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Партньорско споразумение

Tradomart SV Ltd. е компания, регистрирана съгласно законите на Сейнт Винсент и 
Гренадини с регистрационен номер 23071 IBC 2015, със седалище в Шемрок Лодж, 
Мъри Роуд, Кингстън Сейнт Винсент и Гренадини, от една страна, и  , с н о м е р  н а
Л К /Паспорт                               с адрес на               или          , компания,  надлежно 
регистрирана и съществуваща съгласно законите,  чието седалище е 
регистрирано на адрес                                             (наричан по-долу „Партньор“), от 
друга страна. С настоящото Споразумение Страните се договарят, както следва.

1. Правна информация

1.1 ФорексМарт (наричана по-долу „ФорексМарт“ или „Компанията“ или „Нас/Ние“) е 
инвестиционна фирма, която оперира по целия свят.

1.2 Tradomart SV Ltd. е компания, регистрирана съгласно законите на Сейнт Винсент и 
Гренадини с регистрационен номер 23071 IBC 2015, със седалище в Шемрок Лодж, 
Мъри Роуд, Кингстън Сейнт Винсент и Гренадини.

1.3 Партньорът (наричан по-долу „Вие“ или „Партньор“) признава, че официалният 
език на Компанията е английският.

2. Въведение

2.1 Настоящото Партньорско споразумение е сключено между Партньора и Компанията.

2.2 Настоящото Партньорско споразумение задава параметрите на отношенията между 
Партньора и Компанията. То не може да бъде договорено или отменено от каквито и да 
било предварителни споразумения или договорености, направени между Партньора и 
Компанията.

2.3 Партньорското споразумение урежда отношенията между Партньора и Компанията. 
То предоставя цялата необходима информация на Партньора преди всяко действие, 
извършено в рамките на ефективността на партньорството.

2.4 Тъй като това споразумение е сключено между Страните, които се намират в 
отдалечени географски региони, настоящото Партньорско споразумение не се изисква 
да бъде подписано нито от Партньора, нито от Компанията, или от двете Страни, за да 
бъде правно обвързващо.

2.5 С настоящото Партньорът потвърждава, че е прочел, разбрал и приел настоящото 
Партньорско споразумение с изменения, правени от време на време, заедно със 
спомагателните му документи.

3. Влизане в сила и валидност на Споразумението

3.1 Настоящото Партньорско споразумение не е задължително да бъде подписано 
нито от Партньора, нито от Компанията, за да бъде правно обвързващо за тях; и 
Партньорът няма право на анулиране на основание, че това е Договор от разстояние.
3.2 Партньорското споразумение ще влезе в сила на датата, на която Партньорът 
получи известие от Компанията по имейл, но не и преди цялата необходима 
документация да бъде надлежно попълнена от Партньора и получена от Компанията.

3.3 Настоящото Партньорско споразумение е валидно 12 месеца от датата на 
приемане от Партньора. Ако условията на настоящото Споразумение са изпълнени, 



Споразумението влиза в сила за неопределен период от време.

3.4 Партньорското споразумение предполага откриване на партньорска(и) сметка(и) от
Партньора в Компанията.

4. Определения

4.1 4.1 Освен ако не е изрично посочено друго, следните термини в настоящото 
Партньорско споразумение се определят, както следва:

„Банер“ означава блокова реклама, която съдържа линк към официалния уебсайт на 
Компанията.

„Клиент“ или „Потребител“ означава всяко физическо лице, което използва 
продуктите и услугите на Компанията чрез сметка, открита в нея и е предмет на 
Клиентското споразумение.

„Клиентско споразумение“ означава официалната документация на Компанията, 
посочваща условията и споразумението между Клиента и Компанията, което се 
приема при откриване на сметка в Компанията. Съответният линк към профила на 
Партньора е сметката на Партньора, открита от Компанията за комисионни плащания 
в съответствие със Споразумението.

