
Všeobecné obchodné podmienky pre Partnerský program TotalMoney

I. Základné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako VOP) upravujú pravidlá spolupráce Partnerského 
programu TotalMoney a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o spolupráci pre Partnerský program, ktorá bola 
uzatvorená v elektronickej podobe, a to formou odoslania a akceptovania registračného formulára 
prostredníctvom internetovej stránky http://totalmoney.sk/affiliate medzi TotalMoney s.r.o., so sídlom 
Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 45657122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444 (ďalej aj ako TM) 
a Partnerom.

2. Partnerom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ.

3. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi TM a Partnerom. Uzatvorením Zmluvy o spolupráci pre partnerský program 
Partner prijíma znenie týchto VOP.

4. Znenie týchto VOP môže TM kedykoľvek zmeniť. O zmene musí TM informovať Partnera najneskôr v deň, kedy
nadobudnú účinnosť nové VOP. Zmenené VOP sa považujú za dohodnuté v deň ich zverejnenia. VOP sa 
považujú za zverejnené umiestnením ich elektronickej podoby na internetovej stránke. 
https://www.totalmoney.sk/bo/podmienky.pdf.

5. Ak Partner s novým znením VOP nesúhlasí, je povinný toto oznámiť TM zaslaním e-mailu s oznámením 
o ukončení spolupráce na adresu affiliate@totalmoney.sk do troch kalendárnych dní od zverejnenia nových 
VOP.

II. Rozsah spolupráce

1. Partner zabezpečí na svojej internetovej stránke propagáciu dohodnutých produktov formou umiestnenia 
reklamných prvkov, za čo Partnerovi prináleží odmena v zmysle týchto VOP.

2. Reklamnými prvkami sú reklamné bannery, formuláre na zber kontaktných údajov, odkazy na formuláre, 
odkazy na iné stránky, iframy a iné fragmenty zdrojového kódu, ktoré smerujú návštevníka stránky smerujúce 
k uskutočneniu akcie s nárokom na odmenu.

III. Odmena

1. Pre každý reklamný prvok je definovaná samostatná odmena. Jej výška je uvedená v neverejnej časti stránky 
https://www.totalmoney.sk/bo/ (ďalej len Stránka). TM si môže dohodnúť odmenu s Partnerom odlišne od 
týchto podmienok, a to na základe individuálnej dohody uzatvorenej prostredníctvom neverejnej časti 
Stránky.

2. Partner má nárok na odmenu na základe zrealizovanej akcie pre daný reklamný prvok.

3. Výšku aktuálne priznanej odmeny za zrealizované akcie si môže Partner zistiť v neverejnej časti Stránky.

4. V neverejnej časti Stránky bude prehľad odmien aktualizovaný priebežne.

5. O vyplatenie odmeny je Partner povinný požiadať. Za žiadosť o vyplatenie odmeny je považovaná faktúra s 
textom „Marketingové služby - affiliate program ku dňu ................“ vystavená Partnerom a zaslaná na adresu 
affiliate@totalmoney.sk. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dátumu jej doručenia TM.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. TM zabezpečí dostupnosť reklamných prvkov, ktoré sú ponúknuté Partnerovi na zverejnenie. Reklamné prvky 
a pokyny pre ich implementáciu na stránkach Partnera sú prístupné v neverejnej časti Stránky.

2. Stránky, na ktorých Partner zverejňuje reklamné prvky, musia byť prevádzkované v zmysle platnej legislatívy
v mieste registrácie stránky a zároveň legislatívy Slovenskej republiky. Partner prehlasuje, že je oprávneným
používateľom takejto  stránky  v  zmysle  platnej  legislatívy.  Partner  je  sám a osobne zodpovedný  za  obsah
stránok, na ktorých umiestnil reklamné prvky.

3. Grafické vyobrazenie a zdrojový kód reklamných prvkov sú chránené autorskými právami, ktorých nositeľom je
TM. TM poskytuje právo používať tieto prvky Partnerom na umiestnenie na internetových stránkach Partnera
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v  rozsahu  výlučne  pre  účely  Partnerského  programu  TotalMoney.  Partner  nesmie  žiadnym  spôsobom
zasahovať do vzhľadu a zdrojového kódu reklamných prvkov.

4. Partner  nesmie  žiadnym  spôsobom  rozosielať  nevyžiadané  e-maily  (spam),  nevyžiadané  SMS  alebo
nevyžiadanú poštu, ani nijakým iným nekalým spôsobom smerovať návštevníkov na svoju stránku a takýmto
spôsobom ich nabádať na akciu vedúcu k vyplateniu odmeny.

