Spó?ka "Insta Service Ltd.", zwana w dalszej tre?ci niniejszej Umowy "Spó?ka", i "Partner", z drugiej strony, zwani
razem "Strony", zawarli niniejsz? Umow? o tym, co nast?puje:
1. Zasady Ogólne.
1. Spó?ka i Partner przyjmuj? na siebie wspólne obowi?zki, zwi?zane bezpo?rednio z przyci?ganiem Klientów do zawarcia transakcji
handlowych na instrumentach oferowanych przez Spó?k?.
2. Partner przyjmuje na siebie prawa i obowi?zki, ustanowione w niniejszej Unowie w zakresie poszukiwania i przyci?gania klientów
celem zawarcia umów o obs?udze borkerskiej, jak równie? inne prawa i obowi?zki przewidziane przez niniejsz? Umow?.
Wykonuj?c polecenia przewidziane w niniejszej Umowie Partner dzia?a w swoim w?asnym imieniu, lecz przyci?ga klientów do
Spó?ki.
3. Partner bezwzgl?dnie uznaje, ?e wszyscy poleceni przez niego Klienci s? Klientami Spó?ki;
2. Stosunki z klientami.
1. Partner mo?e oferowa? potencjalnym Klientom rozmait? informacj? o Spó?ce, powo?uj?c si? na odpowiednie rozdzia?y na stronie
internetowej Spó?ki, jak równie? na inn? informacj?, której wiarygodno?? zosta?a po?wiadczona przez Spó?k?.
2. Partner gwarantuje autentyczno?? i zgodno?? z prawem wszystkcih umów i dokumentów, które Partner oferuje Spó?ce w imieniu
Klienta;
3. Partner udziela Klientom niezb?dnej wiarygodnej informacji zwi?zanej z zawarciem przez Klientów umów obs?ugi brokerskiej,
poja?nia w razie potrzeby ich tre??, przeprowadza konsultacje o us?ugach ?wiadczonych przez Spó?k?;
4. Partner jest zobowi?zany o powiadomieniu Klienta o ewentualnych ryzykach wi???cych si? z udzia?em w handlu na gie?dzie przed
zawarciem Umowy z KLientem;
5. Do us?ug ?wiadczonych przez Spó?k? nie nale?y udzielenie informacji czy polece? zdolnych umotywowa? Klienta do
przeprowadzenia operacji handlowych. W poszczególnych przypadkach Spó?ka ma prawo, na w?asne ?yczenie, udziela? informacji,
polece? czy porad Klientowi, ale w danym przypadku Spó?ka nie ponosi odpowiedzialno?ci za konsekwencje i zyskowno?? takich
polece? i porad dla Klienta. Wszystkie operacje handlowe przeprowadzone przez Klienta na skutek niedok?adnej informacji czy
b??du pozostaj? w mocy i s? obowi?zkowe do wykonania zarówno ze strony Kleinta, jak i ze strony Spó?ki.;
6. Partner musi si? wstryzma? przed udzieleniem Klientowi polece? czy porad dotycz?cych przeprowadzenia operacji na jego rachunku
handlowym. W przeciwnym wypadku Spó?ka nie ponosi odpowiedzialno?ci za konsekwencje takich polece? czy porad;
3. Prawa i obowi?zki Patnera.
1. Partner zobowi?zuje si? do przyci?gania Klientów celem zawarcia przez nich Umów obs?ugi brokerskiej przez Spó?k? na
mi?dzynarodowych rynkach finansowych na warunkach oferowanych przez Spó?k?;
2. Partner zobowi?zuje si? otworzy? konto prowizyjne w Spó?ce.;
3. Partner jest zobowi?zany do posiadania kompentencji w zakresie us?ug ?wiadczonych przez Spó?k?, a tak?e ogólnej informacji o
zasadach dzia?ania mi?dzynarodowych rynków finansowych;
4. Partner jest zobowi?zany do samodzielnego studiowania oficjalnych zasobów informacyjnych Spó?ki oraz do informowania na
bie??co swoich Klientów o zachodz?cych powa?nych zmianach;
5. Partner jest zobowi?zany do udzielenia wsparcia informacyjnego i prawnego swoim Klientom, nale??cym do grupy Partnera, jak
równie? do udzielenia pomocy Klientom w rozwi?zaniu problemów zwi?zanych z ich udzia?em w handlu na gie?dzie;
6. Partner zobowi?zuje si? do udzielenia rozja?nie? Klientom we wszystkich sprawach zwi?zanych z us?ugami ?wiadczonymi przez
Spó?k?;
7. Partner nie ma prawa do zawarcia umów, porozumie? czy kontraktów z subkontrahentami, na mocy których mo?lwe jest pe?ne lub
cz??ciowe przekazanie pe?nomocnictw Partnera wynikaj?cych z tej Umowy osobom trzecim, je?eli nie zosta?o to uprzednio
uzgodnione ze Spó?k?.