„Официален уебсайт“ означава уебсайта на Компанията под името на домейна 
www.forexmart.com и всеки друг домейн, чрез който Компанията оперира на езици, 
различни от английски.

„Партньор“ означава всяко физическо или юридическо лице, което е сключило 
партньорство с Компанията, чиято обща цел е да насочи Клиентите към Компанията и 
което е предмет на Партньорското споразумение.

„Партньорска (афилиейт) група“ е група от Клиенти, привлечени към Компанията от 
Партньора.

„Страни“ означава Компанията, Партньора и Клиента.

„Търговска марка“ означава всички регистрирани търговски марки на Компанията 
(„ФорексМарт“, „Tradomart“), лога и марки, притежавани от Компанията, включително 
всички други свързани търговски марки, могат да бъдат местни или международни, 
които са защитени съгласно съответните закони.

http://www.forexmart.com/


5. Общи разпоредби

5.1 Партньорското споразумение има правна и обвързваща сила. То се счита за 
публична оферта, адресирана до широката публика, независимо дали става въпрос за
физическо или юридическо лице. То влиза в сила веднага след приемането от 
Партньора на настоящото Споразумение.

5.2 Партньорът трябва да отговаря на всички изисквания за регистрация, да отговаря 
на условията за квалификация и да отговаря на всички изисквания на съответните 
юрисдикции и регулаторни органи. Тези изисквания за регистрация, квалификационни 
условия и други регулаторни изисквания се прилагат за Партньора през целия срок на 
Партньорското споразумение.

5.3 Партньорът действа като посредник между Клиента и Компанията.

5.4 Партньорът изпълнява задълженията си, като представя и обяснява продуктите и 
услугите на Компанията на Клиенти и ги насърчава да използват такива продукти и 
услуги чрез сметка, открита в Компанията, както и подобрява обслужването, 
предлагано на Клиентите.

5.5. Партньорът безусловно признава, че всички Клиенти, привлечени към 
Компанията, са Клиенти на Компанията.

5.6 Основният език на настоящото Партньорско споразумение е английският. Преводи 
на настоящото Споразумение могат да бъдат предоставени на Партньора за 
негово/нейно удобство. В случай на противоречия или несъответствия между 
английската версия и превода на настоящото Споразумение, английската версия е от 
първостепенно значение.

5.7 Афилиейт сметката на Партньора е предмет на Клиентското споразумение на 
Компанията. Партньорът може да извършва сделки, да прави депозити и тегления с 
помощта на афилиейт сметката, при условие че Партньорът е завършил процеса на 
регистрация, преминал теста за пригодност и изпълнил всички споменати процеси 
съгласно Клиентсакото споразумение.

5.8 Компанията си запазва правото да използва средни валутни курсове при своите 
сетълменти с Партньори поради бързи колебания в обменните курсове на 
националните валути.

6. Взаимодействие с Клиенти

6.1 Партньорът може да предостави всякаква подходяща рекламна информация за 
Компанията от официалния уебсайт на потенциални Клиенти, при условие че тази 
информация е потвърдена от Компанията като автентична.

6.2 Партньорът предоставя на Клиента необходимата информация, която включва 
всички съответни инструкции, съвети и данни, които биха позволили на Клиента да 
сключи договор за брокерска услуга с Компанията. Партньорът е отговорен и за 
обяснението на съдържанието на договорите на Клиента.

6.3 Партньорът ще съдейства на бъдещия Клиент при осъществяването на процеса на
регистрация. При отваряне на сметката на Клиента, Партньорът също така е длъжен 



да уведоми Клиента за присъщите рискове, свързани с валутната търговия, преди 
Клиентът да подпише Споразумението за публична оферта.

6.4 Партньорът гарантира и поема отговорност за правната валидност и достоверност 
на цялата информация, документи и договори, предоставени от Клиента на Партньора
и представени от Партньора на Компанията. Освен това, Партньорът превежда всяка 
информация, документи и договори на английски, ако е необходимо.

