Všeobecné zmluvné podmienky
Partnerský program
Tieto všeobecné zmluvné podmienky vydala dňa 1.1.2018 spol. iHolding, s.r.o., sídlo: Jungmannova 14, 851 01
Bratislava, IČO: 45 622 272, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.:
66646/B (ďalej ako „Podmienky“).
Článok I.
Definície pojmov
Pojmy uvedené v týchto Podmienkach majú nasledovný význam:
Link:
Jedinečný odkaz na webovú stránku Portálu, vygenerovaný Partnerovi prostredníctvom Portálu.
Klient:
Potenciálny klient, ktorý po poskytnutí Služieb Partnerom uzatvoril prostredníctvom Spoločnosti s Poisťovňou
Poistnú zmluvu.
Odmena:
Odmena, ktorú Spoločnosť zaplatí Partnerovi za poskytovanie Služieb.
Partner:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytne alebo poskytuje tretej osobe Služby podľa Podmienok.
Partnerská zóna:
Časť Portálu, do ktorého poskytuje Spoločnosť Partnerovi prístup.
Poisťovňa:
Právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe
povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska, poisťovňa z iného
členského štátu ako aj pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá má so Spoločnosťou uzatvorenú
zmluvu, na základe ktorej poskytuje Spoločnosť Poisťovni služby finančného sprostredkovania.
Poistná zmluva:
Poistná zmluva produktu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla, ktorú uzatvorí tretia osoba s Poisťovňou pričinením Spoločnosti a to na základe Služieb
Partnera.
Poistné:
Výška peňažného záväzku, ktorý Klient alebo Potenciálny klient má Poisťovni na základe Poistnej zmluvy uhradiť
za prvý rok trvania Poistnej zmluvy.
Portál:
Webové rozhranie zriadené a prevádzkované Spoločnosťou, prostredníctvom ktorého poskytuje Spoločnosť
tretím osobám služby sprostredkovania uzatvorenia Poistnej zmluvy.
Provízia:
Finančná odmena, ktorú inkasuje Spoločnosť od Poisťovne za sprostredkovanie uzatvorenia Poistnej zmluvy
s Klientom.
Služby:
Poskytovanie informácií o Spoločnosti tretím osobám s výnimkou ďalších úkonov, ktoré by smerovali k zrušeniu
alebo uzatvoreniu Poistnej zmluvy.
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Spoločnosť:
Obchodná spoločnosť iHolding, s.r.o., so sídlom na Jungmannovej ul. č.: 14, 851 01 Bratislava, IČO: 45 622 272,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 66646/B.
Všeobecné zmluvné podmienky:
Tieto všeobecné zmluvné podmienky k partnerskému programu
Zberný účet:
Virtuálny účet zriadený a vedený Spoločnosťou, na ktorom Spoločnosť eviduje výšku Odmeny, na vyplatenie
ktorej vznikol Partnerovi nárok.
Článok II.
Zaregistrovanie do Partnerskej zóny, Spôsob používania Partnerskej zóny
1.

Spoločnosť umožňuje Partnerovi, aby sa prostredníctvom Portálu zaregistroval do Partnerskej zóny.

2.

Partnerská zóna umožňuje Partnerovi poskytovať Klientom Služby a to vygenerovaním Linku, ktorý
následne môže Partner adresovať Klientovi, alebo tento Link Partner uverejní na svojom webovom
sídle.

3.

Úspešným zaregistrovaním do Partnerskej zóny udeľuje Partner Spoločnosti súhlas so spracúvaním
osobných údajov Partnera v rozsahu, za podmienok a na účely podľa informácie uverejnenej na
www.poistnamiska.sk .
Článok III.
Odmena

1.

Partnerovi za splnenia podmienok podľa ods. 2 vznikne voči Spoločnosti nárok na Odmenu vo výške 5€
z prvoročného Poistného pri zrealizovaní zmluvy prostredníctvom Linku, ktorú Klient uhradil Poisťovni.
Nárok na odmenu vznikne Partnerovi dňom nasledujúcim po dni splnenia kumulatívnych podmienok
podľa odseku 2 tohto článku Všeobecných zmluvných podmienok. Odmena môže byť upravená
prípadnou akciou zverejnenou na tomto webe.

2.

Partnerovi vzniká nárok na Odmenu, v prípade ak:
a) za použitia Linku uzatvorí Klient prostredníctvom Spoločnosti Poistnú zmluvu
b) zmluva vznikne v súvislosti s predchádzajúcou pripomienkou výročia PZP Klienta aj bez použitia
Linku, pričom sa prihliada na prvú zadanú pripomienku a zhodu emailovej adresy
c) Klient zaplatí lehotné Poistné a Spoločnosť príjme od Poisťovne Províziu a
d) Klientom nie je Partner a
e) od prijatia Provízie Spoločnosťou od Partnera uplynulo viac ako 60 dní.

a)

3.

Splatnosť Odmeny podľa ods. 2 tohto článku Všeobecných zmluvných podmienok nastáva prvý deň
kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom:
a) vznikne Partnerovi voči Spoločnosti nárok na Odmenu a
b) Partner čestne vyhlási, že nie je Klientom Spoločnosti a
c) Partner zašle Spoločnosti informáciu o bankovom účte Partnera, na ktorý má byť Odmena
vyplatená a
d) Partner na požiadanie hodnoverným spôsobom preukáže Spoločnosti, že bankový účet, na ktorý
Partner žiada o vyplatenie Odmeny patrí Partnerovi (napr. potvrdením banky o zriadení
bankového účtu).
Odmena podľa tohto článku Všeobecných zmluvných podmienok sa považuje za odmenu vrátane dane
z pridanej hodnoty, ak sa táto na Odmenu vzťahuje.
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4.