8. Je?eli Partner nie jest w stanie samodzielnie rozwi?za? jakiegokolwiek problemu swojego klienta, zobowi?zuje si? w tym celu do
skontaktowania si? ze wspó?pracownikami Spó?ki celem uzyskania potrzebnej pomocy, zebrawszy uprzednio wszystkie niezb?dne
dane (numery rachunków, zlecenia, czas itp.);
9. Partner ma prawo do zorganizowania i przeprowadzenia akcji promocyjnych lub marketingowych tylko po uprzednim ich
uzgodnieniu ze Spó?k?;
10. Partner mo?e dokonywa? wp?at i wyp?at ?rodków pieni??nych z konta prowizyjnego zgodnie z Porozumieniem z Klientem.;
11. Konto prowizyjne jest obj?te trybem prywatnego konta klienta (zgodnie z Porozumieniem z Klientem); Partner ma prawo do
przeprowadzenia operacji handlowych na koncie prowizyjnym ??????? ????? ????? ???????????? ???????? ???????? ?? ????????????
?????, Partner mo?e dokonywa? wp?at i wyp?at ?rodków pieni??nych z konta prowizyjnego zgodnie z Porozumieniem z Klientem;
12. W przypadku powstania problemów zwi?zanych z prowadzeniem biznesu i ?wiadczeniem us?ug oferowanych przez Spó?k? Partner
jest zobowi?zany dostarczy? Spó?ce niezb?dnej informacji, aby umo?liwi? udzielenie przez specjalistów Spó?ki konsultacji
maj?cych na celu rozstrzygni?cie zaistnia?ych problemów;
13. Partner nie ma prawa do przeprowadzenia jakichkolwiek operacji z rachunkiem handlowym Klienta bez odpowiedniej zgody
pisemnej Kleinta;
14. Partner nie ma prawa do dokonania ró?nego rodzaju rozlicze? z klientami (w formie bezgotówkowej czy gotówkowej, w walucie
krajowej czy zagranicznej), w tym do przyjmowania od Klientów ?rodków pieni??nych, papierów warto?ciowych i innej w?asno?ci,
je?eli nie posiada specjalnej umowy ze Spó?k?, zezwalaj?cej na powy?sze operacje;
4. Prawa i obowi?zki Spó?ki.
1. Otwiera? zarekomendowanym przez Partnera klientom rachunki handlowe na podstawie Porozumienia z Klientem;
2. Udziela? Klientom mo?liwo?ci przeprowadzenia operacji handlowych w systemie poprzez ustanowione przez Spó?k? loginy i has?a
(login, password);
3. Prowadzi? pe?nowarto?ciow? rejestracj? operacji Klientów;

4. Spó?ka jest zobowi?zana do udzielenia Partnerowi informacji odno?nie tre?ci zawieranych umów oraz udzia?u Klienta w handlu na
gie?dzie;
5. Spó?ka jest zobowi?zana do dokonania rozlicze? z Partnerem w trybie ustalonym w p. 10 niniejszej Umowy z tytu?u uzyskanych
dochodów na podstawie comiesi?cznych aktów rozlicze? dochodów i wydatków;
6. Spó?ka ma prawo do otrzymania od Partnera pe?nego sprawozdania o przebiegu i wynikach akcji promocyjnych w zakresie
przyci?gania Klientów;
7. Spó?ka ma prawo do rozwi?zania niniejszej Umowy, je?eli Partner nie zarekomendowa? 3-ch Klientów w ci?gu 30 dni od momentu
rejestracji w programie partnerskim Spó?ki. Tymi Klientami nie mog? by? bliscy krewni Partnera, je?eli jest on osob? fizyczn?, i
bliscy krewni za?o?ycieli organizacji, je?eli Partner jest osob? prawn?, a tak?e osobiste rachunki Partnera;
8. Spó?ka ma prawo anulowa? konto Klienta, które nie zosta?o zasilone w przeci?gu 30 dni od momentu rejestracji w Gabinecie
Prywatnym Klienta nale??cego do grupy Partnera;
9. W przypadku nie wywi?zania si? Partnera z zobowi?za? wynikaj?cych z niniejszej Umowy Spó?ka ma prawo do skre?lenia Klienta z
listy uczestników grupy Partnera;
10. Spó?ka ma prawo do poinformowania Klientów nale??cych do grupy Partnera o otrzymaniu przez niego wynagrodzenia z tytu?u
zawieranych przez nich operacji handlowych na mi?dzynarodowych rynkach finansowych za prowadzenie dzia?alno?ci opisanej w
niniejszej Umowie;
11. Spó?ka ma prawo do rozwi?zania Umowy w trybie jednostronnym w przypadku naruszenia b?d? nie przestrzegania przez Partnera
warunków niniejszej Umowy;