6.5 Партньорът има право да създаде спомагателен уебсайт, който съдържа 
подходяща информация за Компанията, нейните дейности и нейните продукти и 
услуги, включително брокерски стартъпи и инвестиционни услуги за рекламни и 
информационни цели.

6.6 Клиентът може да реши да откаже услугите на Партньора и вместо това да 
предпочете обслужването от страна на Компанията.

6.7 Клиентът се счита за привлечен, ако той или тя се регистрира в Компанията, 
използвайки следните методи:

6.7.1 Клиентът кликва върху банер или рекламен линк, който го отвежда до 
официалния уебсайт.

6.7.2 Клиентът въвежда партньорския код, предоставен от Партньора, във формуляра 
за регистрация

6.7.3 Партньорът представя на Компанията формуляр за идентификация, попълнен и 
подписан от Клиента, като доказателство, че Клиентът е бил привлечен от Партньора.

6.8 На Партньора е забранено да използва незаконни и неетични начини за 
привличане на Клиенти. Това включва, но не се ограничава до принудително 
пренасочване към официалния уебсайт, автоматична регистрация към афилиейт 
групата и спам.

6.9 На Партньора е забранено да получава каквато и да е комисиона от връзки, 
произтичащи от привлечени сметки, които са собственост на самия Партньор, 
съпруга/та на Партньора, членовете на близкото семейство на Партньора и роднините
на Партньора. Ако Партньорът е юридическо лице, му е забранено да получава 
каквато и да е комисиона от частни сметки на основатели или негови/нейни близки 
роднини.

6.10 Забранено е преместването на Клиенти от една афилиейт група в друга, за да се 
предотврати нелоялна конкуренция.

7. Права и задължения на Партньора

7.1 Партньорът си запазва правото да създава, планира и прилага маркетингови 
стратегии и рекламни кампании с одобрението на Компанията.

7.2 Партньорът си запазва правото да използва маркетинговите стратегии, 
рекламните кампании и промоционалните материали, предоставени от Компанията. 
Това включва, но не се ограничава до приспособления, банери, целеви страници, 
информатори, текстови линкове и т.н.



7.3 Партньорът има право да използва дизайна на продуктите с марката на 
Компанията за рекламни цели.
7.4 Партньорът е длъжен да включи съответната информация за Компанията, 
търговски марки и официален линк към уебсайта, в случай че Партньорът поддържа 
свой уебсайт.

7.5 Партньорът е длъжен да запази поверителността на всяка информация, получена 
от Компанията, в периода на валидност на настоящото Споразумение и пет (5) години 
след прекратяването му.

7.6 Партньорът е длъжен да предостави законна, валидна и достоверна информация 
на Компанията при регистрация. Освен това Партньорът носи отговорност да 
уведомява Компанията за всякакви изменения в предоставената информация.

7.7 Партньорът е длъжен да привлича нови Клиенти. Клиентът се счита за привлечен 
само ако сключи договор за брокерска услуга с Компанията и оперира на 
международните финансови пазари съгласно Клиентското сапоразумение.

7.8 Партньорът е длъжен да бъде запознат с Компанията, нейните продукти, услуги и 
дейности. Партньорът ще научи и предаде информацията за Компанията точно. 
Партньорът е компетентен да предоставя съответната информация, която е 
необходима, за да обясни на Клиентите естеството на бизнеса на Компанията.

7.9 Партньорът е наясно с финансовите пазари, правните аспекти и ситуацията на 
Клиента. Това е необходимо, за да може Партньорът да осигури на Клиента 
подходяща поддръжка.

