FBS Ortaklık Anlaşması
Bu Ortaklık Anlaşması (bundan böyle "Anlaşma" olarak anılacaktır), 118351 numaralı kayıt adresi
ul. Kukuczki Jerzego 41, Warszawa, Poland olan şirket Conertics Inc. ile (bundan böyle "Şirket"
olarak anılacaktır) bir diğer taraf olan ortak hesabı kaydı yaptıran (bundan böyle “Ortak” olarak
anılacaktır) kişi (özel veya tüzel kişilik), beraber “Taraflar” olarak anılacak olan tarafların
arasındaki ilişkiyi düzenler.
1. Ortaklık Anlaşmasında kullanılan terimler
Şirket, (iştirakleriyle birlikte) 'FBS' markalı Ürünleri olan ve FBS Ortaklık Programını düzenleyen
şirket olan Conertics Inc. anlamına gelir.
İş Ortağı, bu Ortaklık Anlaşmasının şart ve koşullarını kabul eden ve FBS Ortaklık Programına
katılan özel veya tüzel kişilik anlamına gelir.
Şirket İnternet Sitesi Şirkete ait olan ve Şirketin Ortaklık Programı ile Ortak Hesapları hakkındaki
bilgileri içeren fbs-affiliate.com sitesidir.
'FBS' markalı Ürünler, Şirket ve iştiraklerine ait ürünler anlamına gelir (örneğin: yerel alanlara
sahip fbs.com adresleri, Kişisel Alan ve landing sayfaları, my.fbs.com, ayrıca FBS CopyTrade ve
FBS Trader gibi mobil uygulamalar). Affiliate programı için mevcut olan Ürünlerin tam listesi bu
Anlaşmanın Ek 1'inde mevcuttur.
Ortaklık Programı (FBS Ortaklık Programı), Şirket ile Ortak arasındaki FBS Ortaklığı olarak da
adlandırılan “FBS” markalı Ürünler hakkındaki bilgilerin dağıtımına ilişkin işbirliğinin şekli anlamına
gelir.
İş Ortağı Hesabı, İş Ortağı kişisel alanında partner.fbs-affiliate.com FBS Ortaklık Programı
katılımcısının kişisel iletişim verilerini içeren ayrıca Ortaklık Programı ve Ortaklık Anlaşması
çerçevesi, Ortakların komisyonları ve Şirket ile Ortakların işbirliği etkinliği hakkındaki bilgileri
içeren kullanıcı hesabı anlamına gelir.
Pazarlama Materyalleri, Şirket veya Ortak tarafından, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin
yerine getirilmesi için oluşturulan ve 'FBS' markalı Ürünler ile ilgili bilgilerin dağıtımı ve müşteri
çekimi için kullanılan bannerlar, metin bağlantıları ve diğer pazarlama (reklam) materyalleri
anlamına gelmektedir.
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Anlaşmanın hükümlerine uygun olarak, Ortak Şirket web sitesinden bir Ortak Hesabı açacak
ve 'FBS' markalı Ürünler hakkında bilgi dağıtmak ve müşterilerin şartlarına ve koşullarına göre 'FBS
markalı Ürünleri kullanarak bu sözleşmenin müşteri şart ve koşulları dahilinde şirket tarafından
sunulan teklifler ile müşteri çekmekle yükümlüdür. Şirket ise işbu Anlaşmada belirtilen şartlar ve
koşullara uygun olarak Ortağa ödemeler yapmakla bulunmakla yükümlüdür.
3. Ortak Hesabı
İş Ortağı, Ortaklık Programına katılmak için bir Ortak Hesabı kaydı yaptırmalıdır.
Yasal yaş haddindeki kişi (ikamet ettiği ülkeye göre yaşı 18 ya da daha büyük olan) İş Ortağı
Programına katılabilir. Şirket çalışanları, Firmanın İş Ortağı olamayabilir.
İş ortağı, kayıt olmak için Şirket web sitesindeki kayıt formunu doldurur. Ortak, İş Ortağı Hesabı
oluşturarak mevcut kişisel verilerini sunmakla yükümlü olacak ve kendisinin ve/veya üçüncü
şahısların yanlış kişisel veriler sağlamama sorumluluğunun bilincinde olduğunu doğrulamalıdır.
Ortak kayıt formunu doldurduktan sonra, Ortak Hesabındaki listeden uygun ödeme sistemini
seçecektir.

Bir İş Ortağı Hesabı oluşturarak partner.fbs-affiliate.com/signup Ortak, Şirket ile anlaşma yapma
yasal durumunu ve ehliyetini onaylamış olur ve Şirket web sitesindeki şart ve koşulları anlamış ve
koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır. Ortak, bu Sözleşmede atıfta bulunulan Şirket politika ve
belgelerini kabul eder.
Ortak kayıt olduktan sonra, partner.fbs-affiliate.com/offer/list bağlantısı üzerinden listede yer
alan bir teklifi seçecektir. Kişisel şartların yer aldığı özel bir teklif üzerinde çalışmak için, Ortak
yazılı talebini kişisel bir yöneticiye gönderir. Kişisel yönetici, ortak ile üç (3) iş günü içinde irtibata
geçecektir.
İş Ortağı, Programa kayıt için bilgiler sağlayıp bir Hesap oluşturarak, bu metinde yer alan İşbu
Anlaşmanın tüm hükümlerine aşina olduğunu, bunların anlamlarını bildiğini ve koşulsuz olarak
kabul ettiğini, her bir politikayı ve belgelerini anladığını onaylamayı garanti eder. İş Ortağı kişisel
verilerinin kullanım ve korumasına yönelik kurallar Gizlilik Politikası ilkeleri tarafından düzenlenir.
4. İşbirliği Şartları
4.1. Şirket ve İş Ortağı arasındaki işbirliği, tüm Ekler ve Şirket tarafından İş Ortağına verilen tekli
ile birlikte tüm esaslar bu Sözleşmeye dayanmaktadır. Anlaşmadaki tüm Ekler bu Anlaşmanın
ayrılmaz bir parçasıdır. İş Ortağı, 'FBS' markalı ürünleri teşvik edecek ve Şirket, İş Ortağının seçtiği
modele göre komisyonu ödeyecektir: Gelir Paylaşımı veya CPA. Şirket ile İş Ortakları arasındaki
işbirliği modellerine ilişkin temel şartlar bu Anlaşmanın Ek 1'inde belirtilmiştir.
4.2. İş Ortağı teklifin tanıtımına başlamak için koşulları dikkatlice okumalı ve teklifin tüm
hükümlerini, bunların ne anlama geldiğini bilmeli ve bunları koşulsuz olarak kabul ettiğini
bilmelidir.
4.3. İş Ortağı pazarlama materyalleri için kullanılabilir olan her şeyin depolanması İş Ortağı
teklifinde belirtilmiştir (bulut depolama, Şirket web sitesi vb.). İş Ortağı, Pazarlama
materyallerinin içeriği ve bilgilerine göre Şirketin tüm talimatlarını yerine getirmelidir. Ortaklar,
FBS markalı ürünlerin reklamını web siteleri ve Şirket tarafından kontrol edilen ve onaylanan diğer
kaynaklar aracılığıyla yapabilirler. Ortak ile Şirket arasındaki iletişim, Şirket çalışanı olan kişisel bir
yönetici aracılığıyla gerçekleştirilir.
4.4. İş Ortağı, FBS logoları dahil olmak üzere İş Ortağı hesabındaki tüm pazarlama materyallerini
kullanabilir. Aynı zamanda, Ortak, Pazarlama materyallerinin içerik ve bilgileri açısından Şirketin
tüm talimatlarını yerine getirmelidir. Ortaklar, FBS markalı ürünleri web siteleri ve Şirket
tarafından kontrol edilen ve onaylanan diğer kaynaklar aracılığıyla tanıtabilirler. Mevcut
kaynakların tam listesi Ortağın teklifinde belirtilmistir. Ortak ile Şirket arasındaki iletişim, Şirket
çalışanı olan kişisel bir yönetici tarafından gerçekleştirilir. İş Ortağı, Şirket tarafından sağlanan
pazarlama materyallerini, özenle ve yalnızca Ortaklık Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin
yerine getirilmesi amacıyla kullanmalıdır.
4.5. İş Ortağı tarafından bağımsız olarak ve/veya üçüncü tarafların siparişine takiben oluşturduğu
tüm pazarlama materyalleri, kişisel yöneticiye başvurarak Şirket ile kararlaştırılmalıdır. İş
Ortağının çalışma kaynaklarıyla bağımsız olarak oluşturulan materyallerin, Şirket ile anlaşma
yapmadan İş Ortağı tarafından kullanılması kabul edilemez ve Ortaklık Anlaşması hükümlerinin
tam ihlalidir. Bu durumda, hedef eylemler ödenmeyecek ve İş Ortağı hesabı bloke edilecektir. İş
Ortağı, materyallerini onay için kişisel yöneticiye sunmalıdır. Bundan önce, İş Ortağı, onay için
gönderilen pazarlama materyallerinin, bu Ortaklık Anlaşmasında belirtilen material
gereksinimlerine uyduğundan emin olmalıdır.
4.6. Çekilen tüm müşterilerin Conertics Inc.’nin ve bağlı şirketlerinin müşterileri olarak kabul
edileceği unutulmamalıdır. Şirket ve iştirakleri, müşteriler hakkındaki diğer bilgilerin yanı sıra,
isim ve iletişim bilgileriyle birlikte veritabanının tek ve münhasır sahipleri olarak kabul edilir. İş
Ortağı, şirketin yazılı izni olmadan müşteriyle herhangi bir şekilde iletişim kuramaz. Ortağın,