12. Spó?ka ma prawo do podejmowania innych czynno?ci omówionych w niniejszej Umowie albo w za??cznikach do niej;
5. Zasady pracy Partnera i przyci?gania Klientów.
1. Partner ma prawo do utworzenia strony internetowej, zgodnej z tematyk? dzia?alno?ci Spó?ki, zawieraj?cej informacj? o
mi?dzynarodowych rynkach finansowych oraz zasadach ?wiadzcenia us?ug brokerskich, dealerskich i inwestycyjnych,
uwzgl?dniaj?c przy tym p. 3 niniejszej Umowy;
2. Rejestracja Klientów i ich zaliczenie do grupy Partnera odbywa si? w jeden z nast?puj?cych sposobów:
1. wykorzystanie przez Klienta linku partnerskiego, z którego przechodzi si? bezpo?rednio na oficjaln? stron? internetow?
Spó?ki;
2. podanie przez Klienta kodu identyfikacyjnego Partnera w formularzu otwarcia rachunku handlowego;
3. wys?anie przez Partnera formy identyfikacji Klienta podpisanej przez tego Klienta;
3. Klient ma prawo zrezygnowa? z us?ug Partnera i korzysta? bezpo?rednio z us?ug ?wiadczonych przez Spó?k?;
4. Aby zapobiec niesumiennej konkurencji zabrania si? przeniesienia Klientów mi?dzy grupami partnerskimi; Uwaga: w przypadku
uzasadnienia przez Klienta przyczyny przeniesienia rachunku do okre?lonej grupy partnera Spó?ka rozpatruje wnioski i podejmuje
konkretn? decyzj? w ka?dym odr?bnym przypadku;
5. Partner nie mo?e otrzymywa? prowizji z rachunków osobistych Partnera, jak równie? z rachunków bliskich krewnych Partnera, je?eli
jest osob? fizyczn?, i z rachunków osobistych bliskich krewnych za?o?ycieli organizacji, je?eli Partner jest osob? prawn?, a tak?e
rachunków osobistych Partnera;
6. Uregulowanie kwestii spornych.
1. Partnerowi przys?uguje prawo do wysuwania Spó?ce roszcze? w przypadku zaistnienia spornych sytuacji. Roszczenia przyjmuje si?
w ci?gu pi?ciu dni roboczych od momentu powstania okoliczno?ci stanowi?cych podstaw? wysuwanych roszcze?;
2. Roszczenie powinno si? wysy?a? w formie listu wystosowanego na adres pocztowy Spó?ki b?d? drog? mailow?, na oficjalne adresy
mailowe (e-mail) udost?pnione na stronie internetowej Spó?ki. Roszczenia wysuwane w innym ni? powy?ej formacie (na forach,
telefonicznie i t.p.), nie b?d? rozpatrywane;
3. Roszczenie powinno zawiera? nast?puj?ce dane:
1. Nazwisko i Imi? Klienta / nazwa firmy,
2. opis sedna spornej sytuacji
3. inna informacja srzyjaj?ca rozstrzygni?ciu spornej sytuacji.
4. Roszczenie nie powinno zawiera?:
5. emocjonalnej oceny spornej sytuacji
6. zniewa?aj?cych wypowiedzi pod adresem Spó?ki
7. niecenzuralnego s?ownictwa
4. Spó?ce przys?uguje prawo do za??dania od Klienta /Partnera dowolnej informacji niezb?dnej do podj?cia decyzji w spornej sytuacji.