7.10 Партньорът е длъжен да подпомага Клиентите в техния бизнес с Компанията. Ако
възникнат проблеми, Партньорът е отговорен за решаването на проблема на Клиента.
В случай, че Партньорът не е в състояние да реши проблема, отговорността на 
Партньора е да се свърже своевременно със специалистите на Компанията за 
незабавна помощ. Партньорът е длъжен да предостави необходимата информация 
като номер на сметка, тикети за поръчка, данни за часа и датата и др.

7.11 Партньорът е длъжен да докладва за всяка незаконна или законна намеса в 
дейността на Партньора в съответствие с настоящото Споразумение.

7.12 Партньорът се задължава да пази цялата информация, данни и транзакции на 
Клиента в тайна.

7.13 На Партньора е забранено да извършва сетълменти, да приема средства, да 
взема ценни книжа или да придобива имоти от Клиента. Това включва парични и 
непарични сетълменти, независимо дали са в местна или чуждестранна валута.

7.14 На Партньора е забранено да се регистрира и приема Клиентското споразумение,
използвайки личната информация на Клиента, като данни за вход и пароли, както и да
прави каквито и да е транзакции или операции, използвайки сметката на Клиента от 
името на Клиента, освен ако Клиентът изрично не заяви това чрез писмено съгласие, 
одобрено от Компанията.

7.15 На Партньора е забранено да делегира своите отговорности и правомощия на 



трети страни без предварително писмено съгласие на Компанията.
7.16 На Партньора е забранено да използва имената на домейни на Компанията, 
които включват „forexmart“, „tradomart“, „fxmart“ и неговите правописни вариации, 
включително съответстващи думи на други езици. Освен това на Партньора е 
забранено да използва споменатите имена на домейни като ключови думи в 
търсачките.

7.17 На Партньора е забранено да споделя каквато и да е информация на Компанията
с трети страни.

7.18 Партньорът няма право да привлича своя/та съпруг/съпруга, членове на близко 
семейство и роднини. Ако Партньорът е юридическо лице, е забранено да се привлича
сметки на основатели или техни близки роднини.

8. Права и задължения на Компанията

8.1 Компанията има право да използва информацията, предоставена ѝ от Партньора, 
в кампании за борба с прането на пари.

8.2 Компанията поема правото да прекрати Партньорското споразумение или да 
отмени афилиейт комисиони без предварително уведомление в случай на 
нарушаване на правата и задълженията на Партньора.

8.3 Компанията има право да изиска от Партньора пълен и изчерпателен доклад за 
състоянието и резултатите от кампаниите, използвани за привличане на Клиенти.

8.4 Компанията има право да изключи Клиентската сметка за търговия от афилиейт 
групата, в случай че сметката не е попълнена в рамките на 30 дни след регистрацията
в Клиентската зона.

8.5 Компанията има право да прекрати Партньорското споразумение, ако Клиентът не 
е в състояние да привлече 3 или повече Клиенти в рамките на дадения 30-дневен 
период след регистрацията в партньорската програма.

8.6 Компанията има право да информира афилиейт групата и нейните клиенти за 
комисионите, получени от Партньора от търговските операции, извършвани от 
афилиейт групата на финансовите пазари.

8.7 Компанията е длъжна да отвори търговски сметки за привлечените клиенти на 
Партньора, при условие че са изпълнили всички необходими изисквания при 
регистрацията.

8.8 Компанията е длъжна да предостави на Клиентите логин и пароли, така че 
Клиентите да могат да извършват транзакции и да извършват операции.

8.9 Компанията е длъжна да води отчет на всички транзакции и операции, извършени 
от Клиента.

8.10 Компанията е длъжна да предостави на Партньора съответната информация, 
необходима на Партньора за подпомагане на Клиента, напр. споразуменията, 
подписани от Клиента, и Общите условия, които регулират използването от Клиента 
на продуктите и услугите на Компанията.



8.11 Компанията е длъжна да плати на Партньора за неговите услуги, както е 
посочено в Партньорското споразумение.
8.12 Компанията не носи отговорност за каквито и да било последици, които 
маркетинговите стратегии, рекламни кампании и рекламни материали на Партньора 
могат да причинят. Всички разходи се заплащат от Партньора.