çekilen müşterilere ulaşma girişimi Şirket tarafından bu Sözleşme hükümlerinin tam ihlali olarak
değerlendirilebilir.
5. Ödemeler:
5.1. Gelir Paylaşım modeli: Ortak, kendisi tarafından firmaya çekilen tüm müşterilerin
spreadinden yüzde (pay) alır. Tüm ödeme detayları Ek 1'de belirtilmiş ve aynı zamanda Ortağın
teklifinde kararlaştırılmıştır.
5. 2. CPA modeli: İş Ortağı, müşterinin hedef eylemleri gerçekleştirmesi karşılığında sabit bir ödül
alır. Tüm ödeme detayları Ek 1'de belirtilmiştir ve aynı zamanda Ortağın teklifinde
kararlaştırılmıştır.
5.3. Ortağın ödemesi, teklif koşulları çerçevesinde Ortak, asgari ödenebilir miktara ulaştığında
yapılır
5.4. Başarılı Ortaklar ve/veya özel teklifleri olan Ortaklar için, Şirket ödemeleri Ortak’ın talepleri
doğrultusunda gerçekleştirebilir. Şirketin, ödeme tutarlarını tek başına ve bireysel planlara göre
kendi takdirine bağlı olarak tamamen değiştirme hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır.
6. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
6.1. İş Ortağı aşağıdakileri yapma yükümlülüğündedir:
6.1.1. Ortak Hesabına kayıt olurken Şirkete güvenilir ve geçerli kişisel veriler sağlamak;
6.1.2. Şirketin ayrılmaz bir parçası olan Şirket Pazarlama Kurallarına kesinlikle uymak;
6.1.3. Ortak tarafından reklamlarında kullanılacak olan tüm mevcut trafik kaynakları konusunda
Şirket ile hem fikir olmak. Tüm kaynaklar ve özel koşullar Ortağın teklifinde belirtilmelidir.
6.1.4. Bu anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirirken Şirketin tüm pazarlama
tavsiyelerine kesinlikle uymak;
6.1.5. Şirketten komisyon olarak alınan fonlar için Ortağın ikamet ettiği ülkede yapılması gereken
vergiler varsa bunları ödemek. Aynı zamanda, Şirketi, Ortağın kendi vergi ödeme
yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı doğacak olan yükümlülüklerden kurtarmak.
6.2. İş Ortağı aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:
6.2.1. İş Ortağının teklifinde belirtilen ve kişisel yönetici tarafından kabul edilen herhangi bir yasal
aracı, pazarlama materyalini ve trafik kaynağını kullanarak, bu Anlaşma ve/veya İş Ortağının
yasakladığı yöntemler dışında, Şirket hakkında bilgi dağıtmak ve yeni müşterileri 'FBS' markalı
Ürünlere çekmek 'FBS' markalı ürünlerin tanıtıldığı ülkelerin mevzuatına ve ayrıca geleneksel
ahlaki ve etik standartlara göre teklif vermek;
6.2.2. İş Ortağı Hesabı için sağlanan araçları kullanarak reklam kampanyalarının
ilerlemesini/etkinliğini takip etmek;
6.2.3. Alınan ödülün bu Anlaşmanın hükümlerine, anlaşmanın eklerine ve Ortağın teklifine uygun
olarak çekilmesi;
6.2.4 Şirket tarafından oluşturulan ve Şirket’in İş Ortağı teklifinde belirtilmiş olan kaynaklarına
yerleştirilen pazarlama materyallerinin kullanımı (bulut depolama, Şirketin web sitesi vb.).
6.3. Firma aşağıdakileri yapma yükümlülüğündedir:
6.3.1. Komisyonu zamanında hesaplamak ve İş Ortağına transfer etmek;
6.3.1. Komisyonu zamanında hesaplamak ve İş Ortağına transfer etmek;
6.4. Firma aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:
6.4.1. İş Ortakları ve ortaklar tarafından çekilen müşterilerin faaliyetlerini takip etme, raporlar
hazırlama ve İş Ortağının verimliliğini analiz etme;
6.4.2. İş Ortağı tarafından çekilen müşterilerin hesaplarını askıya alma ve aynı zamanda İş Ortağı
tarafından işbu Sözleşme'nin ihlal edildiğine dair veriler olması durumunda, İş Ortağının
komisyon ödemelerini askıya alma; Şartlar netleşene kadar hesaplardan komisyon biriktirme ve
çekim işlevini engelleme.

6.4.3. Pazarlama tavsiyelerinin İş Ortağı tarafından ihlal edilmesi durumunda, Şirket aşağıdakileri
yapma hakkına sahip olacaktır:
A. İş Ortağını uyarmak ve iş bu Anlaşma ihlalinin çözülmesi adına hataların giderilmesi için
zaman belirlemek;
B. İş bu Anlaşmanın ihlal edildiği dönemde çekilen müşterileri hesaba katmamak;
C. İşbu Anlaşma ile olan işbirliğinin iş ortağı ile sona erdirilmesine karar verme, İş Ortağının
bu konuda derhal bildirilmesi, Hesap engelleme ve İş Ortağı tarafından çekilen
müşterilerin hesaplanmasını durdurma, Ortağın Şirket’in partner.fbs-affiliate.com web
sitesindeki İş Ortağı Hesabı'na erişimini sınırlama
7. Tarafların Sorumluluğu
7.1. İş Ortağı, Şirket materyallerinin, sembolerinin, logolarının, bilgilerinin ve web sitelerinin
yetkisiz kullanımından dolayı Şirket'e karşı tüm sorumluluğu üstlenecek ve İş Ortağı'nın
faaliyetleri nedeniyle Şirket aleyhine doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek masrafları telafi
etmekle yükümlüdür.
7.2. Ortak, Ortak Hesabının giriş ve şifresinin güvenliğinin yanı sıra, Komisyon olarak transfer
edilen fonların çekimi için Şirkete ibraz edilen ödeme aracıyla ilgili verilerin geçerliliğini
sorumluluğunu üstlenir;
7.3. Ortak, pazarlama materyallerini oluştururken üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarının
izinsiz kullanımı konusunda tam sorumludur; Üçüncü şahısların fikri mülkiyet hakkının izinsiz
kullanımında ötürü ortaya çıkan Ortağın yasadışı eylemlerinden ötürü Şirket aleyhine herhangi bir
masrafın ortaya çıkması durumunda, Ortak, Şirket'e gelebilecek tüm zarar ve masrafları tam
olarak ödemekle yükümlüdür;
7.4. Şirket, haberleşme ve telekomünikasyon şebeke sağlayıcıları çalışmalarındaki teknik
aksaklıklar gibi şirketin kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü yükümlülüklerini yerine
getirememesi durumunda bundan sorumlu tutulamaz.
7.5. Şirket, Ortağın eylemlerinden/eylem eksikliğinden sorumlu tutulamaz.
7.6. Ortak, iş bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin sorumluluğunu
üstlenmektedir ve bu tür eylemleri yerine getirmek için hukuki ehliyete sahip olduğunun
garantisini vermeli ve söz konusu eylemler, Ortağın bulunduğu ülkenin geçerli mevzuatını ihlal
etmemelidir.
8. Pazarlama Kuralları
Forex ve CFD işlemleri regüle edilen aktivitelerdir, bu sebeple tüm tanıtım materyallerinin adil
olması, yanıltıcı olmaması, net olması ve ayrıca tüm Ortaklarının eylemlerinin bu pazarlama
kurallarına tam olarak uyması gerekmektedir. Belirtilen Kuralların herhangi bir hükmünün ihlali,
şirket tarafından bu Anlaşma hükümlerinin tamamının ihlali olarak değerlendirilebilir ve Ortak ile
olan Anlaşmanın derhal feshedilmesine yol açabilir.
8.1. Ortak, forex ticaretinin yasalarca yasaklandığı ülkelerde yaşayan kişiler için 'FBS' markalı
Ürünlerin tanıtımını yapmamayı garanti etmelidir. Çalışmaya başlamadan önce Ortak, çalışma
kaynağının, reklamı yapılan web sitesini kullanma hakkı bulunmayan izleyicileri hedef olarak
almadığından emin olmalıdır. Ortak, Ortağın çalışmayı planlandığı coğrafi konumlar listesi
konusunda Şirket ile (kişisel yönetici aracılığıyla) hem fikir olmak zorundadır. İş Ortağının çalışma
hakkına sahip olduğu coğrafi konumla ilgili tüm koşullar, Ortağın teklifinde belirtilmelidir.
8.2. İş Ortağı, reklam faaliyetlerini, İş Ortağı'nın faaliyet alanı içerisindeki bölgedeki 18 yaşından
büyük yaş grubuna hitap etmelidir (örneğin, 'FBS' markalı Ürünlerin reklamının yapıldığı bölgede).
8.3. Ortak, akrabalarını, arkadaşlarını ve ilgilenen diğer kişileri reklam veren web sitesine müşteri
olarak çekme hakkına sahip değildir. Başka bir deyişle, akraba, arkadaş, diğer tanıdık kişilerin
Ortak bağlantıları ile veya bağımsız olarak kayıt olmalarına izin vermek/teklif etmek yasaktır.

