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I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.

System Partnerski słuŜy do promowania produktów i usług oferowanych przez Towarzystwo
Ubezpieczeń ZDROWIE S.A., za pomocą stron internetowych Partnerów.

2.

Za udostępnianie powierzchni na stronach internetowych Partnerzy otrzymują wynagrodzenie na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach, stanowiących jego integralną
całość.

II. DEFINICJE
UŜyte w niniejszym dokumencie zwroty mają następujące znaczenie:
1.

TU ZDROWIE – oznacza Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul.
Śląskiej 21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000362027, kapitał zakładowy 21 950 000 zł opłacony w całości,

2.

SYSTEM PARTNERSKI - oznacza współpracę pomiędzy TU ZDROWIE a Partnerem polegającą na
dobrowolnym, odpłatnym udostępnieniu powierzchni na Stronie Internetowej Partnera w celu
prezentowania materiałów dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych przez TU
ZDROWIE,

3.

PARTNER oznacza:
− pełnoletnią osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce,
− osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z siedzibą w
Polsce,
która jest uprawniona do dysponowania powierzchnią na Stronie Internetowej Partnera i zawarła
Umowę z TU ZDROWIE,

4.

REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami,

5.

REJESTRACJA - oznacza proces składający się z wypełnienia elektronicznego formularza
rejestracyjnego z danymi Partnera, załączenia wymaganych dokumentów (odpis z KRS/wpis do
ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, informacja o nadaniu
numeru REGON), zaakceptowanie Regulaminu,

6.

UMOWA – oznacza zawieraną pomiędzy TU ZDROWIE a PARTNEREM umowę o przystąpienie
do Systemu Partnerskiego. Poprzez zawarcie umowy rozumie się Rejestrację oraz potwierdzenie
akceptacji Partnera oraz Strony Internetowej Partnera przez TU ZDROWIE,
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7.

KLIENT - podmiot zainteresowany ubezpieczeniem zdrowotnym prezentowanym na Stronie
Internetowej Partnera,

8.

STRONA INTERNETOWA PARTNERA - to strona WWW, którą Partner upowaŜniony jest
dysponować samodzielnie lub na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami, niezaleŜnie od
tego, czy domena, w której dostępna jest strona WWW zarejestrowana jest na rzecz Partnera,

9.

PANEL ADMINISTRACYJNY - oznacza udostępniany Partnerowi po zalogowaniu elektroniczny
zbiór danych o czynnościach podejmowanych przez Partnera, Klientach korzystających z
przypisanych Partnerowi banerów reklamowych w ramach Systemu Partnerskiego oraz o naleŜnym
wynagrodzeniu,

10. BANERY REKLAMOWE - materiały tekstowe lub graficzne lub tekstowo-graficzne, które mają
zostać implementowane na Stronach Internetowych Partnerów, dotyczące w szczególności
produktów oferowanych przez TU ZDROWIE.

III. REGULAMIN
1.

TU ZDROWIE organizuje System Partnerski na zasadach określonych Regulaminem.

2.

Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem URL: www.tuzdrowie.pl

3.

TU ZDROWIE udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy oraz umoŜliwia do niego dostęp
przez cały okres obowiązywania Umowy.

4.

TU ZDROWIE zastrzega sobie moŜliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

5.

O kaŜdej zmianie postanowień Regulaminu Partner zostanie powiadomiony na adres poczty
elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym. Równocześnie zmieniony Regulamin
zostanie opublikowany na stronie Systemu Partnerskiego TU ZDROWIE.

6.

Brak wypowiedzenia przez Partnera Umowy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany
Regulaminu oznacza akceptację nowego Regulaminu.

IV. ZAWARCIE UMOWY I ZMIANA DANYCH
1.

Warunkiem uczestnictwa w Systemie Partnerskim jest dokonanie Rejestracji.

2.

Formularz Rejestracyjny jest dostępny pod adresem URL: www.tuzdrowie.pl

3.

Umowę uwaŜa się za zawartą z chwilą aktywacji Panelu Administracyjnego PARTNERA.

4.

Aktywacja zostaje potwierdzona informacją e-mailową przesłaną na wskazany w formularzu
rejestracyjnym adres poczty elektronicznej PARTNERA.
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5.

Na podany adres mailowy PARTNER otrzymuje Banery reklamowe oraz hasła dostępu do swojego
Panelu administracyjnego.

6.

Dokonując Rejestracji PARTNER wyraŜa zgodę na:
− otrzymywanie na adres poczty elektronicznej PARTNERA informacji dotyczących Systemu
Partnerskiego;
− otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera informacji handlowych w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
− przetwarzanie przez TU ZDROWIE danych osobowych objętych Formularzem Rejestracyjnym.

7.

Zmiana danych teleadresowych PARTNERA moŜliwa jest w kaŜdym momencie.

8.