8.13 Компанията си запазва правото да прекрати настоящото Партньорско 
споразумение, ако Партньорът откаже да спре да използва промоционални материали
по искане на Компанията.

8.14 Компанията има право да изисква от Партньора да премине верификация, като 
предостави доказателство за самоличност, като сканирано копие на паспорт/лична 
карта или нотариално заверено копие на такива документи. Верификацията на 
партньорската сметка се счита за незадължителна. Въпреки това, Компанията си 
запазва правото да ограничи достъпа на неверифицирани сметки до определени 
услуги. В този случай Партньорът трябва да верифицира сметката си. Освен това 
Партньорът е отговорен за автентичността на личните документи (копия). Партньорът 
признава правото на Компанията да се свърже с правоприлагащите органи на 
държавата, в която е издаден документът за самоличност, за да потвърди 
автентичността му, ако тя е под въпрос. Ако документът за самоличност бъде 
установен като фалшификат, Компанията има право да привлече Партньора под 
отговорност в съответствие с действащото законодателство на държавата, в която е 
издадена личната карта.

8.15 В случай, че Партньорът наруши настоящото Партньорско споразумение или не 
изпълни каквито и да било задължения по него, Компанията си запазва правото да 
прекрати настоящото Споразумение по свое усмотрение и да изключи всички Клиенти 
от афилиейт групата, както и от извършване на други действия, предвидени в 
настоящото Споразумение и Приложенията към него.

9. Разрешаване на спорове

9.1 Всички страни, а именно Партньорът, Компанията и Клиентът, ще разрешат всички
спорове, като преминат през процедурата за разрешаване на спорове. Това означава, 
че ще се провеждат преговори и кореспонденция за всички спорове.

9.2 Партньорът си запазва правото да подаде иск пред Компанията в рамките на 5 
работни дни от датата, на която Партньорът е узнал за всяко събитие или случай, за 
който се твърди, че е довел до такъв иск.

9.3 Клиентът си запазва правото да предяви иск пред Компанията. Искът трябва да 
бъде написан или напечатан или отпечатан на хартия и изпратен на пощенския адрес 
на Компанията. Искът може да бъде изпратен и по имейл, като се използва 
официалният имейл адрес на Компанията, посочен на официалния уебсайт. Това са 
единствените начини, по които исковете ще бъдат признати. Ако искът е отправен 
чрез форуми, телефон или други неуточнени средства за комуникация, той няма да 
бъде взет под внимание.

9.4 Искът трябва да съдържа следната информация:

9.4.1 Името и фамилията или на Партньора, или на Партньорската компания



9.4.2 Номер на партньорска сметка

9.4.3 Кратко описание на спора

9.4.4 Всеки детайл от спора, който може да помогне за разрешаването му.
9.5 Искът не трябва да съдържа следните подробности:

9.5.1 Емоционална оценка на спорна ситуация;

9.5.2 Ругатни, заплахи, клевети и други вербални злоупотреби спрямо някоя от 
страните

9.5.3 Излишни подробности

9.6 Компанията има право да поиска от Клиента/Партньора да предостави всякаква 
информация, необходима за разрешаване на спора.

9.7 Компанията си запазва правото да отхвърли или анулира всеки иск, който 
нарушава правилата за подаване на искове.

9.8 Компанията е длъжна да разгледа всички подадени искове. Решението по иска се 
изпраща по имейл на Партньора в рамките на 10 работни дни от деня на подаване на 
иска.

9.9 Арбитражът е разрешен за спорове, когато една от страните не е била доволна от 
резултата от спора или спорът не е бил разрешен през посочения период в процеса 
на разрешаване на спорове. Партньорът или Клиентът могат да подадат искане за 
арбитраж до Компанията, като използват същите правила за предявяване на иск.