Ortaklık Programı çerçevesinde “akraba” terimi, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, eşleri,
ebeveynleri, çocukları ve kardeşleri içerir.
8.4 Müşterinin, reklamı yapılan web sitesine İş Ortağının para ya da diğer herhangi bir
ücretlendirme bağlantısı üzerinden kayıt olma teklifi yoluyla çekilmesi yasaktır.
8.5. Doğrudan kendi veya başka bir alan adı üzerinden Şirketin alan adına ve reklamı yapılan 'FBS'
markalı ürünlerin reklamına doğrudan yönlendirme yapmak yasaktır. İş Ortağı, Şirketin ve bağlı
şirketlerinin ticari markalarını veya etki alanı adlarını içeren veya bunlara benzer şekilde kafa
karıştırıcı dereceye sahip ticari markalar ve/veya etki alanı adları kaydetme hakkına sahip değildir.
Ortak, Şirket ve iştiraklerinin ticari markalarını kafa karıştırıcı derecede benzer kısımlarını içeren,
etki alanı adlarının kullanımı da dahil olmak üzere, ticari markaların her türlü kullanımının,
yalnızca Şirket yararına ve Ortaklık Anlaşmasının şartları dahilinde; Ortak, Şirket'in ve bağlı
kuruluşlarının ticari markaları ve bu tür kullanımlardan kaynaklanan diğer bireyselleştirme
araçları için herhangi bir hak elde etmemektedir.
8.6. Benzer, türetilmiş, yanlış yazılmış kelimeler veya diğer dillere çevirilmiş olanlar da dahil
olmak üzere, marka adını, ticari markayı veya Şirketin kayıtlı adını içeren anahtar kelimeleri
kullanarak içeriğe dayalı reklam kullanmak yasaktır. Söz konusu anahtar kelimeleri, arama
öğelerini veya diğer tanımlayıcıları herhangi bir veri alma sisteminde veya web sitesinde,
reklamcılık hizmetinde veya başka herhangi bir arama veya başvuru hizmetinde kullanmak
yasaktır. Reklam metninde Şirketin marka isminin kullanımına izin verilir.
8.7. Şirket ve iştiraklerinin markalı sorgularının yanı sıra Şirket (ve iştiraklerinin) rakiplerinin
marka isimlerinin veya türetilmiş veya yanlış yazılmış şekillerinin kullanılması yasaktır. İş Ortağı
ayrıca, "FBS"yi rakip markalarla karşılaştırmaktan ve ayrıca diğer şirketleri makul olmayan şekilde
ifşa etmekten kaçınmakla yükümlüdür: Aynı kural, İş Ortağı reklam ağlarından (örneğin, Google
AdWords veya BingAds) reklam alınması durumunda da geçerlidir.
8.8. Ortak, Şirket ile ortaklık ilişkileri hakkındaki bilgileri web sitelerinde ve çalışmaları için
kullanılan kaynaklarda açıkça belirtmelidir. Bir Ortağın, Ortaktan bağımsız olarak üçüncü
tarafların katılımıyla geliştirilen kaynaklar Şirket’in faaliyetlerine adanmış Şirketin resmi web
sitesi/kaynağı olmadığına dair bir gösterge içermelidir. Ortağın çalışma kaynakları için kafa
karıştırıcı derecede benzer etki alanı adlarının herhangi bir şekilde kullanılması kabul edilemez ve
bu durum Kuralların ve Ortaklık Anlaşmasının hükümlerinin ihlali anlamına gelir.
8.9 Şirket veya iştirakleri adına, Şirket veya iştirakleri tarafından sağlanan bonuslardan farklı
olarak bir yarışma veya bonus teklif etmek yasaktır. İş Ortağı, mevcut bonus teklifleri ve
programları ile ilgili güncel bilgileri almak için kişisel yöneticiye yazılı talebini gönderir.
8.10. İş Ortağı için oluşturulan pazarlama materyallerini ve üçüncü taraflarca sipariş verilmiş
olanlar dahil, İş Ortağı, söz konusu üçüncü tarafın materyalleri kullanması için gerekli tüm izinlere
sahip olmalı ve İş Ortağı, bu tür materyallerin Ortak tarafından kullanılması sonrasında şirketin
meşruiyetiyle ilgili herhangi bir şikayet gelmesi ve anlaşmazlık olması durumunda şirketi bu
durumdan kurtarmalıdır.
8.11. Eğer materyal, 'FBS' markalı Ürünleri kullanmaktan kazanç elde etmek için muhtemel bir
fırsattan bahsediyorsa ve Ortağın kaynağına yerleştirilmişse, Ortak, aynı kaynağa/materyale, 'FBS'
markalı Ürünlerin özellikleri ile ilgili olası finansal riskler konusunda bir uyarı koymalıdırı. Risk
beyanı net metin formunda olmalı ve web kaynağının erişilebilir ve görünür bir bölümüne
yerleştirilmelidir. Risk beyanı, Ortağın teklifinde belirtilen şartlara tam olarak uygun şekilde
yapılmalıdır.
8.12. İş Ortağı, sadece Şirketin lisansları ve aynı şekilde varlıklarıyla ilgili bilgileri vermekten
sorumlu ve Şirket faaliyetlerinin onayı bağlamından kaçınma hakkına sahiptir.
8.13. Çalışma kaynağında, 'FBS' markalı ürünlerin ve rakip şirketlerin ürünlerinin karşılaştırmalı
analizinin sonuçlarının sağlanması durumunda, sadece bu tür bilgilerin kaynak bağlantıları
olduğunu gösteren güvenilir bilgiler kullanılmalıdır.

8.14. Şirket ve iştirakleri adına herhangi bir garanti vermek ve vaatte bulunmak yasaktır. Ortağın
Şirket ve iştirakleri adına herhangi bir işlem yapması yasaktır. Ortağın, Ortaklık Anlaşması
çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetler hiçbir koşulda Şirket ve bağlı kuruluşun faaliyetleri olarak
konumlandırılmamalıdır. Ortak, müşteriler çekerek ve 'FBS' markalı Ürünler ile ilgili bilgileri
dağıtarak, Ortaklık Anlaşma çerçevesinde yalnızca kendi yararı için hareket eder.
8.15. İş Ortağı, diğer sitelerden reklam satın alma, reklam ağlarını ve mobil uygulamaları
kullanma hakkına sahiptir. Tüm trafik kaynakları, Ortağın teklifinde ve genel olarak bu
Sözleşmede belirtilen koşullara tam olarak uygun olmalıdır.
8.16. İş Ortağı, müşterilere tanıtım yapmak ve ilgisini çekmek için sosyal medyayı (Facebook,
Instagram vb.) kullanma hakkına sahiptir. Şirket ve iştiraklerinin resmi sayfalarına ve profillerine
aynı veya benzer sayfa ve profillerin oluşturulup muhafaza edilmesinin ve bu resmi sayfalarda ve
profillerde yayımlanan içeriğin kopyalanmasının yasak olduğu belirtilmelidir.
8.17. Marka teklifi, sahtekarlık, teşvik edici trafik, spam, hacklenmiş kaynaktan gelen trafik, trafik
akışı ve benzer şekilde çalışan araçları kullanmak yasaktır. Yasaklı kaynakların tam listesi Ortağın
teklifinde belirtilmiştir.
8.18. Müşterinin ilgisini çekmek için Şirket'in (ve iştiraklerinin) itibarını herhangi bir şekilde
zedeleyecek Web kaynaklarını ve araçlarını kullanmak yasaktır. İş ortağı, yanlış veya yanıltıcı
beyanlar kullanarak 'FBS' markalı ürünleri tanıtmaktan da kaçınmak zorundadır.
8.19. Ortak, “spam” ile ilgili dijital pazarlama alanında genel kabul görmüş şartlara veya
istenmeyen elektronik mesajlara ve müşterilerle temaslar konunsundaki kurallara uymalıdır.
2003’teki CAN-SPAM Yasası’nın gereği olarak Ortak, Ortaklık Anlaşması çerçevesinde
gerçekleştirdiği her türlü faaliyetin, diğer şeylerin yanı sıra, dijital pazarlamanın endüstriyel
standartları ile uyumlu olacağını kabul eder. Kabul edilemez herhangi bir eylem, bu Kuralların ve
genel olarak Ortaklık Anlaşmasının hükümlerinin genel bir ihlali olarak değerlendirilebilir.
9. Fikri Mülkiyet Hakları
Şirket adı, tescilli ve tescilsiz ticari unvanı, ticari markaları, logoları ve diğer kişiselleştirme
araçlarının yanı sıra, etki alanı adları, Şirket web sitelerinin tasarım ve tasarım bileşenleri ve 'FBS'
markalı Ürünler gibi kendileri ile bağlantılı tüm öğeler fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır.
Şirket, Şirket tarafından geliştirilen ve İş Ortağına, Şirketin ürün/hizmetlerinin tanıtımı için
sunulan pazarlama materyallerinin yanı sıra 'FBS' markalı Ürünlere yerleştirilen materyallerin de
Şirkete ait olmayan fotoğraflar, ikonlar, video klipler, ses parçaları, metinler, vb. dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet hakları Şirket tarafından her zaman yasal
gerekçelerle ve telif hakkı sahibinin rızasıyla kullanılır ve/veya herhangi bir üçüncü tarafın hak
veya iddialarından bağımsızdır. İş Ortağının Şirketin Pazarlama Materyallerini kullanması, Şirket’in
fikri mülkiyet haklarının kullanımı ve devredilmesi, fikri hakların İş Ortağına devredilmesi ve “FBS”
markalı Ürünlerin üçüncü taraflara aktarılması anlamına gelmez. İşbirliği basit, münhasır olmayan
bir lisans temelinde gerçekleştirilir. İşbu Anlaşma hükümlerine uygun olarak, İş Ortağına üçüncü
şahıslara devredilemeyen basit bir lisansı, İşbu Anlaşma süresi boyunca, Şirket'in kişiselleştirme
ve pazarlama materyallerini Şirketin ürün/hizmetlerinin ve ortak kaynak/web sitesine
yerleştirilmesi amacıyla sadece tanıtım için verir.
İş Ortağı işbu Sözleşmenin şartlarını ve koşullarını kabul ederek, Şirketin pazarlama materyallerini
kullanmayı ve kişiselleştirme araçlarını sadece Şirketin ürün/hizmetlerini tanıtmak amacıyla
kullanmayı taahhüt eder. İş Ortağı, hiçbir koşul altında, Şirket ile materyallerinin mülkiyeti ve
kişiselleştirme araçları hakkında bir anlaşmazlığa giremez. İş Ortağı, Pazarlama materyallerinin
ve/veya Şirketin bireyselleştirilme araçlarının herhangi birisinin yasa dışı kullanımını derhal
bildirmek zorundadır. Şirketin pazarlama materyallerini ve/veya kişiselleştirme araçlarını Şirketin
zararına kullanmak yasaktır.
10. Gizlilik