5. Partner nesmie odmeňovať návštevníkov svojich stránok za akcie vedúce k vyplateniu odmeny pre Partnera.

6. Partner  nesmie  sám  alebo  sprostredkovane  poskytovať  osobné  údaje  osôb  prostredníctvom  reklamných
prvkov. Takéto konanie bude posúdené ako hrubé porušenie VOP.

7. Je  prísne  zakázané  umiestňovať  reklamné  prvky  na  stránky,  za  zobrazenie  ktorých  by  Partner  inkasoval
akýkoľvek poplatok v akejkoľvek forme. Takisto je zakázané smerovať návštevníkov na stránky Partnera v rámci
ponuky, za ktorú návštevník priamo alebo nepriamo zaplatil  poplatok za zasielanie takejto ponuky, hoci aj
tento poplatok nebol zaplatený priamo Partnerovi.

8. Partner nesmie zobrazovať reklamné prvky na doménach, ktorých názov obsahuje registrovanú obchodnú
známku akejkoľvek spoločnosti, pokiaľ k takémuto používaniu nedostane písomný súhlas držiteľa ochrannej
známky.

9. Na žiadosť TM je partner povinný informovať ho o úmysle umiestniť reklamné prvky na svojich stránkach.

10. TM má právo kedykoľvek odvolať súhlas so zverejnením reklamných prvkov na stránkach Partnera a Partner je
povinný túto skutočnosť bezvýhradne akceptovať.

11. TM má právo na náhradu škody, ktorá jej vznikne alebo môže vzniknúť nezákonným, neoprávneným alebo
iným konaním Partnera, ktoré spôsobí škodu, a túto škodu si tretia strana uplatní voči TM. Konanie, ktoré
vedie alebo môže viesť k vzniku škody TM je považované za hrubé porušenie VOP.

12. Partner prehlasuje, že všetky informácie, ktoré získa počas spolupráce s TM, sú obchodným tajomstvom a  táto
skutočnosť trvá aj po ukončení spolupráce.

13. Reklamné prvky  nesmú  byť  umiestnené  na  stránkach  s  obsahom,  ktorý  je  v  rozpore  s  dobrými  mravmi
a platnou legislatívou, najmä na stránkach s pornografickým alebo podobným obsahom.

V. Trvanie spolupráce a jej ukončenie

1. Zmluva o spolupráci medzi TM a Partnerom bola uzatvorená na dobu neurčitú.

2. Ak TM zistí porušenie týchto VOP zo strany Partnera, má právo okamžite od tejto Zmluvy odstúpiť. Porušením 
VOP stráca Partner nárok na vyplatenie nezúčtovanej odmeny.

3. Vypovedanie tejto Zmluvy je možné zo strany oboch partnerov kedykoľvek bez udania dôvodu. Výpovedná 
lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy bola 
výpoveď doručená druhej strane.

4. V prípade ukončenia spolupráce výpoveďou Zmluvy má Partner právo na vyplatenie nezúčtovanej odmeny. 
Partner je povinný požiadať o vyplatenie odmeny najneskôr do uplynutia výpovednej lehoty, v opačnom 
prípade nárok na vyplatenie odmeny zaniká.

VI. Prechodné ustanovenia

1. Pre Partnerov registrovaných pred zverejnením týchto VOP platia tieto VOP v plnom rozsahu.

2. V prípade, že Partner registrovaný pred zverejnením týchto VOP s týmito VOP nesúhlasí, má povinnosť 
informovať TM do siedmich kalendárnych dní od ich zverejnenia o ukončení spolupráce, a to e-mailom na 
adresu affiliate@totalmoney.sk.

VII. Záverečné ustanovenia

1. TM nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním reklamných prvkov. 
Partner berie na vedomie, že poskytovanie reklamných prvkov môže TM kedykoľvek obmedziť alebo zastaviť, 
a to aj bez udania dôvodu. Takéto obmedzenie alebo zastavenie poskytovania reklamných prvkov nezakladá 
Partnerovi právo na náhradu škody.
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2. TM nijako neobmedzuje Partnerov v poskytovaní reklamných plôch iným obchodným partnerom na svojich 
stránkach.

3. Tieto VOP sú zverejnené a nadobúdajú účinnosť dňa 23. 03. 2016.
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