
Partnerprogram működési szabályzat

Bevezető
Az  Online  Ingatlan  Akadémia  Project (a  továbbiakban:  Project)  keretein  belül  megvalósuló
www.onlineingatlanakademia.hu website-ot  támogató  Partnerprogram  lehetőséget  ad  mindenki 
számára, hogy egy partnerlinken keresztül anyagi ráfordítás nélkül pénzt keressen az Interneten. A 
Partnerprogramhoz  való  csatlakozás  és  bennmaradás  INGYENES  és  önkéntes,  teljesítménytől 
független.  A  Partnerprogram  központi  felülete  a  http://onlineingatlanakademia.hu/partner-program 
oldalról érhető el.

Regisztrációs felület
A regisztrációs felület a fenti oldalon elérhető. Regisztráció során kizárólag a jutalék kiküldéséhez és a 
Partner  azonosításához  szükséges  információk  kerülnek  bekérésre.  Az  adatokat  kizárólag  a 
partnerprogramjainkhoz használjuk fel, harmadik félnek semmilyen esetben sem adjuk ki.

Partnerlink
A pénzkereséshez szükséges Partnerlinket  a szükséges regisztráció  után azonnal  aktiváljuk  és a 
regisztrált Partner rendelkezésére bocsátjuk.
A Partnerlink a kapcsolódó domain névhez és minden termékhez érvényes. A Partnerlink célja az, 
hogy a generált vásárlások utáni jutalékok a Partnerlink alapján a megfelelő Partner javára kerüljenek 
jóváírásra.  Amennyiben  a  Partner  által  kiküldött  Partnerlinkre  kattint  a  Vevőjelölt,  akkor  a 
számítógépében  egy  cookie  kerül  elhelyezésre,  így  ha  csak  egy  későbbi  alkalommal  történik  a 
vásárlás a rendszerünk akkor is azonosítja az ajánlót és a vásárlás utáni jutalék jóváírásra kerül a 
Partner részére, kivéve, ha a Vevőjelölt törli a számítógépébe beépült cookie-kat.

Partner Admin felület
Az Admin felület belépési oldala a http://onlineingatlanakademia.hu/partner-program 
oldalon érhető el. Partnereink az Admin felületen keresztül a nap 24 órájában követhetik, kezelhetik 
keresményeiket,  látogatottsági  és  vásárlási  statisztikáikat,  ingyenes  reklámbannereinket,  adat  és 
jelszó módosítási lehetőségeiket. A Partner Admin felületre a belépés jelszóval védett. 

Jelszó
A Partnerprogramhoz történő csatlakozáskor  a rendszer  egy generált  jelszót  juttat  el  a regisztráló 
Partnerhez. Az első belépéskor ez a jelszó szükséges. A Partner a jelszót bármikor megváltoztathatja 
a Partner Admin felületen belül.

Bannerek
A  Partner  Admin  felületen  belül  található  bannerek  szabadon  felhasználhatóak.  Fontos,  hogy 
elhelyezésük során a kapott  Partnerlink-el  legyenek bekötve.  A bannerek használatáról  regisztrált 
Partnerként bővebben olvashat a Partner Admin felületen belül.

A jutalékos rendszer
A Partnerprogram egyedülálló  15%-os jutalékot fizet minden generált  és kifizetett vásárlás után. A 
jutalék  akkor  kerül  jóváírásra,  amikor  a  vásárlás  után  a  teljes  fizetendő  vételár  megérkezik  és 
elszámolásra  kerül  központunkban.  Online  bankkártyás  vásárlás  esetében  ez  azonnal 
megtörténik, átutalással történő vásárlás esetén pedig az összeg számlánkra történő beérkezésekor. 
A  folyamatban  levő  tranzakciókra  vonatkozó  és  a  kifizetésre  váró,  már  jóváírt  jutalékok  összege 
megtekinthető a Partner Admin felületen belül. A Project tulajdonosa semmiféle korlátot nem állít a 
megszerezhető  jutalékkal  szemben  mindaddig,  amíg  annak  megszerzése  bizonyíthatóan  nem 
károkozás céljából történik. 
A jóváírt jutalék összege 25% ÁFA-t tartalmaz. A jóváírt jutalék kifizetésére csak akkor kerülhet sor, 
ha az meghaladja a 10.000, azaz tíz-ezer Forintot. A jutalék kifizetését a partnernek kérni kell, mely 
kifizetése átutalással történik számla ellenében. 

A jóváírások, a jutalékok, a kifizetések folyamatos monitoring alatt állnak. Bármilyen, a rendszerrel 
szembeni  károkozás  vagy  jogtalan  előny  illetve  vagyongyarapodás  céljából  történő  manipuláció, 
cselekmény,  próbálkozás  esetén  a  Partnerprogram szervezője  fenntartja  a  jogot  a  jóváírások  és 
kifizetések azonnali  felfüggesztésére,  kivizsgálására és szükség esetén a vétkes Partner  azonnali 
kizárására. A döntése ellen fellebbezésnek és jogorvoslatnak helye nincs.
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