Ortak, aşağıdakiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Şirket tarafından
sağlanan gizli bilgilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür; e-posta yoluyla gönderilen mesajlar,
belgeler ve işbu Sözleşmenin süresi boyunca Ortağın bilgisine ulaşabilecek diğer veriler. Gizlilikle
ilgili hükümler, bu Anlaşmanın sona ermesinde sonra üç yıl boyunca taraflar için bağlayıcılığı
olacaktır.
11. Sözleşmenin Süresi ve Feshi
11.1. İşbu Sözleşme, olası İş Ortağının İş Ortağı Hesap kaydı için formu doldurup gönderdiği
andan itibaren yürürlüğe girer. Anlaşmanın süresi sınırlı olmamakla beraber Taraflardan herhangi
birince, şartlara uygun olarak feshedilebilir.
11.2. İş Ortağı, Ortaklık Sözleşmesini feshetmek istediği tarihin göstergesi olarak kişisel yöneticiye
yazılı bir bildirim gönderip bu Sözleşmeyi kendi takdirine bağlı olarak feshetme hakkına sahip
olacaktır.
11.3. Şirket, Ortağın Ortak hesabında belirtilen iletişim e-posta adresine yazılı bir bildirim
göndererek bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak kendi takdirine bağlı şekilde sonlandırma hakkına
sahiptir. Bu bildirimde, Şirket fesihin hangi tarihte olduğunu ve komisyonun transfer edilmesi
prosedürünü (eğer varsa) belirtecektir.
11.4 Sözleşme, Sözleşme taraflarınca belirtilen tarihten itibaren fesh edilmiş ve geçersiz sayılır.
11.5. İşbu Sözleşmenin sona ermesi, İş Ortağı lisanslarına sağlanan tüm hakların ve Şirketin
pazarlama materyallerinin kullanma haklarının yanı sıra, Şirket ile ilgili herhangi bir sembolik
ve/veya İş Ortağı tarafından Şirket ile yapılan anlaşma üzerine geliştirilen bilgileri içeren bilgi
kaynaklarının iptali anlamına gelir. İşbu Sözleşmenin feshi, Şirketin çekilen müşteriler için olan
komisyon transferi ile ilgili yükümlülüklerinin de sona ermesi anlamına gelir. Bu şartlara uygun
olarak, işbu Sözleşmenin gizlilikle ile ilgili kuralları ve hükümleri, bir tarafça gönderilen
Sözleşmenin feshi bildirimlerinden bağımsız olarak etkili olacaktır.
12. Yönetim Dili
Bu sözleşme İngilizce olarak Ortak hesabında - partner.fbs-affiliate.com. “Haberler” bölümünde
ve ayrıca teklif açıklamasında mevcuttur. İngilizceden diğer dillere uyarlanmasında herhangi bir
tutarsızlık olması durumunda, Sözleşmenin İngilizce sürümü geçerli olacaktır.
13. Şikayet ve Anlaşmazlıklar
13.1 Şirket, işbu Sözleşmenin metninde, Sözleşme Eklerinde ve Şirket'in herhangi bir belgesinde
herhangi bir zamanda ve sebep göstermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Şirket, bu tür
değişiklikler hakkında Müşteriyi Ortak hesabında belirtilen e-posta adresinden haberdar
edecektir.
13.2 Şirket, Ortağın İş Ortağı hesabında belirtilen e-posta adresine yazılı bildirimde bulunarak İş
Ortağının teklif şartlarını değiştirme veya geri çekme hakkını saklı tutar.
13.3 Herhangi bir şikayet kişisel yöneticiye gönderilir, mektubu değerlendirme süresi mektubu
aldıktan sonraki on iş günüdür. Manevi zararın tazmini ve kaybedilen faydalar ile ilgili şikayetler
değerlendirmeye alınmayacak ve Şirket tarafından tazmin edilmeyecektir. Eğer anlaşmalık
durumu iş bu Anlaşmada belirtilmemişse, Şirket söz konusu anlaşmazlığı kendi takdirine bağlı
olarak çözecektir. Belize. Her durumda, nihai karar Şirket tarafından verilir. Müzakereler veya
şikayetin değerlendirilmesinde çözümlenemeyen ihtilaflar Poland mahkemesine gönderilir.
Uygulanan yasa Poland yasası olacaktır.

Ek 1
1. 'FBS' markalı ürünler
Fbs Global* – - IFSC, Belize tarafından regüle edilen uluslararası bir forex brokerıdır;
FBS CopyTrade – mobil uygulaması, kullanıcıların seçtikleri yatırımcının stratejisini kopyalayarak
herhangi özel bir bilgi olmadan forex üzerinden kâr elde etmesini ve uygulama ile diğer
kullanıcıların onların stratejilerini kopyalamasını ve bundan kazanç elde etmelerini sağlayan bir
işlem kopyalama yatırım platformudur;
FBS Trader – Forex piyasasında işlem yapmak için mobil işlem platformudur
*Fbs.com, my.fbs.com + yerel domainler ve Landing sayfaları

2. Teklif türleri
FBS Affiliate Programı İş Ortakları için iki tür teklif sunabilir: Ödeme modellerine, promosyon
ürünlerine ve promosyonun coğrafi konumuna göre Web ve Mobil olarak farklılık gösterebilir:
Web
FBS Global* [WEB Revenue share]
FBS Global [WEB CPA]

Mobil
FBS CopyTrade [Mobile Revenue share]
FBS CopyTrade [Mobile CPA]
FBS Trader [Mobile Revenue share]
FBS Trader [Mobile CPA]

* Fbs.com, my.fbs.com + yerel domainler ve Landing sayfaları
Her teklif için şartların detayları, İş Ortağı hesabında partner.fbs-affiliate.com/offer/list adresinde
ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
3. Ödeme modelleri:
1. Gelir Payı - Şirketin spread ile elde ettiği kar üzerinden hesaplanan faiz ödeme sistemidir.
2. CPA (cost per action) – hedef müşterinin performansı karşılığı aldığı sabit ödemedir.
4. Ödeme bilgileri
1. “Gelir Payı” modeline göre, Ortak, kendisi tarafından çekilen tüm müşterilerin forex brokerının
spread ile elde ettiği gelirinin %40-70'ini alabilir. İş Ortağı, çekilen müşterinin 'FBS' markalı Ürüne
kayıtından sonraki ilk 3 (üç) ay boyunca söz konusu payı alacaktır. Payın yüzdesi, Ortak tarafından
çekilen müşterilerin sayısına bağlıdır. Lütfen, aşağıdaki WEB teklifi gelir payı için KPI ile verilen
tabloya bakınız:

Aylık çekilen müşteri Kayıt Bir müşteri tarafından yapılan lot Spreadden elde edilen gelir
sayısı*
işlem sayısı
yüzdesi (ilk üç ay)
1-10

+

minimum 2

40%

11-49

+

minimum 2

50%

50-99

+

minimum 2

60%

100 veya daha fazla

+

minimum 2

70%

2. "CPA" modeline göre, Ortak, müşterinin hedef eylemleri gerçekleştirmesi karşılığında sabit bir
ödül alabilir. Ödeme tutarı MOB’in teklifine göre, çekilen müşterinin coğrafi konumuna ve mobil
cihaz türüne (IOS/Android) göre değişiklik gösterebilir. Ödemelerin toplamı ve ücretli hedef
eylemlerin açıklaması teklif açıklamasında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
3. İş Ortağının tanıtımları (dönüşümü) Şirket tarafından dikkatlice kontrol edilir. Dönüşüm, tutma
süresinin bitiminden sonra Şirket tarafından ödenir. Tutma süresi - Şirketin, Ortağın dönüşümünü
kontrol ettiği 30 takvim günüdür. Tutma süresi Şirket tarafından belirlenip İş Ortağına e-posta ile
bildirilir.
4. Ödemeler ayda iki kez yapılabilir: her ayın 10. ve 25. günü. Belirtilen tarihlerin hafta sonları
veya tatil günlerinde denk gelmesi durumunda, ödeme hafta sonu/tatil gününden sonraki ilk iş
günü yapılır.
5. Ortalamanın üzerinde geliri olan İş Ortaklar için, ödeme talep üzerine sağlanacaktır. Başarılı bir
işbirliği durumunda, Şirket tamamen kendi takdirine bağlı olarak İş Ortağının ödemelerini bireysel
olarak da artırabilir
6. Minimum ödeme tutarı 50$'dır. Hesap para birimi USD'dir.

EEA Ülkelerinin Trafiği ile Bağlı Ortaklık Anlaşması
1.

Genel

İşbu Ortaklık Anlaşması (bundan böyle Anlaşma olarak anılacaktır), Conertics Inc. Kıbrıs
Cumhuriyeti'ne dahil olan ve HE456134 sicil numarası ile Cyprus Securities and Exchange
Commission (bundan böyle "CySEC" olarak anılacaktır) tarafından regüle edilen 331/17 lisans
numarası altında kayıtlı Tradestone Ltd. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta
bir ortak hesabı kayıtı oluşturan kişi (bireysel veya tüzel kişi) “Ortak” veya “Affiliate” (bundan
sonra topluca “Taraflar”olarak anılacaktır) arasındaki ilişkileri düzenler.

1.2

Ortaklık Anlaşmasında Kullanılan Terimler

Şirket, (iştirakleriyle birlikte) 'FBS' markalı Ürünleri olan ve FBS Ortaklık Programını düzenleyen
şirket olan Conertics Inc. anlamına gelir.
İş Ortağı, bu Ortaklık Anlaşmasının şart ve koşullarını kabul eden ve FBS Ortaklık Programına
katılan özel veya tüzel kişilik anlamına gelir.
Şirket Web Sitesi, Şirkete ait olan Şirket Ortaklık Programı ve İş Ortağı Hesapları hakkında bilgileri
içeren fbs-affiliate.com sitesini kastetmektedir.
'FBS' markalı ürünler, Şirket ve iştiraklerine ait ürünler anlamına gelir (örneğin: fbs.eu, Kişisel Alan
ve landing sayfaları, my.fbs.eu). Ortaklık programı için mevcut olan Ürünlerin tam listesi bu
Anlaşmanın Ek 1'inde mevcuttur.
Ortaklık Programı (FBS Ortaklık Programı), Şirket ile Ortak arasında FBS Affiliate olarak da
adlandırılan <b>“FBS” markalı Ürünler</b> hakkındaki bilgilerin dağıtımına ilişkin işbirliğinin şekli
anlamına gelir.
İş Ortağı Hesabı, İş Ortağının kişisel alanındaki parner.fbs-affiliate.com'daki FBS Ortaklık Programı
katılımcısının kişisel ve iletişim bilgilerini içeren ve ayrıca Şirket ile Ortaklık Programı ve Ortaklık
Anlaşması ve Ortakların komisyonları hakkındaki işbirliği çerçeve bilgilerini içeren bir kullanıcı
hesabı anlamına gelir
Pazarlama Materyalleri, Şirket veya Ortak tarafından, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin
yerine getirilmesi için oluşturulan ve 'FBS' markalı Ürünler ile ilgili bilgilerin dağıtımı müşteri
çekimi için kullanılan bannerlar, metin bağlantıları ve diğer pazarlama (reklam) materyalleri
anlamına gelmektedir.

1.3

Sözleşmenin Konusu

İşbu Anlaşmanın hükümlerine uygun olarak, Ortak Şirket web sitesinde bir Ortak Hesabı açacak
ve 'FBS' markalı Ürünler hakkında bilgi dağıtmak ve müşterilerin şartlarını ve koşullarına göre 'FBS
markalı Ürünleri kullanarak bu sözleşmenin müşteri şart ve koşulları dahilinde şirket tarafından

sunulan teklifler ile müşteri çekmek zorundadır. Şirket, işbu Anlaşmada belirtilen şartlar ve
koşullara uygun olarak Ortağa ödemelerde bulunmakla yükümlüdür.

2.