5. Spó?ce przys?uguje prawo do odrzucenia roszczenia w przypadku nieprzestrzegania warunków wskazanych w p.p. 6.2, 6.3, 6.4, 7.2,
7.3;
6. Do obowi?zków Spó?ki nale?y rozpatrzenie roszczenia Partnera, podj?cie decyzji w zaistnia?ej spornej sytuacji oraz
poinformowanie o niej Partnera w pi?mie wys?anym listem elektronicznym (e-mail). Maksymalny termin rozpatrzenia spornej
sytuacji i podj?cia decyzji wynosi 10 dni roboczych od momentu otrzymania roszczenia.
7. Wszelkie spory mog?ce wyst?pi? na tle wykonywania postanowie? niniejszej Umowy podlegaj? rozpatrzeniu drog? negocjacji;
8. Przekazanie sporu do s?du wymaga przestrzegania trybu roszczeniowego rozstrzygania sytuacji spornych. Pozew mo?e by?
wniesiony do s?du w tym przypadku, je?eli roszczenie nie zosta?o zaspokojone albo je?eli powód nie dosta? odpowiedzi na swoje
roszczenie w terminie ustalonym w p.p 6.5, 7.2, 7.3 niniejszej Umowy.;
7. Wymiana danych.
1. W celu podtrzymywania kontaktu z Partnerem Spó?ka korzysta z nast?puj?cych ?odków komunikacji:
1. poczta wewn?trzna platformy handlowej
2. poczta elektroniczna
3. kana? faksimile
4. telefon

5. przesy?ki pocztowe
6. og?oszenia na odpowiednich podstronach strony internetowej Spó?ki
7. inne ?rodki elektroniczne przewidziane przez Spó?k? (Skype, ICQ itd.)
2. Partner w celu podtrzymywania kontaktu ze Spó?k? mo?e korzysta? z tych samych ?rodków komunikacji podanych w p. 7.1;
3. Komunikaty, dokumenty, og?oszenia, zawiadomienia, potwierdzenia, sprawozdania i inne b?d? potraktowane jako odebrane przez
inn? Stron?:
2. po up?ywie jednej godziny po wys?aniu na poczt? elektroniczn? (e-mail)
1.
3. po up?ywie jednej godziny po wys?aniu poprzez poczt? wewn?trzn? platfromy handlowej
4. po up?ywie jednej godziny po wys?aniu faksem
5. natychmiast po zako?czeniu rozmowy telefonicznej
6. po up?ywie 7 dni kalendarzowych od momentu nadania przesy?ki pocztowej
7. po up?ywie jednej godziny po umieszczeniu og?oszenia na stronie Spó?ki
8. Poufno??
1. Partner nie ma prawa do rozg?aszania jakiejkolwiej informacji uzyskanej od Spó?ki w trakcie wspólnej dzia?alno?ci, a tak?e
informacji i tre?ci zawartych w niniejszej Umowie w przeci?gu ca?ego czasu trwania niniejszej Umowy i w ci?gu pi?ciu lat po jej
rozwi?zaniu;
2. Partner nie ma prawa do udzielania konkuruj?cym osobom trzecim poufnej informacji dotycz?cej sposobów prowadzenia
dzia?alno?ci i charakteru ?wiadczonych przez Spó?k? us?ug;
3. Strony zobowi?zuj? si? do przestrzegania zasad poufno?ci w zakresie informacji dotycz?cej personalnych danych Klientów, danych
o ich rachunkach i zawieranych na nich transakcjach;
9. Okre?lenie dochodów i rozlicze? stron
1. Spó?ka zobowi?zuje si? do wyp?aty Partnerowi wynagrodzenia tylko w tym przypadku, je?eli Partner przyci?gn?? do Spó?ki nie
mniej ni? 3-ch handluj?cych klientów.
2. Spó?ka wyp?aca wynagrodzenie dla Partnera zgodnie z Za??cznikiem 1. do niniejszej Umowy, lecz nie wi?ksze ni? 50% od ?redniej
wielko?ci Equity na wszystkich rachunkach Partnera za miesi?c rozliczeniowy. Srednia wielko?? Equity jest równa sumie wielko?ci
Equity na pocz?tku i na ko?cu ka?dego miesi?ca rozliczeniowego na wszystkcih rachunkach Klientów, podzielonej przez dwa.