Všetky a akékoľvek zrážky, preddavky, odvody a iné peňažné zaťaženia vo vzťahu k Odmene znáša a je
povinný odviesť Partner.

5.

Spoločnosť nezodpovedá Partnerovi za pokuty, penále, škody, ujmu a iné a akékoľvek ďalšie sankcie
vyrubené Partnerovi Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, daňovým úradom v súvislosti
s prijatím Odmeny od Spoločnosti.
Článok IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných zmluvných podmienok. Za zmenu týchto
Všeobecných zmluvných podmienok sa považuje ich čiastočná zmena ako aj zmena celého ich obsahu.

2.

O zmene týchto Všeobecných zmluvných podmienok bude Partner informovaný publikovaním
zmenených Všeobecných zmluvných podmienok na Portáli a zároveň odoslaním notifikácie o ich zmene
na e-mail Partnera za podmienky, že Spoločnosť disponuje aktuálnym e-mailom Partnera.

3.

Zmenené Všeobecné zmluvné podmienky sa stávajú voči Partnerovi právne záväzné uplynutím 15
kalendárnych dní odo dňa ich uverejnenia a ich zaslania podľa ods. 2 tohto článku Všeobecných
zmluvných podmienok.

4.

Ak Partner so zmenou týchto Všeobecných zmluvných podmienok nebude súhlasiť, je povinný písomne
Spoločnosť o jeho nesúhlase so zmenou Všeobecných zmluvných podmienok vyrozumieť v lehote podľa
ods. 3 týchto Všeobecných zmluvných podmienok, inak sa má za to, že so zmenou týchto Všeobecných
zmluvných podmienok Partner súhlasí.

5.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zrušenie účtu Partnerského programu v prípade nedodržania týchto
podmienok ako i v prípade poškodzovania mena spoločnosti

6.

Spoločnosť si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených
pre získavanie odmien. Odmenu nemôže získať Partner, ktorí čo i len čiastočne nesplnil stanovené
podmienky Partnerského programu alebo ich pravidlá iným spôsobom porušia.

v Bratislave, dňa 1.1.2018

iHolding, s.r.o.

FAQ
Čo je Partnersky program?
Propaguj stránku www.poistnamiska.sk prostredníctvom emailu (Facebook, Viber, WhatsUp...) svojim
priateľom, rodine a známym a nechaj si za to platiť. Ty dostaneš finančnú odmenu a oni získajú možnosť
porovnať si online ceny PZP u jednotlivých poisťovní, sami si vybrať tú najvhodnejšiu ponuku a ušetriť.
Čo treba spraviť?
Registruj sa, získaj jedinečný link a pošli ho všetkým svojim priateľom a známym. Použiť môžeš nami
prednastavenými odkazmo alebo jednoduchým skopírovaním vieš link poslať cez mail, Viber, Facebook,
whatsup...
Aké údaje treba k registrácii?
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Stačí len tvoj email a heslo. S propagáciou webu a zarábať, môžeš začať aj hneď.
Kedy vzniká nárok na odmenu?
Nárok na Odmenu vzniká, ak sa za použitia zdieľaného linku uzatvorí návrh zmluvy PZP, zaplatí lehotné poistné
a Spoločnosť príjme od Poisťovne Províziu. Podmienkou je, že od prijatia Provízie Spoločnosťou od Partnera
uplynuli 2 mesiace. Prečo 2 mesiace? To je doba, počas ktorej môže klient poistný návrh vypovedať a nevzniká
tak nárok na províziu pre Spoločnosť ani na odmenu Partnerovi.
Aká je výška odmeny?
Za splnenia podmienok vznikne voči Spoločnosti nárok na Odmenu vo výške 10€ .
Vzor výpočtu odmeny?
Napr.

cena ročného poistného PZP = odmena 10 €

V prípade polročnej alebo štvrťročnej splátky poistného sa výška odmeny počíta
a zároveň pripisuje na Zberný účet Partnera podľa spôsobu platby.
(polročná splátka poistného = odmena 5€, príde ešte druhá časť odmeny 5€)
(štvrťročná splátka poistného = odmena 2,50€, príde ešte 3 x 2,50€ odmeny)

Mám prehľad o stave svojich doporučení?
Vo svojom účte nájdeš prehľadne zoradené údaje. Evidujeme každú návštevu stránky, ktorá bola
vykonaná prostredníctvom tvojho linku. Počet uzavretých návrhov, výšku nároku na odmenu
i zadaných pripomienok k uzavretiu PZP neskôr.
Ako sa dostanem k odmene?
Vo svojom účte Partnerského programu, pri žiadosti o výplatu, budete vyzvaný k doplneniu
identifikačných údajov o sebe a čísle účtu kam odmenu vyplatiť.
Som klient, môžem byť v Partnerskom programe aj ja?
Zákon nedovoľuje byť klientom a zároveň aj doporučiteľom. Hoci k samotnej registrácii stačí len email
a heslo, problém by nastal pri výplate, ak táto podmienka nie je splnená.
Vznikol mi nárok na odmenu ale stal som sa medzi časom klientom Spoločnosti. Bude mi vyplatená moja
odmena?
Partnerský program končí dňom, kedy sa Partner stal aj klientom Spoločnosti. Je potrebné podať
žiadosť o výplatu ešte predtým ako sa stane Partner klientom. V prípade, ak kontrola preukáže zhodu
osobných údajov Partnera s údajmi v databáze klientov, nárok na vyplatenie odmeny nevzniká
z dôvodu nedodržania podmienok Partnerského programu.
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