ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ РЕФЕРАЛНАТА ПРОГРАМА НА МАЙПОС
Последна актуализация: 16-ти май 2019г.
Програмата за привличане на клиенти на myPOS (“MRC Програмата”) Ви позволява да получите комисиона от myPOS
АД при привличането на нови потенциални клиенти, които да регистрират свой Сметка в myPOS и да активират поне
един терминал на myPOS.
По-долу са посочени условия за участие („Условията“) на myPOS АД, дружество със седалище и регистриран адрес:
България, Варна, Бизнес Парк Варна Б1 (от тук насетне наричано „myPOS“), които са приложими към MRC Програмата.
Молим Ви да ги прочетете внимателно. Когато реферирате MRC Програмата към потенциален клиент, ще се счита, че
сте приели и сте обвързани от тези Условия.
Тези условия НЕ уреждат платежни услуги или такива свързани с електронни пари. Те уреждат предоставянето на
посреднически услуги, с цел привличането на потенциални клиенти към употребата на услуги свързани с електронни
пари и към употребата на платежни услуги. Условията уреждат и заплащането на комисиона за тези посреднически
услуги.

1. Дефиниции
„Комисиона“ представлява възнаграждението, което имате право да получите при привлечен от Вас клиент, който е
открил своя myPOS Сметка, успешно е преминал процедурата по верификация и е активирал поне един терминал на
myPOS за myPOS Услугата;
„Отстъпка“ представлява еднократна отстъпка от цената на дребно, която привлеченият от Вас клиент може да
използва при покупка на myPOS терминал чрез MRC Програмата
„myPOS Сметка“ има същото значение, както в Договора за myPOS Сметка;
„myPOS Услуга“ има същото значение, както в Договора за myPOS Услуга;
„Потенциален клиент“ представлява потенциален нов клиент, на когото Вие сте изпратили линк и който е
завършил процеса на кандидатстване за откриване на myPOS Сметка;
„Привлечен клиент“ представлява потенциален нов клиент, на когото Вие сте изпратили линк, който се е
регистрирал за myPOS Сметка, бил е верифициран от нас, и си е купил и активирал поне един myPOS терминал за
myPOS Услугата.
„Рефериращ линк“ представлява уникален линк, който се генерира от myPOS във вашия онлайн профил, който Вие
можете да изпратите на потенциални клиенти, за да им предложите да се регистрират за myPOS Сметка;
„Дистрибутор“ представлява партньор на myPOS, който е подписал Дистрибуторски договор с някое от свързаните с
myPOS дружества и предоставя обслужване на Търговци и Привлечени клиенти.

2. Критерии за допустимост
2.1. За целта да участвате в MRC Програмата, вие трябва:
i. Да имате активна myPOS Сметка, която е верифицирана и последната да не е с негативен статус (напр. да е
блокирана);
ii. Да не сте служител или директен член на семейството на служител, на която и да е от компаниите в групата на
myPOS или свързани компании
iii. Да не е Дистрибутор, агент или друг доставчик на услуга или директен член на семейството на такъв, на която и
да компания от групата на myPOS
2.2. Всеки упълномощен ползвател, на когото е даден достъп до вашия myPOS Профил, може да изпраща Референтни
линкове. Комисиона се дължи само веднъж за всеки привлечен клиент и ще бъде изплатена еднократно към вашата
myPOS Сметка
2.3. За да участвате в MRC Програмата, влезте във Вашия myPOS Профил, изберете „Започни сега“ и вземете Вашия
„Рефериращ линк“, който следва да използвате всеки път когато се обръщате към потенциален клиент. Може да

споделите линка чрез: „Копирай“, „текстово съобщение“- отваря се приложението за съобщения (достъпно е само за
мобилни устройства), електронна поща, Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn, Viber, WhatsApp, и други способи, които
може да включим в бъдеще.
2.4. Може да оформите приложението към Рефериращия линк, така че да стане по-ясно, че е изпратен от Вас.
2.5. Вие следва да изпращате Рефериращ линк към лица, за които знаете че имат законна търговска дейност и може
да имат нужда от услуга, която да позволява картово плащане от страна на техни клиенти и партньори. Вие се
съгласявате, че Финансовата институция която открива сметка за електронни пари и/или предоставя платежни
услуги има право едностранно да преценява дали да приеме или не Потенциален клиент и няма да носи никаква
отговорност нито да дължи компенсация в случай на отказ от нейна страна да предостави услуги на Потенциалния
клиент.