İş Ortağı Hesabı

İş Ortağı, Ortaklık Programına katılmak için bir Ortak Hesabı kaydı yaptırmalıdır.
Yasal yaş haddindeki kişi (ikamet ettiği ülkeye göre yaşı 18 ya da daha büyük olmak) İş Ortağı
Programına katılabilir. Şirket çalışanları, Firmanın İş Ortağı olamayabilir.
İş ortağı, kayıt olmak için Şirket web sitesindeki kayıt formunu doldurur. Ortak, İş Ortağı Hesabı
oluşturarak mevcut kişisel verilerini sunmakla yükümlü olacak ve kendisinin ve/veya üçüncü
şahısların yanlış kişisel veriler sağlamama sorumluluğunun bilincinde olduğunu doğrulamalıdır.
Ortak kayıt formunu doldurduktan sonra, Ortak Hesabındaki listesinden uygun ödeme sistemini
seçecektir.
Bir İş Ortağı Hesabı oluşturarak partner.fbs-affiliate.com/signup Ortak, Şirket ile anlaşma yapma
yasal durumunu ve ehliyetini onaylamış olur ve Şirket web sitesindeki şart ve koşulları anlamış ve
koşulsuz olarak kabul etmiş olur. Ortak, bu Sözleşmede atıfta bulunulan Şirket politika ve
belgelerini kabul eder.
Ortak kayıt olduktan sonra, partner.fbs-affiliate.com/offer/list bağlantısı üzerinden listedeki yer
alan bir teklifi seçecektir. Kişisel şartların yer aldığı özel bir teklif üzerinde çalışmak için, Ortak
yazılı talebini kişisel bir yöneticiye gönderir. Kişisel yönetici, ortak ile üç (3) iş günü içinde irtibata
geçecektir.
İş Ortağı, Programa kayıt için bilgileri sağlayıp bir Hesap oluşturarak, bu metinde yer alan İşbu
Anlaşmanın tüm hükümlerine aşina olduğunu, bunların anlamlarını bildiğini ve koşulsuz olarak
kabul ettiğini, her bir politikayı ve belgelerini anladığını onaylamayı garanti eder. İş Ortağı kişisel
verilerinin kullanım ve korumasına yönelik kurallar Gizlilik Politikası ilkeleri
https://fbs.eu/docs/data_protection_privacy_policy_en.pdf tarafından düzenlenir

3.

İşbirliği Koşulları

3.1

Şirket ve İş Ortağı arasındaki işbirliği, tüm Ekler ve Şirket tarafından İş Ortağına verilen
teklifiyle birlikte tüm esaslar bu Sözleşmeye dayanmaktadır. Anlaşmadaki tüm Ekler bu
Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. İş Ortağı, 'FBS' markalı ürünlerin tanıtımını yapacak ve
Şirket, Gelir Paylaşımı ve CPA modellerine göre komisyonu ödeyecektir. Şirket ile Ortaklar
arasındaki işbirliği modellerine ilişkin temel koşullar bu Anlaşmanın Ek 1'inde belirtilmiştir.

3.2

İş Ortağı teklifin tanıtımına başlamak için koşulları dikkatlice okumalı ve teklifin tüm
hükümlerini, bunların ne anlama geldiğini anlamalı ve koşulsuz olarak bunları kabul
ettiğinden emin olmalıdır.

3.3

Kullanılabilir İş Ortağı pazarlama materyallerinin depolanması İş Ortağı teklifinde
belirtilmiştir (evet bulut depolama, Şirket web sitesi vb.). İş Ortağı, Pazarlama
materyallerinin içeriği ve bilgileri bakımından Şirketin tüm talimatlarını yerine
getirmelidir. Ortaklar, FBS markalı ürünlerin reklamını web siteleri ve Şirket tarafından
kontrol edilen ve onaylanan diğer kaynaklar aracılığıyla yapabilirler. Ortak ile Şirket
arasındaki iletişim, Şirket çalışanı olan kişisel bir yönetici aracılığıyla gerçekleştirilir.

3.4

İş Ortağı, FBS logoları da dahil olmak üzere İş Ortağı hesabındaki tüm pazarlama
materyallerini kullanabilir. Aynı zamanda, Ortak, Pazarlama materyallerinin içeriği ve
bilgiler açısından Şirketin tüm talimatlarını yerine getirmelidir. Ortakların 'FBS' markalı
ürünlerin reklamını web siteleri ve Şirket tarafından kontrol edilen ve onaylanan diğer
kaynaklar aracılığıyla yapılmasına izin verilmiştir. Mevcut kaynakların tam listesi İş
Ortağının teklifinde belirtilmelidir. Ortak ve firma arasındaki iletişim Şirket çalışanı olan
kişisel bir yönetici aracılığıyla gerçekleştirilir. İş Ortağı, Şirket tarafından sağlanan
pazarlama materyallerini özenle ve sadece Ortaklık Anlaşması kapsamındaki
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanmalıdır.

3.5

İş Ortağı tarafından bağımsız olarak ve/veya üçüncü tarafların siparişine takiben
oluşturduğu tüm pazarlama materyalleri, kişisel yöneticiye başvurarak Şirket ile
kararlaştırılmalıdır. İş Ortağının çalışma kaynaklarıyla bağımsız olarak oluşturulan
materyallerin, Şirket ile anlaşma yapmadan İş Ortağı tarafından kullanılması kabul
edilemez ve Ortaklık Anlaşması hükümlerinin tam olarak ihlalidir. Bu durumda, hedef
eylemler ödenmeyecek, İş Ortağı hesabı bloke edilecektir. İş Ortağı, onay için
materyallerini kişisel yöneticiye sunmalıdır. Bundan önce, İş Ortağı, onay için gönderilen
pazarlama materyallerinin, bu Ortaklık Anlaşmasında belirtilen materyal gereksinimlerine
uyduğundan emin olmalıdır.

3.6

Çekilen tüm müşterilerin Şirketin ve bağlı iştiraklerinin müşterileri olarak kabul edileceği
unutulmamalıdır. Şirket ve iştirakleri, müşteriler hakkındaki diğer bilgilerin yanı sıra, isim
ve iletişim bilgileriyle birlikte veritabanının tek ve münhasır sahipleri olarak kabul edilir. İş
Ortağı, şirketin yazılı izni olmadan müşteriyle herhangi bir şekilde iletişim kuramaz.
Ortağın, çekilen müşterilere ulaşma girişimi Şirket tarafından bu Sözleşme hükümlerinin
tamamen ihlali olarak değerlendirilebilir..

4.

Planlar

4. 1. Gelir Paylaşımı modeli: Ortak, kendisi tarafından çekilen tüm müşterilerin spreadinden
yüzde (pay) alır. Tüm ödeme detayları Ek 1'de belirtilmiş ve aynı zamanda Ortağın teklifinde
kararlaştırılmıştır.
4. 2. CPA modeli: İş Ortağı, müşterinin hedef eylemleri gerçekleştirmesi karşılığında sabit bir ödül
alır. Tüm ödeme detayları Ek 1'de belirtilmiştir ve aynı zamanda Ortağın teklifinde
kararlaştırılmıştır.
4. 3. Ödemeler, İş Ortağının teklif şartlarına göre asgari ödeme miktarına ulaşması halinde
gerçekleştirilecektir.
4. 4. Başarılı Ortaklar ve/veya özel teklifleri olan Ortaklar için, Şirket ödemeleri Ortak’ın talepleri
doğrultusunda gerçekleştirebilir. Şirket'in, ödeme tutarlarını tek başına ve bireysel planlara göre
kendi takdirine bağlı olarak tamamen değiştirme hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır.

5.

İş Ortağının Hak ve Yükümlülükleri

5.1

İş Ortağı aşağıdakileri yapmak zorundadır:

5.1.1 Ortak Hesabı'na kayıt olurken Şirkete güvenilir ve geçerli kişisel veriler sağlamak;
5.1.2 Şirketin ayrılmaz bir parçası olan Şirket Pazarlama Kurallarına kesinlikle uymak;
5.1.3 Ortak tarafından reklamlarında kullanılan tüm trafik kaynakları konusunda Şirket ile
anlaşmış olmak. Tüm kaynaklar ve tüm özel koşullar Ortağın teklifinde belirtilmelidir.
5.1.4 Bu anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirirken Şirket'in tüm ve her bir
pazarlama tavsiyesine kesinlikle uymak;
5.1.5 Şirketten komisyon olarak alınan fonlar için Ortağın ikamet ettiği ülkede yapılması
öngörülen vergileri ödemek. Aynı zamanda, Şirketi, Ortağın kendi vergi ödemelerini
yapma yükümlülüklerini yerine getirmemesinden ötürü doğacak olan yükümlülüklerden
kurtarmak.

5.2

İş Ortağı şunları yapma hakkına sahiptir:

5.2.1 İş Ortağı'nın teklifinde belirtilen ve kişisel yönetici tarafından kabul edilen herhangi bir
yasal aracı, pazarlama materyalini ve trafik kaynağını kullanarak, bu Anlaşma ve/veya İş
Ortağı'nın yasakladığı yöntemler dışında, Şirket hakkında bilgi dağıtmak ve yeni
müşterileri 'FBS' markalı Ürünlere çekmek 'FBS' markalı ürünlerin tanıtıldığı ülkelerin
mevzuatına ve ayrıca geleneksel ahlaki ve etik standartlara göre teklif vermek;
5.2.2 İş Ortağı Hesabı için sağlanan araçları kullanarak reklam kampanyalarının
ilerlemesini/etkinliğini takip etmek;
5.2.3 Alınan ödülün bu Anlaşmanın hükümlerine, anlaşmanın eklerine ve Ortağın teklifine
uygun olarak çekilmesi;
5.2.4 Şirket tarafından yaratılan ve Şirket’in İş Ortağı teklifinde belirtilmiş olan kaynaklarına
yerleştirilen pazarlama materyallerinin kullanımı (bulut depolama, Şirketin web sitesi vb.).

6.

Firmanın Hak ve Yükümlülükleri

6.1

Firma şunları yapmak zorundadır:

6.1.1 Komisyonu zamanında hesaplamak ve İş Ortağına transfer etmek
6.1.2 İş Ortağı tarafından çekilen müşterilerin kaydını tutmak.

6.2

Firma şunları yapma hakkına sahiptir:

6.2.1 İş Ortakları ve ortaklar tarafından çekilen müşterilerin faaliyetlerini takip etmek, raporlar
hazırlamak ve İş Ortağının verimliliğini analiz etmek;
6.2.2 İş Ortağı tarafından çekilen müşterilerin hesaplarını askıya alma ve aynı zamanda İş Ortağı
tarafından işbu Sözleşme'nin ihlal edildiğine dair veriler olması durumunda, İş Ortağının
komisyon ödemelerini askıya alma; Şartlar netleşene kadar hesaplardan komisyon
biriktirme ve çekim işlevini engelleme.
6.2.3 İş Ortağı tarafından pazarlama önerilerinin ihlali durumunda, Şirket aşağıdakileri yapma
hakkına sahip olacaktır:
İş Ortağını uyarmak ve iş bu Anlaşma ihlalinin çözülmesi adına hataların giderilmesi için
zaman belirlemek;
İş bu Anlaşmanın ihlal edildiği dönemde çekilen müşterileri hesaba katmamak;
İiş Ortağı ve İşbu Anlaşma ile işbirliğinin sona erdirilmesine karar verme, İş Ortağının
derhal bildirilmesi, Hesap engelleme ve İş Ortağı tarafından daha önce çekilen
müşterilerin komisyonlarını durdurma ortak tarafından çekilen müşterilerin hesaplarını
engelleme ve askıya alma. Hesap Engelleme, Ortağın Şirketin partner.fbs-affiliate.com
web sitesindeki İş Ortağı Hesabına erişimini sınırlama işlemidir.

