Załącznik nr 1 do Umowy Partnerskiej
Obowiązuje od dnia 01.09.2014 do odwołania

!Regulamin Programu Partnerskiego rexio.pl
!Niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego rexio.pl określa zasady zawarcia Umowy Partnerskiej
oraz zasady wypłacania wynagrodzenia na rzecz Partnera.
!
§ 1 Definicje
Partner – właściciel strony internetowej z którym zawarta jest Umowa Partnerska w zakresie
umieszczenia banera rexio.pl.
Zleceniodawca – Ole Group s.c. Paweł Grala, Wioletta Paprocka - właściciel strony internetowej
rexio.pl.
Rexio.pl – strona internetowa oferująca sprzedaż ubezpieczeń.
Umowa Partnerska – umowa regulująca zasady współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Partnerem.
Prowizja – wynagrodzenie wypłacane Partnerowi.
Regulamin - Regulamin Programu Partnerskiego rexio.pl stanowiący załącznik nr 1 Umowy
Partnerskiej.
Adres mailowy Partnera – adres mail wpisany §. 6.3 Umowy Partnerskiej

!

§ 2 Sposób zawarcia Umowy Partnerskiej
1. Strony dopuszczają zawarcie Umowy Partnerskiej w formie elektronicznej wg. poniższego
schematu:
Krok1: Partner rejestruje się na http://rexio.pl/program-partnerski
Krok2: Partnerowi zostaje przedstawiona w formacie html Umowa Partnerska oraz niniejszy
Regulamin. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego z kroku1 zostaje wysłany kod sms na numer
telefonu wpisany w kroku1. W kroku2 Partner wpisując kod sms i zatwierdzając go, akceptuje
warunki Umowy Partnerskiej i niniejszego Regulaminu. Jest to akceptacja przez Partnera wymagająca
dla ważności Umowy Partnerskiej zatwierdzenia przez Zleceniodawcę.
Krok3: Wyświetlona informacja jakie dokumenty Partner powinien przesłać na adres partner@rexio.pl
2. W przypadku akceptacji Umowy Partnerskiej przez Zleceniodawcę, zawarta umowa przychodzi na
adres mailowy Partnera.

!

§ 3 Prowizja
1. Wynagrodzenie Partnera z tytułu Umowy Partnerskiej wynosić będzie:
- dla płatników podatku VAT: 15% netto + VAT liczone wg. przykładowego schematu:
składka polisy (100 PLN) x 15% = 15,00 PLN netto + VAT należnej prowizji.
- dla nie płatników podatku VAT: : 15% netto liczone wg. przykładowego schematu:
składka polisy (100 PLN) x 15% = 15,00 PLN netto należnej prowizji.
2. Partner jest uprawniony do otrzymania Prowizji na podstawie raportów dostarczonych przez
Zleceniodawcę nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, lub po przekroczeniu Prowizji na kwotę
100,00 PLN (stu złotych) netto.
3. Prowizja Partnera będzie płatna nie częściej niż raz w miesiącu, przelewem, na konto Partnera pod
warunkiem przekroczenia kwoty 100,00 PLN (stu złotych) netto, łącznej wartości prowizji.
W przypadku nie przekroczenia w/w kwoty w danym miesiącu, będzie ona automatycznie
przeniesiona na kolejny miesiąc.
4. W przypadku nie osiągnięcia kwoty 100,00 PLN (stu złotych) netto, łącznej wartości prowizji w
okresie danego roku kalendarzowego, Zleceniodawca prześle na adres mailowy Partnera stosowny
raport na podstawie którego Partner wystawi fakturę VAT bądź rachunek. Wypłata wynagrodzenia
Partnera będzie następować w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury lub rachunku.
5. Partner traci możliwość otrzymania wynagrodzenia w sytuacji kiedy w ciągu trzech miesięcy licząc
od dnia przesłania raportu przez Zleceniodawcę nie dostarczy faktury VAT lub rachunku.

!

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obwiązuje od dnia 01.09.2014 do odwołania.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może być dokonana w formie pisemnego oświadczenia
Zleceniodawcy doręczonego Partnerowi lub w formie email na adres wskazany w Umowie
Partnerskiej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem oznaczonym przez Zleceniodawcę w

oświadczeniu o zmianie Regulaminu. W przypadku, gdy Partner nie wyraża zgody na zmianę
Regulaminu winien w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zleceniodawcy o zmianie
Regulaminu poinformować Zleceniodawcę o nie wyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu, co
oznaczać będzie wypowiedzenie przez Partnera Umowy Partnerskiej. Brak odpowiedzi ze strony
Partnera w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zleceniodawcy o zmianie Regulaminu
oznacza wyrażenie zgody na proponowaną zmianę. W trakcie okresu wypowiedzenia Umowy
obowiązują postanowienia Regulaminu w treści przed dokonaniem zmian będących przyczyną
wypowiedzenia przez Partnera Umowy Partnerskiej.

