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Załącznik nr 1 do Regulaminu Portalu Internetowego www.yesEyes.pl 

pn. „Zasady Wynagradzania Partnera” 
 

1. Wynagrodzenie Partnera stanowi prowizja, której 

wysokość zależy od liczby Klientów, którzy po dokonaniu 

Zgłoszenia za pośrednictwem Konta Partnera, zawarli z 

Usługodawcą Umowę o pomoc w organizacji i 

finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy 

transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 9 marca 2011 r. w danym okresie 

rozliczeniowym.  

2. Okresem rozliczeniowym w rozumieniu niniejszej Umowy 

jest każdorazowo miesiąc kalendarzowy. 

3. Prowizja, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 200 (słownie: 

dwieście) zł netto od każdego Klienta, który zawarł ze 

Usługodawcą Umowę o pomoc w organizacji i 

finansowaniu leczenia w ramach Dyrektywy 

transgranicznej 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 9 marca 2011 r. po dokonaniu Zgłoszenia za 

pośrednictwem Konta Partnera. 

4. W odniesieniu do Partnerów wykonujących Umowę 

Partnerską w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, Wynagrodzenie Partnera płatne jest w 

terminie 7 dni od dnia przesłania Usługodawcy w formie 

elektronicznej prawidłowo wystawionej faktury VAT na 

adres: bok@yeseyes.pl 

5. W odniesieniu do Partnerów niewykonujących Umowy w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

Wynagrodzenie Partnera płatne jest w terminie do 15-go 

dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego względem 

danego okresu rozliczeniowego, którego Wynagrodzenie 

dotyczy, w formie przelewu bankowego na rachunek 

bankowy Partnera wskazany w formularzu rejestracji. 

6. W przypadku, gdy na skutek nienależytego wykonania 

umowy zawartej ze Spółką przez Klienta pozyskanego za 

pośrednictwem Agenta, Spółka finalnie nie otrzyma 

należnego jej wynagrodzenia, Wynagrodzenia Agenta 

nie nalicza się w odniesieniu do danego Klienta, w 

przypadku zaś jego uprzedniej wypłaty na rzecz Agenta 

przez Spółkę kwota ta podlega potrąceniu z 

wynagrodzenia przysługującego Agentowi w kolejnym 

okresie rozliczeniowym. W przypadku braku możliwości 

dokonania kompensaty, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, Agent zobowiązuje się do zwrotu 

nienależnej prowizji w terminie 14 dni od daty otrzymania 

stosownego wezwania od Spółki. 

7. Uzyskana prowizja stanowi przychód z innych źródeł na 

podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991r. W związku z tym, 

podlega ona odpowiedniemu opodatkowaniu.  

8. Spółka w terminie ustawowym prześle PIT 11 Partnerowi 

na adres korespondencyjny. 
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