
ID: 00000000 Program Partnerski mBanku
Umowa Partnerska

[UWAGA! To jest jedynie wzór umowy. Prosimy nie drukować ani nie uzupełniać danych wykorzystując ten wzór.
 
Umowa jest dostępna w koncie partnera po zarejestrowaniu, w menu Dane -> Status wniosku]

Zawarta w Łodzi, dnia 0000-00-00 pomiędzy:

[Dane teleadresowe Partnera]

00-000 [poczta]
Dane uzupełniające Partnera:
NIP: 
ID Partnera: 00000000

a

IPA Spółka z o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia 70, posiadająca numer NIP 7252063179,
REGON 101482481, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych, zarejstrowana 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, zwana 
dalej "Organizatorem", reprezentowana przez:

..........................................................................
wypełnia IPA Sp. z o.o

1. Użyte w Umowie pojęcia zostały zdefiniowane w Regulaminie Programu Partnerskiego mBanku,
dostępnym w Serwisie Informacyjnym Programu pod adresem http://www.mbank.net.pl/
i w Umowie mają takie samo znaczenie jak w Regulaminie.

2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków prowadzenia przez Partnera sprzedaży Produktów
udostępnianych przez Organizatora.

3. W celu umożliwienia wykonania Umowy Organizator udostępnia Partnerowi:
a. Serwis Transakcyjny;
b. Moduł Transakcyjny;
c. Dostęp do Konta Partnera;

4. Partner może wyłącznie wykorzystywać materiały dostępne w Koncie Partnera a udostępnione
przez Organizatora do wykorzystania na zgłoszonych do Programu serwisach www.
Partner nie ma prawa dokonywania zmian w materiałach otrzymanych od Organizatora bez pisemnej
zgody Organizatora.

5. Partner prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem swojego serwisu www, według zasad określonych
w Regulaminie.

6. Za sprzedaż Produktów Partnerowi przysługuje opłata prowizyjna. Opłata prowizyjna będzie realizowana
w formie przelewu w dobro rachunku bankowego Partnera numer 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
podanego podczas rejestracji Partnera. W razie konieczności późniejszej zmiany numeru rachunku bankowego
Partnera, Partner zobowiązuje się sporządzić stosowne oświadczenie o zmianie numeru rachunku bankowego
do niniejszej umowy.
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7. Lista Produktów oraz obowiązujące stawki prowizyjne wraz z zasadami ich naliczania publikowane są
w Tabeli Produktów i Prowizji w Serwisie informacyjnym Programu Partnerskiego mBanku.

8. Zmiana Regulaminu oraz Tabeli Produktów i Prowizji nie powoduje konieczności zmian w Umowie.
9. Każdy Partner ma prawo rezygnacji z Programu Partnerskiego w dowolnej chwili, bez żadnych konsekwencji.
10. Rezygnacja Partnera wymaga złożenia Organizatorowi oświadczenia o rozwiązaniu Umowy i rezygnacji 

z uczestniczenia w Programie Partnerskim, w formie pisemnej. Umowa rozwiąże się z upływem okresu
wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.

11. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
12. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn,

w szczególności:
a.  w przypadku stwierdzenia łamania postanowień Regulaminu oraz Umowy Partnerskiej;
b.  w przypadku prowadzenia przez Partnera działalności sprzecznej z prawem;
c.  w przypadku publikacji na serwisach www Partnera treści niezgodnych z polskim prawem, w szczególności:
    -  pornograficznych, w szczególności z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związanych z użyciem
       przemocy lub z udziałem zwierząt;
    -  obraźliwych, oszczerczych, naruszających dobre imię osoby lub osób;
    -  nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami;
    -  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;
    -  udostępniających wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy" bądź inne szkodliwe lub
       niszczące elementy bądź hiperłącza do nich;

13. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
14. Podpisując niniejszą Umowę, Partner oświadcza, że zna i akceptuje zapisy Regulaminu Programu

Partnerskiego mBanku i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego.
16. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                Organizator                                                                                         czytelny podpis Partnera

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