3. Забранени дейности.
3.1. Вие се съгласявате, че Вие и Привлечените от Вас клиенти няма да извършвате никоя от следните дейности:
i. Да създавате или използвате множество myPOS онлайн профили, без предварителното писмено съгласие на myPOS.
ii. Да създавате, фалшиви и/или недействителни регистрации или транзакции или каквито и да е други дейности,
които имат за единствена цел получаването на Комисиона. Дали такава дейност е извършена, ще се преценява на
база разумната преценка на myPOS.
iii. Да регистрирате myPOS Сметка от името на друго лице.
iv. Да позволите, на които и да са трети лица да публикуват Вашия Рефериращ линк на техните уебсайтове, в
социални медии или чрез други маркетингови материали.
v. Да предлагате стимули или награди на Потенциални клиенти, за да ги привлечете да започнат процедура по
регистрация на myPOS Сметка.
vi. Да създавате или наемате какъвто и да е механизъм, който има възможност изкуствено или автоматично да
създава заявки за откриване на myPOS Сметки.
vii. Да регистрирате myPOS Сметка използвайки подправени, фалшифицирани, имитирани, откраднати или по друг
начин преправяни идентификационни документи.
viii. Да опитвате изкуствено да отчетете Привлечен клиент чрез измама или превратно представяне.
ix. Да извършвате или участвате с други при извършването на измамни действия;
x. Да правите трансакции, които нямат търговска цел или не са в съответствие със изискванията на нашите Условия,
Политика за приемане, действащите закони или регулации.
3.2. Да правите трансакции, които нямат търговска цел или не са в съответствие със изискванията на нашите
Условия, Политика за приемане, закони или регулации.

4. Комисиона
4.1. Като възнаграждение за всеки Привлечен от Вас клиент, както е посочено и в настоящите Условия, myPOS ще Ви
изплати комисиона в размер, вариращ според държавата на регистрация на дружеството Ви(„Комисионата“)
4.2. Комисионата/ните стават дължими към Вас след като Потенциалния клиент стане Привлечен клиент, минали са
30 дни от дата на покупка на ПОС устройство и след настъпването на- 20-то число на всеки месец, а ако денят е
неработен, на следващия работен ден. Комисионата ще бъде изплатена по Вашата myPOS Сметка като Комисиона за
привличане на клиент.
4.3. myPOS няма да носи отговорност за каквито и да било данъци, такси, оценки, глоби, тежести или други суми,
дължими от Вас към каквато и да била държавна или регулаторна институция, които произтичат от вашето участие в
MRC Програмата. Вие носите отговорност за декларирането на каквито и да било данъци дължими във връзка с
печалбите получени чрез програмата.
4.4. myPOS си запазва правото да промени приложимите размери на комисионите, условията към тях или да въведе

максимален размер след като при предостави 1-месечен (едномесечен) срок чрез писмено предизвестие, което ще
бъде изпратено на представената от Вас, при регистрацията на myPOS профил, електронна поща.
4.5. myPOS няма да дължи комисиони или компенсации на Вас или на Потенциален клиент в случай, че Клиентът не
се регистрира за myPOS Сметка или не може да бъде верифицират според процедурите на myPOS, или не е възможно
да бъде активиран myPOS терминалът поради причини, за които ние не носим отговорност, или недопуснатия до
ползването на myPOS Услугата клиент е блокиран поради измамливи трансакции, или други подобни причини.
4.6. myPOS по своя преценка ще има право да задържи или да дебитира от Вашата myPOS Сметка цялото или част от
плащане на Комисиона, когато с основание подозира или знае, че е извършено, което и да е действие от посочените
по-горе в параграф 3

5. Отстъпка за Привлечения клиент
5.1. На Потенциалните клиенти, на които реферирате myPOS, ще им бъде предоставена отстъпка от цените на
дребно на избрания myPOS терминал от нашия партньор продаващ ПОС терминали. Отстъпката ще бъде представена
при онлайн продажбата на myPOS терминала.
5.2. Отстъпката може да се използва еднократно и не може да се прилага едновременно с други промоционални
кодове (ако такива са налице).
5.3. Отстъпката ще има действие само ако са закупени: поне един myPOS терминал или няколко са купени като
пакет. Няма да може да се прилага в случай, че покупката се състои от само от аксесоари за myPOS.
5.4. Отстъпките могат да бъдат прекратени по наше желание или по желанието на наш партньор. Това няма да
засегне прилагането на MRC Програмата, която ще продължи да действа до нейното прекратяване съобразно
настоящите Условия.

