwarancje daje Centralny Bank Dominikany i to dokładnie na 100%, czyli na
całość zgromadzonych funduszy, a nie tylko na jakąś określoną wartość.

Porównując ten punkt do instytucji finansowych w Unii Europejskiej, For Direct
wraz z Direct Bank LTD wypada tryumfująco. W razie bankructwa bowiem
gwarantuje to wszystkim klientom wypłatę 100% środków zgromadzonych na
rachunkach, a nie jak by to było w przypadku powszechnych instytucji bankowych
w Europie – do 100.000 Euro!
Poza tym zabezpieczenie i nienaruszalność finansów obejmuje brak ingerencji w rachunki
bankowe Direct Bank LTD ze strony jakiegokolwiek podmiotu, z wyłączeniem jedynie
podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy lub podejrzenia o dokonanie (lub próbę dokonania)
przestępstwa finansowego.
W takim wypadku rachunki są blokowane i przeprowadzane jest dochodzenie wyjaśniające.

Kto może skorzystać z warunków z punktu 2.1. ?

 W większości przypadków będą tym zainteresowani wszyscy, którym banki europejskie

poblokowały konta, których rachunki zajął Urząd Skarbowy lub komornicy itd.
W Direct Bank LTD, wszystkie te podmioty nie będą miały dostępu do rachunku.
 W następnej kolejności skorzystać z tego mogą firmy które prowadzą rozliczenia na
świecie.
Rozliczanie w DB LTD jest globalne i natychmiastowe.
 Kolejna grupa to firmy marketingowe prowadzące swoje działalności w formie rozliczeń
wielopoziomowych.
Direct Bank LTD został również po to stworzony.

2.2. Możliwość generowania wysokich zysków.
Połączenie czy raczej bezpośrednia integracja Direct Bank LTD z For Direct S.R.L.,
umożliwiają nam Europejczykom, jako klientom tych podmiotów – generowanie zysków
znacznie wyższych niż dopuszczalne maksimum w Unii Europejskiej.
Mamy i korzystamy z takich produktów finansowych jak:








rachunki inwestycje 12 miesięczne z oprocentowaniem 6% w skali roku;
rachunki inwestycyjne 24 miesięcznych z oprocentowaniem 12% w skali roku;
10-cio letni fundusz powierniczy z zyskiem generowanym na poziomie 24% w skali
roku;
karty płatnicze Visa/Mastercard których anonimowość bardzo nas satysfakcjonuje;
wewnętrzna waluta stworzona przez wspomniane instytucje, która zachowuje się w
sposób diametralnie odmienny od zasad panujących na wolnym rynku;
ostatecznie, jako TOP klienci z TOP OFERTY którą jest zakup pakietu jednostek tej
waluty wewnętrznej z gwarancją jej odkupu z 40% zyskiem, już po 120 dniach.

To wszystko jest możliwe dzięki działalności finansowej prowadzonej poza jurysdykcją Unii
Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Kto może skorzystać z warunków w Punkcie 2.2. ?
Każda z osób fizycznych lub prawnych która spełni warunki do stania się klientem:

 Przede wszystkim bezwarunkowo chęć wyrażenia zgody na stanie się klientem. Taką chęć
przynależności definiuje pobranie udziału klienckiego w odpowiedni sposób i w
odpowiednim miejscu.
 Koniecznie osoba która zarekomenduje nowego klienta.
 Koniecznie wyrażenie zgody na warunki i regulamin.
 Spełnienie kolejnych wewnętrznych wymagań pozwala uzyskać dostęp do TOP OFERTY.

3. Ku zaskoczeniu wielu instytucji finansowych, możliwość podjęcia marketingu
i to w systemie rozliczeń wielopoziomowych.
Z takiej oferty mogą korzystać zarówno indywidualne osoby jak i firmy MLM, lub programy
partnerskie. To dodatkowa forma wynagrodzenia.
Zintegrowanie się tych dwóch instytucji oraz globalny zasięg możliwości współpracy, tworzy
możliwość promocji i reklamy produktów bez wymagania odpowiednich zezwoleń.
Nie promujemy instytucji bankowej tylko promujemy spółkę finansową.
Podsumowując korzyści jakie mamy to:

 Zabezpieczenie finansowe i 100% gwarancje wypłacalności.
 Możliwość generowania wysokich zysków.
 Praca a właściwie współpraca w marketingu.
O szczegółach tych warunków możesz się dowiedzieć realizując pierwszy konieczny punkt:
wyrażając chęć uczestnictwa jako klient (czyli pobierając udział kliencki).