7.

Tarafların Sorumluluğu

7.1

İş Ortağı, Şirket materyallerini, sembolerini, logolarını, bilgilerini ve web sitelerini yetkisiz
kullanımından dolayı Şirket'e karşı tüm sorumluluğu üstlenecek ve İş Ortağı'nın faaliyetleri
nedeniyle Şirket aleyhine oluşacak doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek tüm
masrafları telafi etmekle yükümlüdür.

7.2

Ortak, Ortak Hesabının giriş ve şifresinin güvenliğinin yanı sıra, Komisyon olarak transfer
edilen fonların çekimi için Şirkete ibraz edilen ödeme aracıyla ilgili verilerin
geçerliliğininde sorumluluğunu üstlenir;

7.3

Ortak, pazarlama materyallerini oluştururken üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarının
izinsiz kullanımı konusunda tam sorumludur; Üçüncü şahısların fikri mülkiyet hakkının
izinsiz kullanımında ötürü ortaya çıkan Ortağın yasadışı eylemleri nedeniyle Şirket için
herhangi bir masrafın ortaya çıkması durumunda, Ortak, Şirket'e gelebilecek tüm zarar ve
masrafları tam olarak ödemekle yükümlüdür;

7.4

Şirket, haberleşme ve telekomünikasyon şebeke sağlayıcıları çalışmalarındaki teknik
aksaklıklar gibi kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü yükümlülüklerini yerine
getirememesi durumunda bundan sorumlu tutulamaz.

7.5

Şirket, Ortağın eylemlerinden/eylem eksikliğinden sorumlu tutulamaz

7.6

Ortak, iş bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin sorumluluğunu
üstlenmektedir ve bu tür eylemleri yerine getirmek için hukuki ehliyete sahip olduğunun
garantisini vermeli ve söz konusu eylemler, Ortağın bulunduğu ülkenin geçerli mevzuatını
ihlal etmemelidir.

8.

Pazarlama Kuralları

8.1

Genel

Forex ve CFD işlemleri regüle edilen aktivitelerdir, bu sebeple tüm tanıtım materyallerinin adil
olması, yanıltıcı olmaması, net olması ve ayrıca tüm Ortaklarının eylemlerinin bu pazarlama
kurallarına tam olarak uyması gerekir. Belirtilen Kuralların herhangi bir hükmünün ihlali, şirket
tarafından bu Anlaşma hükümlerinin tamamının ihlali olarak değerlendirilebilir ve Ortak ile olan
Anlaşmanın derhal feshedilmesine yol açabilir.
Düzenleyicinin uygulayacağı tüm güncellemeleri takip etmemizi zorunlu kılan CySEC lisansı
altında çalışırız. Sorumlu personelin tüm promosyonları FBS adına gözlemlediğini unutmayın. Bu
nedenle, düzenleyiciler, düzenleyici kurallarına uymayan belirli verileri geri çekmemizi isteme
hakkına sahiptir.
Eğer CySEC yeni kurallar veya sınırlamalar gerektirirse, bu belge güncellenecektir. Ortaklara
değişiklikler hakkında bilgi vereceğiz ve ortaklardan yeni koşulları kabul etmelerini isteyeceğiz.
Ek 2 Promosyon örneklerinde daha fazla detay ve örnekler bulabilirsiniz

8.2

8.3

Ortak, forex işlemlerinin yasak olduğu ülkelerde yaşayan kişiler için 'FBS' markalı
Ürünlerin reklamını yapmamayı garanti etmelidir. İşe başlamadan önce, Ortak çalışma
kaynağının, reklamı yapılan web sitesini kullanma hakkı olmayan izleyicileri hedef
almadığından emin olmalıdır. Ortak, çalışmayı planlandığı coğrafi konumlar listesi
konusunda Şirket ile (kişisel yönetici aracılığıyla) anlaşmak zorundadır. İş Ortağının
çalışma hakkına sahip olduğu coğrafi konumla ilgili tüm koşullar, Ortak’ın teklifinde
belirtilmelidir.
İş Ortağı, reklam faaliyetlerini, İş Ortağı'nın faaliyet alanı içerisindeki bölgedeki 18
yaşından büyük yaş grubuna hitap etmelidir (örneğin, 'FBS' markalı Ürünlerin reklamının
yapıldığı bölgede).

8.4

Ortak, akrabalarını, arkadaşlarını ve ilgilenen diğer kişileri reklam veren web sitesine
müşteri olarak çekme hakkına sahip değildir. Başka bir deyişle, akraba, arkadaş, diğer
tanıdık kişilerin Ortak bağlantıları ile veya bağımsız olarak kayıt olmalarına izin
vermek/teklif etmek yasaktır. Ortaklık Programı çerçevesinde “akraba” terimi, sayılanlarla
sınırlı olmamak üzere, eşleri, ebeveynleri, çocukları ve kardeşleri içerir.

8.5

Müşterinin, reklamı yapılan web sitesine İş Ortağının para ya da diğer herhangi bir
ücretlendirme bağlantısı üzerinden kayıt olma teklifi yoluyla çekilmesi yasaktır.

8.6

Doğrudan kendi veya başka bir alan adı üzerinden Şirketin alan adını ve reklamı yapılan
'FBS' markalı ürünlerine doğrudan yönlendirme yapmak yasaktır. İş Ortağı, Şirketin ve
bağlı şirketlerinin ticari markalarını veya etki alanı adlarını içeren veya bunlara benzer
şekilde kafa karıştırıcı dereceye sahip ticari markalar ve/veya etki alanı adları kaydetme
hakkına sahip değildir. Ortak, Şirket ve iştiraklerinin ticari markalarını kafa karıştırıcı
derecede benzer kısımlarını içeren, etki alanı adlarının kullanımı da dahil olmak üzere,
ticari markaların her türlü kullanımının, yalnızca Şirket yararına ve Ortaklık Anlaşmasının
şartları dahilinde; Ortak, Şirket'in ve bağlı kuruluşlarının ticari markaları ve bu tür
kullanımlardan kaynaklanan diğer bireyselleştirilmiş araçlar üzerinde herhangi bir hak
talep edemez.

8.7

Benzer, türetilmiş, yanlış yazılmış kelimeler veya diğer dillere çevirilmiş olanlar da dahil
olmak üzere, marka adını, ticari markayı veya Şirketin kayıtlı adını içeren anahtar
kelimeleri kullanarak içeriğe dayalı reklam kullanmak yasaktır. Söz konusu anahtar
kelimeleri, arama öğelerini veya diğer tanımlayıcıları herhangi bir veri alma sisteminde
veya web sitesinde, reklamcılık hizmetinde veya başka herhangi bir arama veya başvuru
hizmetinde kullanmak yasaktır. Reklam metninde Şirketin marka isminin kullanımına izin
verilir.

8.8

Şirket ve iştiraklerinin markalı sorgularının yanı sıra Şirket (ve iştiraklerinin) rakiplerinin
marka isimlerinin veya türetilmiş veya yanlış yazılmış şekillerinin kullanılması yasaktır. İş
Ortağı ayrıca, "FBS"yi rakip markalarla karşılaştırmaktan ve ayrıca diğer şirketleri makul
olmayan şekilde ifşa etmekten kaçınmakla yükümlüdür: Aynı kural, İş Ortağı reklam
ağlarından (örneğin, Google AdWords veya BingAds) reklam alması durumunda da
geçerlidir.

8.9

Ortak, Şirket ile ortaklık ilişkileri hakkındaki bilgileri web sitelerinde ve çalışmaları için
kullanılan kaynaklarda açıkça belirtmelidir. Herhangi bir Ortağın, Ortak tarafından
bağımsız olarak ve/veya yalnızca Şirket’in faaliyetlerine adanmış üçüncü tarafların
katılımıyla geliştirilen kaynakların Şirketin resmi web sitesi/kaynağı olmadığına dair bir
gösterge içermelidir. Ortağın çalışma kaynakları için kafa karıştırıcı derecede benzer etki
alanı adlarının herhangi bir şekilde kullanılması kabul edilemez ve bu durum Kuralların ve
Ortaklık Anlaşmasının hükümlerinin ihlali anlamına gelir.

8.10

Şirket veya iştirakleri adına, Şirket veya iştirakleri tarafından sağlanan bonuslardan farklı
olarak asla bir yarışma veya bonus teklif etmeyin. İş Ortağı, bonus teklifler ve programlar
hakkında güncel bilgileri almak için yazılı isteğini kişisel yöneticiye gönderir.

8.11

İş Ortağı için oluşturulan pazarlama materyallerini ve üçüncü taraflarca sipariş verilmiş
olanlar dahil, İş Ortağı, söz konusu üçüncü tarafın materyalleri kullanması için gerekli tüm
izinlere sahip olmalı ve İş Ortağı, bu tür materyallerin Ortak tarafından kullanılması
sonrasında şirketin meşruiyetiyle ilgili herhangi bir şikayet ve anlaşmazlık olması
durumunda şirketi kurtarmalıdır.

8.12

Eğer materyal, 'FBS' markalı Ürünleri kullanmaktan kazanç elde etmek için muhtemel bir
fırsattan bahsediyorsa ve Ortağın kaynağına yerleştirilmişse, Ortak, aynı
kaynağa/materyale, 'FBS' markalı Ürünlerin özellikleri ile ilgili olası finansal riskler
konusunda bir uyarı koymalıdır. Aşağıdaki risk uyarısını yerel dilinize çevirip ekleyin:
CFD’ler karmaşık araçlardır ve kaldıraç nedeniyle hızla para kaybetme riski yüksektir.
CFD işlemlerinde perakende hesapların %71'i para kaybeder.
CFD’nin nasıl çalıştığını ve yüksek oranda para kaybetme riskini karşılayabilecek olup
olmadığınızı göz önünde bulundurmalısınız.
Risk uyarısının okunabilir ve görünür olduğundan emin olun. Sayfanızdaki çoğu bilgi ile
aynı harf büyüklüğünde olmalıdır. Müşterileri 'Hesap Aç' veya 'Kayıt' düğmelerini
tıklayarak FBS'ye katılmaya teşvik ettiğinizde, aşağıdaki risk uyarı bölümünü de ekleyin:
““CFD işlemlerinde perakende hesapların %71'i para kaybeder””.
FBS lisansını, adresini ve yasal adını belirtin. Aşağıdaki cümleyi ekleyin:

Web sitesi Conertics Inc. 'e aittir ve işletilmektedir (adres: ul. Kukuczki Jerzego 41,
Warszawa, Poland), kayıt numarası HE456134, lisans numarası 331/17 ile Cyprus
Securities and Exchange Commission tarafından yetkilendirilmiştir.
Asla garanti kâr vaat etmeyin. Eğer olası bir kârdan bahsetmeye karar verirseniz,
potansiyel zararlardan da bahsetmeyi unutmayın.

