ID: ________

Program Partnerski NEST Bank
Umowa Partnerska

Zawarta w Łodzi, dnia 2018-02-15 pomiędzy:

Adres korespondecyjny:
......
......
...... ......
, Polska

......
......
...... ......
......
Dane uzupełniające Partnera:
PESEL: ......,
ID Partnera: ......
a
IPA Spółka z o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia 70, posiadająca numer NIP 725-20-63-179, REGON
101482481, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych, zarejestrowana pod numerem KRS
0000434709 w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego 'Rejestru Sądowego ul. Pomorska 37, 90-928 Łódź,
zwaną dalej "Organizatorem", reprezentowaną przez:
..........................................................................
wypełnia IPA Sp. z o.o
Preambuła
Zważywszy, ze Partner jest dysponentem stron www w Internecie lub otwiera strony w ramach
Programu Partnerskiego Nest Bank, a Organizator jest zainteresowany promocją Produktów
udostępnionych przez Nest Bank S.A., to strony zawierają umowę następującej treści:

§1

Strona 1/4

1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne i uzależnione od wyników sprzedaży Produktów
udostępnionych przez Organizatora, wykonywanie przez Partnera na rzecz Organizatora usług
reklamowych i marketingowych. Usługi te skierowane są do nieoznaczonego kręgu odbiorców i zmierzają
do sprzedaży Produktów udostępnionych przez Organizatora, oraz spotęgowania renomy wizerunku i
firmy Nest Bank S.A., a ponadto podwyższenia stopnia dostępności Produktów udostępnionych przez
Organizatora. Czynności te odbywają się poprzez umieszczenie przekazanych przez Organizatora treści
reklamowych i informacyjnych na internetowych stronach www Partnera na zasadach szczegółowo
określonych w niniejszej Umowie Partnerskiej i Regulaminie.

2.

Partner oświadcza, ze posiada prawa do wykorzystywania zgłoszonych w Formularzu Rejestracyjnym
stron www w zakresie niezbędnym dla wykonywania usług objętych niniejszą Umową Partnerską na
rzecz Organizatora. Ponadto Partner oświadcza ze wykonywanie czynności określonych w niniejszej
umowie nie narusza praw autorskich osób trzecich ani jakichkolwiek innych praw. W związku z
powyższym Partner przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich
za naruszenie ich praw w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

3.

Partner,

który

dokonuje

zgłoszenia

Klienta

bezpośrednio

poprzez

Konto

Partnera

bierze

odpowiedzialność za prawdziwość podawanych danych oraz oświadcza, że posiada zgodę osoby, której
dane przekazuje, na ich udostępnienie firmie Nest Bank S.A.
4.

Użyte w niniejszej Umowie Partnerskiej pojęcia zostały zdefiniowane w Regulaminie Programu
Partnerskiego Nest Bank, który stanowi integralną część niniejszej Umowy Partnerskiej jako załącznik nr
1.

5.

Zasady przystąpienia i uczestnictwa w Programie Partnerskim określa Regulamin.

§2

1.

Organizator udostępnia Partnerowi po przystąpieniu przez Partnera do Programu Partnerskiego
następujące elementy związane z uczestnictwem w Programie Partnerskim:
a.

dostęp do Konta Partnera na serwerze Organizatora;

b.

Serwis Usługowy i dostęp do Zgłoszeń;

c.

materiały reklamowe do pobrania w ramach Konta Partnera w wersji elektronicznej,
wspierające czynności o których mowa w § 1.ust. 1

2.

Partner nie ma prawa dokonywania zmian w Materiałach i Zgłoszeniach otrzymanych od Organizatora i
ma obowiązek korzystania tylko z Materiałów i Zgłoszeń pobranych ze swojego Konta Partnera.

3.

Partner prowadzi działania

marketingowe i promocyjne

w ramach Programu Partnerskiego za

pośrednictwem swoich stron www, według zasad określonych w Regulaminie.
4.

Z tytułu usług świadczonych w ramach Programu Partnerskiego na mocy niniejszej Umowy Partnerskiej,
Partnerowi przysługuje wynagrodzenie, którego wypłata i wysokość uzależniona jest od skuteczności
działań reklamowych i marketingowych Partnera tj.

od wartości produktów i usług wymienionych w

Tabeli Prowizji, sprzedanych przy udziale Partnera Klientom pozyskanym dzięki działaniom Partnera w
sposób określony w Regulaminie.
5.

Szczegółowe zasady wypłaty i wyliczenia wysokości należnego Partnerowi wynagrodzenia zawarte są w
Regulaminie oraz Tabeli Prowizji Programu Partnerskiego Nest Bank. Wynagrodzenie płatne będzie
przelewem na rachunek Partnera o numerze 12312312312312312312312312.