10.  Комуникация между Страните

10.1 Страните комуникират помежду си, като използват само средствата за 
комуникация, посочени по-долу:

10.1.1 Имейл на търговския терминал;

10.1.2 Имейлите на Страните;

10.1.3 По факс;

10.1.4 По телефон;

10.1.5 С въздушна поща;

10.1.6 През официалния уебсайт чрез съобщения и известия, които могат да бъдат 
намерени в определените раздели на сайта;

10.1.7 Чрез приложения за съобщения, разрешени от Компанията като Skype, ICQ и 
др.



10.2 Условията за обработка на съобщение, получено от гореспоменатите средства за
комуникация, са описани по-долу:

10.2.1 1 час след изпращане на съобщението чрез имейл на търговския терминал;

10.2.2 1 час след изпращане на съобщението по имейл;
10.2.3 1 час след изпращане на съобщението по факс;

10.2.4 Веднага след разговор по телефона;

10.2.5 7 календарни дни след изпращане чрез пощенската услуга;

10.2.6 1 час след публикуване на съобщение на официалния уебсайт;

10.2.7 Веднага след разговор в чат.

11. Условия за плащане на партньорска комисиона

11.1 Компанията си запазва правото да преразгледа сумата на комисионата и да я 
намали до 0,5 пипса едностранно по партньорска сметка, ако дневната комисиона 
надвишава 500 долара, а броят на привлечените активни клиенти е под 10.

11.2 Компанията е длъжна да плати на Партньора определената партньорска 
комисиона, при условие че той или тя е препоръчал/а повече от 3 активни Клиенти.

11.3 Компанията е длъжна да плати на Партньора определената партньорска 
комисиона, както е посочено в настоящото Партньорско споразумение, Приложение 1. 
Всички комисиони не трябва да надвишават 50% от средната стойност на собствения 
капитал на всички Клиенти в афилиейт групата през отчетния месец. Средната стойност
на собствения капитал се изчислява, както следва: сумата на собствения капитал по 
всички сметки на Клиенти в началото и в края на всеки отчетен месец се разделя на 2.

11.4 Компанията си запазва правото да коригира сумата за сделки от Клиенти, които са 
били засегнати от грешки на платформата за търговия при изчисляване на комисиони. 
Освен това, Компанията си запазва правото да изключи Клиенти, отговорни за грешките 
на платформата за търговия, от афилиейт групата.

11.5 Компанията си запазва правото да анулира комисиони към Партньора и да изключи 
Клиенти от афилиейт групата, в случай че комисионата от сделка на Клиент надвишава 
общия размер на комисионите, кредитирани в афилиейт сметката с поне 30%. Това е 
приложимо и ако Партньорът получава някаква комисиона от връзки, произтичащи от 
привлечени сметки, които са собственост на самия Партньор, съпруга/та на Партньора, 
близкото семейство на Партньора и роднините на Партньора. Ако Партньорът е 
юридическо лице, е забранено получаването на всякакви комисиони от частни сметки на
основатели или близки роднини.

11.6 Компанията си запазва правото да отменя комисиони на Партньора и да изключва 
Клиенти от афилиейт групата, ако Компанията открие нарушение на Клиентското 
споразумение, Партньорското споразумение, правилата на системата за бонуси или 
съответните правила и разпоредби, уреждащи това естество на бизнеса. По-конкретно, 
на Партньора е забранено да използва фалшиви сметки, използвайки стратегии, 
насочени към извличане на печалба от афилиейт комисиони и отстъпки в ущърб на 



основната търговия, и използвайки на незаконни и неетични методи за печалба.

11.7 Компанията си запазва правото да анулира комисиони към Партньора и да изключи 
Клиенти от афилиейт групата или дори да прекрати настоящото Партньорско 
споразумение, в случай че данните за регистрация на Клиент съвпадат с Партньор, тъй 
като това ще означава нарушение на общите
условия на това Споразумение. Освен това, това е приложимо и за Клиенти и 
Партньори, за които е установено, че използват същия IP адрес.