PARTNER jest zobowiązany do powiadamiania TU ZDROWIE o zmianie danych teleadresowych,
osobowych, oraz o zmianie firmy w ciągu 7 dni od ich nastąpienia. Zmiana danych musi być zgodna
z rzeczywistością i nie moŜe wprowadzać w błąd.

V. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ TU ZDROWIE
1.

TU ZDROWIE udostępnia Partnerom Banery Reklamowe w celu ich publikacji na Stronach
Internetowych PARTNERA.

2.

TU ZDROWIE nie odpowiada za Banery Reklamowe, które nie zostały wygenerowane przy uŜyciu
Narzędzia do generowania kodów TU ZDROWIE lub które zostały w jakikolwiek sposób
zmodyfikowane przez PARTNERA lub osoby trzecie.

3.

TU ZDROWIE uprawniona jest do kontroli Stron Internetowych PARTNERA, w kaŜdym czasie,
w szczególności pod względem:
− ich zgodności z Regulaminem oraz wytycznymi TU ZDROWIE,
− sposobu prezentacji Banerów Reklamowych umieszczonych na Stronie,
− aktualności oraz poprawności danych Partnera,
− zgodności z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawem własności przemysłowej,
− zgodności z dobrymi obyczajami i obowiązkiem ochrony przed treściami pornograficznymi i
erotycznymi, związanymi z uŜyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt, mogącymi posłuŜyć do
zniesławienia lub naruszenia dóbr osobistych nawołującymi do szerzenia wszelkiego rodzaju
dyskryminacji lub nienawiści w tym w szczególności: narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej,
− treści o charakterze godzącym w interes lub dobre imię TU ZDROWIE.

Strona 4 z 8
PP/02/2013

UZ/15/2013 – Regulamin Programu Partnerskiego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA

4.

Negatywny wynik kontroli Strony Internetowej PARTNERA uprawnia TU ZDROWIE do odmowy
zawarcia Umowy, Ŝądania usunięcia Banerów Reklamowych lub rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym

5.

TU ZDROWIE uprawniona jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku podejmowania przez PARTNERA czynności naruszających interes lub dobre imię TU
ZDROWIE w postaci:
− wykorzystywania Strony Internetowej Partnera do:
− rozpowszechniania elementów szkodliwych np. wirusów, „pluskiew”, koni trojańskich itp.,
− podejmowania działań naruszających zasady uczciwej konkurencji, w tym nieuczciwego
pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych,
− umieszczenia hiperłącza aktywowanego automatycznie bezpośrednio po wejściu na Stronę
Internetową PARTNERA,
− wprowadzania w błąd odwiedzających Stronę Internetową PARTNERA, w szczególności co do
jej dysponenta, pochodzenia prezentowanych na niej produktów lub usług,
− modyfikacji kodu hiperłącza udostępnianego przez TU ZDROWIE,
− samodzielnego i nieuzgodnionego z TU ZDROWIE umieszczenia kodu Baneru Reklamowego na
innej stronie aniŜeli Strona Internetowa Partnera,
− umieszczenia na Stronie Internetowej PARTNERA treści naruszających prawo lub normy
obyczajowe, a w szczególności:
− naruszających prawa własności intelektualnej lub zachęcających do naruszania tych praw,
− naruszających dobra osobiste innych osób, treści obraźliwych lub zniesławiających,
− pornograficznych i erotycznych, związanymi z uŜyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,
− nawołującymi do szerzenia wszelkiego rodzaju

dyskryminacji lub nienawiści w tym w

szczególności: narodowej, rasowej lub religijnej,
− naruszających regulacje ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów
prawa,
− treści w innym sposób zagraŜających lub naruszających interes lub dobre imię TU ZDROWIE.
6.

TU ZDROWIE przysługuje prawo własności oraz majątkowe prawa autorskie do publikowanych
Banerów Reklamowych, a takŜe oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania Programu
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Partnerskiego. Partner upowaŜniony jest korzystać z nich wyłącznie w zakresie wynikającym z
Umowy i w celu jej realizacji.
7.

TU ZDROWIE nie ponosi odpowiedzialności za:
− wadliwe działanie niezaleŜnych od TU ZDROWIE urządzeń lub systemów,
− nie osiągnięcie przez PARTNERA zakładanych zysków z tytułu uczestnictwa w Programie
Partnerskim,

8.

TU ZDROWIE będzie podejmować działania zmierzające do aktualizacji Banerów Reklamowych na
Stronach Internetowych PARTNERÓW.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA
1.

PARTNER uprawniony jest do pobierania wg własnego wyboru Banerów Reklamowych ze Strony
Internetowej TU ZDROWIE w Systemie Partnerskim, w celu publikacji tych materiałów na Stronie
Internetowej PARTNERA zgłoszonej w Systemie Partnerskim.

2.

PARTNEROWI nie wolno ingerować w treść, kształt, formę Banerów Reklamowych poza
zakresem wyznaczonym przez TU ZDROWIE.

3.