6.

Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Partner oraz Organizator mają prawo do
wypowiedzenia Umowy Partnerskiej w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego terminu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym wysłano
wypowiedzenie. Wypowiedzenie musi być dokonane w formie pisemnej.

7.

Organizator ma prawo wypowiedzenia Umowy Partnerskiej bez zachowania terminu wypowiedzenia z
ważnych przyczyn, w szczególności:
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a.

w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu oraz Umowy
Partnerskiej;

b.

w przypadku prowadzenia przez Partnera działalności sprzecznej z prawem;

c.

w przypadku jakiegokolwiek wykorzystania znaku firmowego Organizatora lub Nest
Banku S.A. czy znaku firmowego Programu Partnerskiego oraz znaków firmowych
Produktów nie pobranych z Konta Partnera, a także zamieszczenia na stronach
www Partnera odnośników do serwisów www zawierających treści niezgodne z
polskim prawem, w szczególności:
i.

pornograficznych, w szczególności z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat,
związanych z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt,

ii.

obraźliwych, oszczerczych, naruszających dobre imię osoby lub osób,

iii.

nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów
między narodami,

iv.

naruszających prawa autorskie/własność intelektualną, w szczególności
udostępniających w dowolny sposób pliki lub hiperłącza do plików
graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych
prawem autorskim lub też promujących czy zachęcających do łamania praw
autorskich

v.

udostępniających wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy"
bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy bądź hiperłącza do nich;

8.

Podpisując niniejszą Umowę Partnerską, Partner oświadcza, że zna i akceptuje zapisy Reulaminu
Programu Partnerskiego.

9.

Zmiana Umowy Partnerskiej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z tym zastrzeżeniem, że
zmiana treści Regulaminu nie stanowi zmiany Umowy, ich zmiana dokonywana jest jednostronnie przez
Organizatora, który przedstawi te zmiany Partnerowi w formie komunikatu na Koncie Partnera, oraz
wysyłając odpowiedni komunikat na adres email podany w Formularzu Rejestracyjnym. Partner w
terminie 7 dni może zgłosić sprzeciw co do ich treści i wypowiedzieć niniejsza Umowę Partnerska z
zachowaniem terminu określonego w ust 6 powyżej. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy
Partnerskiej strony ustalają, że wprowadzone zmiany Regulaminu są wiążące dla Stron z upływem 7 dni
od dnia ich przekazania Partnerowi.

10.

Wszelkie prawa do własności intelektualnej prac, co do których wykazano, iż zostały one wykonane
wyłącznie przez jedną ze Stron, przed lub w czasie obowiązywania niniejszej umowy, należą do tej
Strony.

11.

Wykorzystanie, ujawnienie lub powielenie przez Stronę informacji stanowiącej własność drugiej Strony
nie stanowi podstawy do przeniesienia na tę Stronę tytułu do jakiegokolwiek projektu, prawa autorskiego
lub innych rodzajów własności intelektualnej charakteryzujących takie informacje.

12.

Partner jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o zmianie danych teleadresowych (adres,
adres e-mail, telefon kontaktowy), osobowych, nazw firmy i związanych z tym numerów NIP, REGON w
przeciągu 14 dni od ich nastąpienia drogą pocztową. Oświadczenie o zmianach powinno być
potwierdzone podpisem takim, jaki został złożony pod umową o uczestnictwie w Programie Partnerskim,
wyjątek stanowią podpisy osób, które zmieniły nazwisko. Wzory oświadczeń o zmianie nazwiska
Organizator będzie przesyłać mailem w formie załącznika PDF na wniosek Partnera.

13.

Strony niniejszej umowy zobowiązują się do wzajemnego poszanowania swoich interesów i udzielania
sobie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania postanowień umowy.

14.

Strony zobowiązują się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy do powstrzymania się od wszelkich
działań, które mogłyby zaszkodzić dotychczasowej renomie którejkolwiek ze Stron umowy.

15.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową Partnerską oraz Regulaminem, zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.

16.

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji Umowy Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności
rozwiązywać polubownie. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane
rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo i miejscowo sądowi powszechnemu.

17.

Umowa Partnerska została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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Załączniki:
1.

Regulamin

Programu

Partnerskiego

Nest

Bank

(dostępna

pod

adresem

url:

http://www.nestbank.pl/download/pozostale/regulamin-program-partnerski.pdf ).
2.

Tabela

Prowizji

Programu

Partnerskiego

Nest

Bank

(dostępna

pod

adresem

url:

http://www.nestbank.pl/download/pozostale/tp-program-partnerski.pdf ).
Organizator

Partner

.................................

.................................
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