8.13

İş Ortağı, sadece Şirketin lisansları ve aynı şekilde varlıklarıyla ilgili bilgileri verme ve Şirket
faaliyetlerinin onaylanma içeriğinden kaçınma hakkına sahiptir

8.14

Çalışma kaynağında, 'FBS' markalı ürünlerin ve rakip şirketlerin ürünlerinin karşılaştırmalı
analizinin sonuçlarının sağlanması durumunda, sadece bu tür bilgilerin kaynak bağlantıları
olduğunu gösteren güvenilir bilgiler kullanılmalıdır.

8.15

Şirket ve iştirakleri adına herhangi bir garanti vermek ve vaatte bulunmak yasaktır.
Ortağın Şirket ve iştirakleri adına herhangi bir işlem yapması yasaktır. Ortağın, Ortaklık
Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetler hiçbir koşulda Şirket ve bağlı kuruluşun
faaliyetleri olarak konumlandırılmamalıdır. Ortak, müşteriler çekerek ve 'FBS' markalı
Ürünler ile ilgili bilgileri dağıtarak, Ortaklık Anlaşma çerçevesinde yalnızca kendi yararına
hareket eder.

8.16 FBS'yi sadece ticaret, profesyonel haberler ve finansal hizmetler ve piyasalar ile ilgili
sitelerde tanıtın. Ürünümüz pornografi, şiddet veya rahatsız edici dil gibi rahatsız edici
içeriklerle ilişkilendirilemez.

8.17

İş Ortağı, müşterilerin tanıtımını yapmak ve ilgisini çekmek için sosyal medyayı (Facebook,
Instagram vb.) kullanma hakkına sahiptir. Şirket ve iştiraklerinin resmi sayfalarına ve
profillerine aynı veya benzer sayfa ve profillerin oluşturulup muhafaza edilmesinin ve bu
resmi sayfalarda ve profillerde yayımlanan içeriğin kopyalanmasının yasak olduğu
belirtilmelidir.

8.18

Marka teklifi, sahtekarlık, teşvik edici trafik, spam, hacklenmiş kaynaktan gelen trafik,
trafik akışı ve benzer şekilde çalışan araçları kullanmak yasaktır. Yasaklı kaynakların tam
listesi Ortağın teklifinde belirtilmiştir.

8.19

Müşterinin ilgisini çekmek için Şirket'in (ve iştiraklerinin) itibarını herhangi bir şekilde
zedeleyecek Web kaynaklarını ve araçlarını kullanmak yasaktır. İş ortağı, yanlış veya
yanıltıcı beyanlar kullanarak 'FBS' markalı ürünleri tanıtmaktan da kaçınmak zorundadır.

8.20

Ortak, “spam” ile ilgili dijital pazarlama alanında genel kabul görmüş şartlara veya
istenmeyen elektronik mesajlara ve müşterilerle temaslar konunsundaki kurallara
uymalıdır. 2003’teki CAN-SPAM Yasası’nın gereği olarak Ortak, Ortaklık Anlaşması
çerçevesinde gerçekleştirdiği her türlü faaliyetin, diğer şeylerin yanı sıra, dijital
pazarlamanın endüstriyel standartları ile uyumlu olacağını kabul eder. Kabul edilemez
herhangi bir eylem, bu Kuralların ve genel olarak Ortaklık Anlaşmasının hükümlerinin
genel bir ihlali olarak değerlendirilebilir.

9.

Fikri Mülkiyet Hakları

Şirket adı, tescilli ve tescilsiz ticari unvanı, ticari markaları, logoları ve diğer kişiselleştirme
araçlarının yanı sıra, etki alanı adları, Şirket web sitelerinin tasarım ve tasarım bileşenleri ve 'FBS'
markalı Ürünler gibi kendileri ile bağlantılı tüm öğeler fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır.
Şirket, Şirket tarafından geliştirilen ve İş Ortağı'na, Şirket'in ürün/hizmetlerinin tanıtımı için
sunulan pazarlama materyallerinin yanı sıra 'FBS' markalı Ürünlere yerleştirilen malzemelerin de
Şirkete ait olmayan içeriği içerebileceğini garanti eder, fotoğraflar, resimler, ikonlar, video klipler,
ses parçaları, metinler, vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet hakları Şirket
tarafından her zaman yasal gerekçelerle ve telif hakkı sahibinin rızasıyla kullanılır ve/veya
herhangi bir üçüncü tarafın hak veya iddialarından bağımsızdır. İş Ortağının Şirketin Pazarlama
Materyallerini kullanması, Şirket’in fikri mülkiyet haklarının kullanımı ve devredilmesi, fikri
hakların İş Ortağına devredilmesi ve “FBS” markalı Ürünlerin üçüncü taraflara aktarılması
anlamına gelmez. İşbirliği basit, münhasır olmayan bir lisans temelinde gerçekleştirilir. İşbu
Anlaşma hükümlerine uygun olarak, İş Ortağına üçüncü şahıslara devredilemeyen basit bir lisansı,
İşbu Anlaşma süresi boyunca, Şirket'in kişiselleştirme ve pazarlama materyallerini Şirketin
ürün/hizmetlerinin ve ortak kaynak/web sitesine yerleştirilmesi amacıyla sadece tanıtım için
verir.
İş Ortağı işbu Sözleşmenin şartlarını ve koşullarını kabul ederek, Şirketin pazarlama materyallerini
kullanmayı ve kişiselleştirme araçlarını sadece Şirketin ürün/hizmetlerini tanıtmak amacıyla
kullanmayı kabul eder. İş Ortağı, hiçbir koşul altında, Şirket ile materyallerinin mülkiyeti ve
kişiselleştirme araçları hakkında bir anlaşmazlığa düşme durumunda değildir. İş Ortağı, Pazarlama
materyallerinin ve/veya Şirketin bireyselleştirilmiş araçlarının herhangi birisinin yasa dışı
kullanımını derhal firmaya bildirmek zorundadır. Şirketin pazarlama materyallerini ve/veya
kişiselleştirilmiş araçlarını Şirketin zararına kullanmak yasaktır.

10.

Gizlilik

Ortak, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket tarafından sağlanan gizli
bilgilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür; e-posta yoluyla gönderilen mesajlar, belgeler ve
işbu Sözleşmenin süresi boyunca Ortağın bilgisine ulaşabilecek diğer veriler. Gizlilikle ilgili
hükümler, bu Anlaşmanın sona ermesinde sonra üç yıl boyunca taraflar için bağlayıcılığı olacaktır.

11.

Süre ve Fesih

11.1

İşbu Sözleşme, olası İş Ortağının İş Ortağı Hesap kaydı için formu doldurup gönderdiği
andan itibaren yürürlüğe girecektir. Anlaşmanın süresi sınırlı olmamakla beraber
Taraflardan herhangi biri tarafından, şartlara uygun olarak feshedilebilir.

11.2. İş Ortağı, Ortaklık Sözleşmesini feshetmek istediği tarihi belirterek kişisel yöneticiye yazılı
bir bildirim gönderip bu Sözleşmeyi kendi takdirine bağlı olarak feshetme hakkına sahip
olacaktır.

11.3

Şirket, Ortağın Ortak hesabında belirtilen iletişim e-posta adresine yazılı bir bildirim
göndererek bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak kendi takdirine bağlı şekilde sonlandırma
hakkına sahip olacaktır. Bu bildirimde, Şirket fesihin hangi tarihte olduğunu ve
komisyonun transfer edilmesi prosedürünü (eğer varsa) belirtecektir.

11.4

Sözleşme, Sözleşme tarafının belirttiği tarihten itibaren feshedilmiş ve geçersiz sayılır.

11.5

İşbu Sözleşmenin sona ermesi, İş Ortağı lisanslarına sağlanan tüm hakların ve Şirketin
pazarlama materyallerinin kullanma haklarının yanı sıra, Şirket ile ilgili herhangi bir
sembolik ve/veya İş Ortağı tarafından Şirket ile yapılan anlaşma üzerine geliştirilen
bilgileri içeren bilgi kaynaklarının iptali anlamına gelir. İşbu Sözleşmenin feshi, Şirket’in
çekilen müşteriler için olan komisyon transferi ile ilgili yükümlülüklerinin de sona ermesi
anlamına gelir. Bu şartlara uygun olarak, işbu Sözleşmenin gizlilikle ile ilgili kuralları ve
hükümleri, bir tarafça gönderilen Sözleşmenin feshi bildirimlerinden bağımsız olarak etkili
olacaktır.

11.6

Bu sözleşme İngilizce olarak Ortak hesabında - partner.fbs-affiliate.com, “Haberler”
bölümünde ve ayrıca teklif açıklamasında mevcuttur. İngilizceden diğer dillere
uyarlanmasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, Sözleşmenin İngilizce sürümü
geçerli olacaktır.

12.

Şikayet ve Anlaşmazlıklar

12.1

Şirket, işbu Sözleşmenin metninde, Sözleşme Eklerinde ve Şirket'in herhangi bir
belgesinde herhangi bir zamanda ve sebep göstermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı
tutar. Şirket, bu tür değişiklikler hakkında Müşteriyi Ortak hesabında belirtilen e-posta
adresinden haberdar edecektir.
Şirket, Ortağın İş Ortağı hesabında belirtilen e-posta adresine yazılı bildirimde bulunarak
İş Ortağının teklif şartlarını değiştirme veya geri çekme hakkını saklı tutar.

12.2
12.3

Herhangi bir şikayet kişisel yöneticiye gönderilir, mektubu değerlendirme süresi mektubu
aldıktan sonraki on iş günüdür. Manevi zararın tazmini ve kaybedilen faydalar ile ilgili
şikayetler değerlendirmeye alınmayacak ve Şirket tarafından tazmin edilmeyecektir. Eğer
anlaşmalık durumu iş bu Anlaşmada belirtilmemişse, Şirket söz konusu anlaşmazlığı kendi
takdirine bağlı olarak çözecektir. Belize. Her durumda, nihai karar Şirket tarafından verilir.
Müzakereler veya şikayetin değerlendirilmesinde çözümlenemeyen ihtilaflar Belize
mahkemesine gönderilir. Uygulanan yasa Belize yasası olacaktır.