PARTNER jest uprawniony do uŜywania zwrotów: "System Partnerski TU ZDROWIE " lub
"Partner TU ZDROWIE " wyłącznie w związku z realizacją Umowy.

4.

PARTNER moŜe udostępniać w ramach jednej Umowy większą liczbę Stron Internetowych
PARTNERA.

5.

PARTNER uprawniony jest do samodzielnego promowania Strony Internetowej PARTNERA z
poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w tym
nienaruszający dóbr osobistych TU ZDROWIE lub innych podmiotów, a takŜe w sposób zgodny z
zasadami współŜycia społecznego oraz powszechnie przyjętymi regułami etyki.

6.

Zakazane jest uŜywanie zarejestrowanego znaku towarowego TU ZDROWIE, w szczególności w
nazwie i treści Strony Internetowej PARTNERA oraz w inny sposób niŜ określony w Regulaminie,
bez pisemnej zgody TU ZDROWIE.

7.

PARTNER jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy usunąć ze Strony Internetowej
PARTNERA wszystkie Banery Reklamowe.
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VII. ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA
1.

Z tytułu realizacji Umowy TU ZDROWIE wypłaca PARTNEROM wynagrodzenie w wysokości
zgodnej z Tabelą Wynagrodzenia.

2.

Wynagrodzenie jest wypłacane na rachunek bankowy PARTNERA wskazany w formularzu
rejestracyjnym.

3.

Zgromadzone środki finansowe sumowane są do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca i rozliczane do
20 dnia następnego miesiąca, z zastrzeŜeniem punktu 5 i 6 poniŜej.

4.

Rozliczenie jest zbiorem wszystkich wynagrodzeń z transakcji potwierdzonych w danym okresie
rozliczeniowym i prezentowane jest PARTNEROWI w formie elektronicznej. Rozliczenie jest
jedyną podstawą do wypłaty wynagrodzenia.

5.

Wynagrodzenie w odniesieniu do PARTNERÓW - zarejestrowanych podatników VAT czynnych
wpłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT, a w odniesieniu do pozostałych
PARTNERÓW na podstawie wystawianych przez nich rachunków. Wypłata wynagrodzenia nastąpi
nie wcześniej niŜ 14 dni roboczych od doręczenia faktury VAT (rachunku) do TU ZDROWIE.

6.

Doręczenie rachunku lub faktury do TU ZDROWIE jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia.

7.

W przypadku stwierdzenia, Ŝe naliczenie PARTNEROWI wynagrodzenia zostało dokonane na
skutek naruszenia przez PARTNERA Regulaminu, na skutek dokonania przez PARTNERA czynu
niezgodnego z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym działań mających charakter wyłudzenia,
wynagrodzenie nie zostanie Partnerowi wypłacone, a w przypadku gdy wynagrodzenie zostało juŜ
przez TU ZDROWIE wypłacone, PARTNER zobowiązany jest do jego zwrotu na rzecz TU
ZDROWIE, które podejmie działania w celu odzyskania nienaleŜnie wypłaconego wynagrodzenia.

VIII. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY
1.

Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.

2.

Umowa moŜe być rozwiązana przez kaŜdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.

3.

W przypadku naruszenia przez PARTNERA Regulaminu TU ZDROWIE moŜe rozwiązać Umowę
ze skutkiem natychmiastowym (tj. na dzień wysłania na adres poczty elektronicznej PARTNERA
oświadczenia o rozwiązaniu Umowy).

4.

PARTNEROWI przysługuje wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania Umowy z zastrzeŜeniem
art. VII pkt 7.
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IX.POSTĘPOWANIE
IX.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

PARTNER moŜe zgłosić reklamację dotyczącą funkcjonowania Programu Partnerskiego na adres
poczty elektronicznej systempartnerski@tuzdrowie.pl

2.

JeŜeli wyjaśnienie sprawy wymagać będzie dodatkowych dokumentów lub informacji, TU
ZDROWIE niezwłocznie poinformuje o tym PARTNERA.

3.

Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni. JeŜeli wyjaśnienie sprawy w tym
terminie nie będzie moŜliwe TU ZDROWIE poinformuje o tym składającego reklamację wskazując
przewidywany termin zakończenia sprawy.

X.POSTANOWIENIA
X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszelkie informacje i oświadczenia TU ZDROWIE w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uwaŜa
się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty
elektronicznej Partnera.

2.

Wszelkie informacje i oświadczenia PARTNERA, w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uwaŜa się
za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej systempartnerski@tuzdrowie.pl

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu
cywilnego.

4.

W przypadku sporów wynikających z Umowy strony dołoŜą starań, by rozwiązać je w sposób
polubowny.

5.

W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, kaŜda ze stron moŜe wystąpić do
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby TU ZDROWIE.

6.

Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 12.08.2013 r, nr UZ/15/2013 i wchodzi w Ŝycie z
dniem 22.08.2013 r.
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