6. Гаранции
6.1. Вие гарантирате и поемате задължение пред myPOS че:
i. Няма да участвате в разпращането на множество електронни съобщения (спам), които по какъвто и да е начин
споменават или реферират към myPOS, други компании от групата на myPOS или други продукти или услуги на
myPOS.
ii. Ще се съобразите с приложимите закони и регулации.
iii. Няма да нарушавате или да опитвате да заобиколите процедурите за сигурност и верификация на myPOS.
iv. Ще споделяте вашият Рефериращ линк с трети лица само по такъв начин, така че те да могат да регистрират своя
myPOS Сметка.

7. Поверителност и лични данни.
7.1. Обработването на лични данни е регламентирано от Политиката за поверителност на myPOS. Ние сме
оторизирани да съхраняваме и обработваме данни на Рефериращи търговци и Привлечени клиенти при условията на
приложимото право относно защитата информацията ( и според измененията на същите), доколкото това е
необходимо за правилното провеждане на нашите бизнес взаимоотношения. Допълнителна информация относно
обработването на лични данни може да бъде открита в Политиката за поверителност на myPOS https://www.mypos.eu/en/terms-conditions

8. Промени на условията
8.1. myPOS си запазва правото да изменя тези условия по всяко време, както и да отмени MRC Програмата изцяло.
8.2. Промените ще бъдат споделяни чрез предизвестие по електронната поща на основния електронен адрес
регистриран във Вашия myPOS Профил. Предложената промяна ще породи действие 1 месец след датата, на която
предизвестието се счита получено, освен ако не ни предоставите писмено уведомление, че възразявате на
предложените промени. Вашето възражение ще се счита за известие за прекратяване на Вашето участие във MRC
Програмата

8.3. Едномесечният период на предизвестие няма да се прилага, когато смятаме, на базата на нашата разумна
преценка, че промяната няма нито да накърни Вашите права, нито да увеличи Вашите задължения. В такъв случай,
промяната ще породи действие незабавно, без предизвестие.

9. Прекратяване
9.1. myPOS си запазва правото да прекрати MRC Програмата по всяко време по своя преценка, като Ви предостави 1месечно писмено предизвестие, изпратено до Вашия основен електронен адрес регистриран във Вашия myPOS
профил.
9.2. myPOS може незабавно да прекрати Вашето участие във MRC Програмата в следните случаи:
i. Действате в нарушение на изискванията на тези Условия или на Условията за употреба на myPOS Сметка;
ii. myPOS, на база своя разумна преценка, смята че Вие или някой от Привлечените от Вас клиенти сте извършили,
която и да е от забранените в раздел 3 на тези Условия дейности.
9.3. Ако myPOS прекрати Вашето участие в MRC Програмата при условията на точка 8.2 от Условията, myPOS ще спре
да изплаща комисиона незабавно при прекратяване.

10. Спорно производство/ Ограничения на отговорността/ Обезщетение
10.1. Вие имате тридесет (30) дни от датата на плащане на всяка комисиона („Исков период“) да оспорите размера
или начина на изчисляване на платената Комисиона („Искове“). Когато е направено изявление в рамките на Исковия
период, myPOS ще положи усилия, в рамките на разумното, за да изясни и отстрани всякакви грешки или
несъответствия, и да изплати всички с изискуеми от Вас Комисиони, когато има основание за това.
Ако не изпратите известие до myPOS относно Ваш Иск в рамките на Исковия период, ще се счита, че сте съгласни с
размера на изплатената Ви Комисиона. Слез изтичането на Исковия период, myPOS няма да има задължение да
разглежда каквито и да били Искове, доколкото това не се изисква по закон. С подобни действия освобождавате
myPOS от всякаква отговорност, що се отнася до плащане на неплатени Комисиони , които иначе биха били изискуеми
от вас („Погасени искове“).

11. Общи разпоредби
11.1. Тези Условия ще са подчинени и тълкувани съобразно правото на Република България. Всякакви спорове
възникнали във връзка с тези Условия или във връзка с използването на Вашата myPOS Сметка ще се разглеждат
изключително от българските съдилища в гр. София.
11.2. Ако има разминавания между преведена и оригиналната англоезична версия на тези Условия, англоезичната
версия ще има превес над всички останали версии.
11.3. MRC Програмата не създава трудово правоотношение, агентско споразумение или партньорство между Вас и
myPOS, или с което и да е дружество от групата на myPOS. Вие нямате право на обвързвате myPOS със задължения
или да сключвате каквито и да било споразумения от негово име и няма да бъдете считан за агент на myPOS или на
което и да е дружество от групата на myPOS.
11.4. Ако която и да е част от тези Условия бъде счетена от компетентен съд за нищожна или бъде унищожена, то
тогава тази част ще бъде отстранена от Условията, а те ще продължат да действат и да се считат валидни и
приложими доколкото това се позволява от закона.