3. Spó?ce przys?uguje prawo nie uwzgl?dnia? przy dokonaniu obliczenia wynagrodzenia Partnera transakcji klientów
przeprowadzonych na skutek niedoskona?o?ci platformy handlowej;
4. W przypadku je?eli suma prowizji nale?nej Partnerowi z tytu?u transakcji jednego z klientów przekracza 30% ogólnej sumy
wynagrodzenia albo w przypadku z?amania p. 5.5 niniejszej Umowy Spó?ka zastrzega sobie prawo odmówi? Partnerowi wyp?aty
prowizji w pe?nej wyosko?ci.;
5. Partnerowi przys?uguje prawo do za??dania od Spó?ki comiesi?cznego zestawienia ilo?ci zarekomendowanych Klientów i ich
rachunków oraz przedstawienia oblicze? wyników ich operacji handlowych.;
6. Naliczenie prowizji Partnerowi dokonuje si? drog? natychmiastowego przelewu na jego rachunek prowizyjny w Spó?ce ca?ej
nale?nej prowizji przys?uguj?cej mu z tytu?u transakcji zarekomendowanego Klienta natychmiast po zamkni?ciu przez niego
odpowiedniej pozycji.
7. Spó?ka dokonuje wyp?at Partnerwoi zgodnie z Za??cznikiem 1 do niniejszej Umowy.
8. Strony samodzielnie i niezale?nie obliczaj? i odprowadzaj? podatki do stosownych urz?dów skarbowych;
10. Ustalenia ko?cowe
1. Niniejsza Umowa nabiera mocy prawnej w momencie jej podpisania przez obie Strony;
2. Czas trwania Umowy - dwana?cie miesi?cy z dnia jej podpisania;
3. W przypadku wywi?zania si? przez obie strony z zobowi?za? niniejszej Umowy uwa?a si? ona za przed?u?on? (prolongowan?) na
czas nieokre?lony.;
4. Warunki niniejszej Umowy mog? by? zmienione albo uzupe?nione przez Spó?k? w trybie jednostronnym, o czym Spó?ka ma
zawiadomi? Partnera z pi?ciodniowym wyprzedzeniem (na 5 dni kalendarzowych) przed wniesieniem zmian do tekstu Umowy;
5. Ka?dej ze stron przys?uguje prawo do rozwi?zania niniejszej Umowy w trybie jednostronnym bez odwo?ania si? do s?du, o czym
strona musi powiadomic inn? stron? nie mniej, ni? na 5 dni przed jej rozwi?zaniem;
6. Niniejsza Umowa mo?e by? rozwi?zana w trybie s?dowym na ??danie jednej ze stron w przypadku niejednokrotnego lub powa?nego
z?amania swoich obowi?zków wynikaj?cych z tre?ci Umowy przez jedn? ze stron, jak równie? w innyh przypadkach omówionych
przez ustawodawstwo.
7. Wszystkie za??czniki, zmiany i uzupe?nienia do niniejszej Umowy nabieraj? mocy prawnej po ich podpisaniu przez pe?nomocnych
przedstawicieli Stron w terminie, ustalonym w powy?szych dokumentach. Je?eli termin ten nie zosta? w nich ustalony, wszystkie
za??czniki, zmiany i uzupe?nienia nabieraj? mocy prawnej od momentu ich podpisania przez obie Strony;
8. Niniejsz? Umow? i wszystkie za??czniki do niej sporz?dzono w dwóch egzemplarzach w j?zyku polskim, po jednym dla ka?dej ze
Stron, maj?cych jednakow? moc prawn?;
Za??cznik 1. Rozliczenia Stron.
1. Ze wszystkich transakcji zarekomendowanych Klientów, niezale?nie od tego, czy zarobili oni czy nie:
1. Spó?ka zobowi?zuje si? do wyp?acenia Partnerowi prowizji na instrumentach Forex w wysoko?ci 1.5 punkta.
2. Spó?ka zobowi?zuje si? do wyp?acenia Partnerowi prowizji na instrumentach CFD w wysoko?ci 20% prowizji Spó?ki z tytu?u
danego kontraktu. Ze szczegó?ow? informacj? odno?nie prowizji mo?na zapozna? si? w sepcyfikacjach do ka?dego odpowiedniego
kontraktu na stronie oficjalnej Spó?ki.
3. Wszystkie inne wynagrodzenia mo?liwe s? tylko w przypadku zawarcia dodatkowych porozumie? mi?dzy Spó?k? a Partnerem.