11.8 Компанията си запазва правото да отменя афилиейт комисиони от сделки, чиято 
печалба спада под 3 пипса. Тази мярка се предприема за предотвратяване на опити за 
получаване на комисиони от привлечени клиенти, особено ако те се управляват от 
Партньора.

11.9 Компанията си запазва правото да анулира комисиони или дори да прекрати 
настоящото Партньорско споразумение, ако се установи, че Партньорът привлича 
Клиенти по незаконни и неетични начини, както е посочено в настоящото Споразумение.
Освен това Компанията си запазва правото да изключи Клиенти от афилиейт групата, 
ако се установи, че са били успешно привлечени чрез такива методи.

11.10 Компанията си запазва правото да отменя комисиони от сделки, чиито маржини 
идват от бонус фондове на участниците в бонусната програма. Освен това Компанията 
си запазва правото да изключи участника в такива бонус програми от афилиейт групата. 
Тази клауза се прилага за комисиони, които вече са били кредитирани.

11.11 Компанията си запазва правото да отмени афилиейт комисиона, в случай че 
Клиент от афилиейт група подаде иск до Отдела за дилинг на Компанията. Искът, който 
съдържа реда, посочващ начина, по който Партньорът получава комисиони, може да се 
използва като основание за прекратяване на настоящото Партньорско споразумение.

11.12 Компанията си запазва правото да коригира партньорски комисиони, които 
Партньорът получава от сделки на Клиент, чиято печалба не надвишава 5 пипса.

11.13 Компанията си запазва правото да коригира общия размер на афилиейт 
комисиони, така че той да бъде не повече от 60% от общия депозит, в случай че общият 
размер на афилиейт комисионите, получени от която и да е търговска сметка, 
надвишава 60% от общия депозит, направен от Клиент на този сметка.

11.14 Партньорът си запазва правото да поиска месечен анализ, който да съдържа 
общия брой привлечени Клиенти, броя на Клиентските сметки и прегледа на търговските
операции на Клиентите.

11.15 Комисионата от привлечени Клиенти се кредитира незабавно само след като 
привлеченият Клиент е затворил сделка. В случай че Партньорът и Клиентът са 
прикрепени към различни сървъри, комисионите ще бъдат кредитирани на следващия 
ден, след като привлеченият Клиент затвори сделка.

11.16 Компанията е длъжна да плаща комисиони на Партньора съгласно правилата, 
посочени в настоящото Партньорско споразумение, Приложение 1.

11.17 Страните се договарят да изчисляват и плащат данъците и другите фискални мита
на трети страни самостоятелно.



11.8. Комисионната система е дефинирана в настоящото Партньорско споразумение, 
Приложение 1 и се плаща чрез посочената платежна система в посочения срок. В 
случай, че се използва кредитна карта или друга платежна система за рефералите, 
посоченият срок може да бъде удължен до 45
календарни дни, с възможност за допълнително удължаване от последното попълване. 
Компанията ще информира Партньора за това удължаване.

12. Изменения и прекратяване

12.1 Компанията си запазва правото да изменя и допълва някои от предвидените 
условия в настоящото Партньорско споразумение по своя абсолютна преценка. 
Компанията е длъжна да уведоми Партньора пет (5) календарни дни предварително.

12.2 Както Партньорът, така и Компанията имат право да прекратят настоящото 
Партньорско споразумение, при условие че е направено предварително известие поне
5 календарни дни преди планираното прекратяване чрез някой от одобрените методи 
за комуникация.

12.3 Както Партньорът, така и Компанията имат право да включат съда в търсенето на
прекратяване на настоящото Партньорско споразумение в случай на редовни 
нарушения на взаимните задължения, нарушаване на условия или неизпълнение на 
задълженията от която и да е от Страните.
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