12.4

İzinsiz Faaliyetler

12.4.1 Şirketin Ortaklık Programını kullanırken, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi herhangi bir İzinsiz
Faaliyet için kullanmayacağınızı kabul edersiniz. İzinsiz faaliyetlerin açıklamaları aşağıda
listelenmiştir. Bu ayrıntılı olmayan bir listedir.
12.4.2 "İzinsiz Faaliyet", aşağıdakiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte:
Promosyon veya Çekim;
Arbitrajcılar. Arbitraj, genellikle Şirket tarafından sağlanan özellikleri kötüye kullanarak
işlemlerdeki riski tamamen ya da önemli ölçüde ortadan kaldırma eylemidir. Kasten
veya kasıtsız olarak tanımlanan arbitrajcıları çeken ortakların elde edeceği
komisyonlar kötüye kullanım dolayısıyla iptal edilecektir.
Kötü niyetli hedge. Hedge yapma, emtia, para birimi veya menkul kıymetler
fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan kayıp olasılığını sınırlama veya
dengelemede kullanılan bir stratejidir. Aslında, kötü niyetli hedge, çeşitli tekniklerin
kullanılmasıdır; ancak, temel olarak aynı Finansal Üründe veya yüksek oradan
korelasyonlu olan bir Finansal Üründe aynı zamanda ya da yakın zamanda eşit ve zıt
konumlar alarak, gerçek işlem yapmaya ilgi göstermediğine işaret etmektedir. Bu, tek
bir hesapta veya birden fazla hesapta gerçekleşebilir. e. Aşırı kaldıraç kullanımı. Aşırı
kaldıraç, neredeyse tüm serbest teminatı gerektiren bir pozisyon açılmasıdır. Bu
strateji, müşterinin hesabının kayda değer bir negatif bakiyeyle sonuçlanma
tehlikesini önemli ölçüde arttırmaktadır.
Piyasa dışı fiyat teklifleriyle işlem yapma. O anda piyasa fiyatı dışındaki herhangi bir
fiyattan Finansal Ürünler ile işlem yapılmasını içeren bir faaliyette bulunulması
yasaktır.
Çalkalama. Çalkalama, komisyon üretmeyi amaçlayan aşırı işlem yapma anlamına
gelir. Çalkalama için nicel bir ölçü bulunmamakla birlikte, müşterinin yatırım
hedeflerine ulaşmak için çok az hareket yapan menkul kıymetlerde sık işlem yapma
çalkalama kanıtı olarak yorumlanabilir.
Haber Gapi ve Gap Kırılma İşlem Suistimali. Tüm ürünlerde gün içi, günlük veya
haftalık olarak kırılma görülür. Bu kırılmadan önceki son fiyat ile kırılma sonrasındaki
ilk fiyatın önemli ölçüde farklı olması normudur. Aynı zamanda “gap” olarak da bilinen
bu fark, bu aralıkta piyasada hiçbir işlemin (işlem fiyatlarının olmaması) olmadığı
anlamına gelir. Gap haber bülteninin sonucunda olabilir. Şirket, müşterilerinin
işlemlerini korumak ve arttırmak için garantili Zararı Durdur, Karı Al, bekleyen emir
uygulaması ve negatif bakiye korumasını sunmaktan gurur duyar. Bununla birlikte, bu
özellikleri kötü niyetle kullanmak yasaktır. Bu özelliklerin kötü niyetle kullanıldığı
örnekler:
o Piyasa hareketi riski olmadan kar elde etmek amacıyla, kırılmadan veya haber
bülteninden birkaç dakika veya birkaç saniye önce açılan pozisyonlar.
o Hesabın bakiyesiyle karşılaştırıldığında yeterince büyük olarak kâr etmek için
açılan pozisyonlar veya şirketin sizin adınıza ödediği negatif bakiyeli pozisyonlar.
o Piyasanın yönüyle ilgi olmadığını gösteren, ters yönde eş zamanlı pozisyonlar
(bekleyen veya piyasa emirleri).

Çoklu Hesap İşlemleri. İş Ortakları veya İş Ortakları tarafından çekilen müşteriler
başkalarının hesaplarını kullanarak işlem yapamaz veya başkalarının kendi hesaplarını
kullanarak işlem yapmasına izin veremez. Bu aktivitenin kanıtı şunları içerir:
o aynı bölgeden faaliyet gösteren hesaplar,
o aynı IP adresini kullanan/işaret eden hesaplar,
o aynı para yatırma ve çekme modellerini gösteren birden fazla hesap,
o benzer veya aynı işlem modellerini gösteren hesaplar veya
o aynı cihazı paylaşan hesaplar.
Bu aktivitenin fark edilmesi durumunda, Şirket ilgili hesapları ve bu hesaplardaki ilgili tüm açık
işlem pozisyonlarını kapatma hakkını saklı tutar.
Eylem. Şirket, bu sözleşmenin şart ve koşullarının ihlal edildiği durumlarda ve gerekli
gördüğü durumlarda uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar. Yetkisiz eylemler olarak
kabul edilen koşullardan birinin veya birkaçını ihlal edilmesi, bunlarla sınırlı olmamak
üzere, işlemlerin askıya alınması veya kapatılması, fonların iadesi, hesabınızın askıya
alınması veya kapatılması, kaldıracın değiştirilmesi ve/veya azaltılmasıdır.

Ek 1
1. 'FBS' markalı ürünler
Fbs EU* – - CySec tarafından regüle edilen bir Avrupa forex brokerıdır;
* Fbs.eu, my.fbs.eu + yerel domainler ve Landing sayfaları
2. Teklif türleri
FBS Affiliate Programı İş Ortakları için iki tür teklif sunabilir: Ödeme modellerine, promosyon
ürünlerine ve promosyonun coğrafi konumuna göre Web ve Mobil olarak farklılık gösterebilir:
Web
FBS EU* [WEB Gelir payı]
FBS EU [WEB CPA]

Mobil
FBS Trader [Mobil Gelir payı]
FBS Trader [Mobil CPA]

* Fbs.eu, my.fbs.eu + yerel domainler ve Landing sayfaları
Her teklif için şartların detayları, İş Ortağı hesabında partner.fbs-affiliate.com/offer/list adresinde
ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
3. Ödeme modelleri:
3. Gelir Payı - Şirket'in spread ile elde ettiği kar üzerinden hesaplanan faiz ödeme sistemidir.
4. CPA (cost per action) - hedef müşterinin performansı karşılığı sabit ödeme.
4. Ödeme bilgileri
1.
“Gelir Payı” modeline göre, Ortak, kendisi tarafından çekilen tüm müşterilerin
forex brokerının spread ile elde ettiği gelirinin %40-70'ini alabilir. İş Ortağı, çekilen
müşterinin 'FBS' markalı Ürüne kayıtından sonraki ilk 3 (üç) ay boyunca söz konusu payı
alacaktır. Payın yüzdesi, Ortak tarafından çekilen müşterilerin sayısına bağlıdır. Lütfen,
aşağıdaki WEB teklifi gelir payı için KPI ile verilen tabloya bakınız:

Aylık
çekilen Kayıt Bir müşteri tarafından yapılan Spreadden elde edilen gelir
müşteri sayısı*
lot işlem sayısı
yüzdesi (ilk üç ay)
1-10

+

minimum 2

40%

11-49

+

minimum 2

50%

50-99

+

minimum 2

60%

100 veya daha fazla

+

minimum 2

70%

2. "CPA" modeline göre, Ortak, müşterinin hedef eylemleri gerçekleştirmesi karşılığında
sabit bir ödül alabilir. Ödeme tutarı MOB’in teklifine göre, çekilen müşterinin coğrafi
konumuna ve mobil cihaz türüne (IOS/Android) göre değişiklik gösterebilir. Ödemelerin
toplamı ve ücretli hedef eylemlerin açıklaması teklif açıklamasında ayrıntılı olarak
açıklanmıştır

3. İş Ortağının tanıtımları (dönüşü) Şirket tarafından dikkatlice kontrol edilir. Dönüşüm,
tutma süresinin bitiminden sonra Şirket tarafından ödenir. Tutma süresi - Şirketin, Ortağın
dönüşümünü kontrol ettiği 30 takvim günüdür. Tutma süresi Şirket tarafından belirlenip İş
Ortağına e-posta ile bildirilir.
4. Ödemeler ayda iki kez yapılabilir: her ayın 10. ve 25. günü. Belirtilen tarihlerin hafta
sonları veya tatil günlerinde denk gelmesi durumunda, ödeme hafta sonu/tatil gününden
sonraki ilk iş günü yapılır.
5. Ortalamanın üzerinde geliri olan İş Ortaklar için, ödeme talep üzerine sağlanacaktır.
Başarılı bir işbirliği durumunda, Şirket tamamen kendi takdirine bağlı olarak İş Ortağının
ödemelerini bireysel olarak da artırabilir.
6. Minimum ödeme tutarı 50$'dır. Hesap para birimi USD'dir..

Ek 2
Promosyon örnekleri
Eğer FBS Ortaklığına katılmaya karar verirseniz, politikalarımız, kurallarımız, vizyonumuz ve
değerlerimizle uyumlu olmayı kabul eden bir marka elçisi olacaksınız.
Biz FBS’nin şu şekilde tanıtılmasını istiyoruz:
Güvenilir ve güvenli
FBS, EEA'nın en saygın finansal düzenleyicilerinden biri olan CySEC tarafından lisanslanmıştır.
Müşteriler için bu, FBS’nin aşağıdakileri taahhüt ettiği anlamına gelir:
- Fonlarını güvenli bir şekilde tutma
- Hesaplarını kimlik hırsızlıklarından, yasa dışı izinlerden ve kişisel verilere yetkisiz erişimlerden
koruma
- Terör karşıtı yasalara ve kara para aklama yasalarına uymak
Çeşitlilik
FBS, farklı tecrübe ve ihtiyaçları olan yatırımcılar için çok çeşitli araçlar ve hizmetler sunmaktadır.
Müşteriler 34 işlem aracı ve 2 metal kullanabilir, stratejilerine uygun hesap türü seçebilir,
yatırımcı hesap makinesini, ekonomik takvimi, 7/24 destek ve para birimi dönüştürücüyü
kullanabilir.
Anlaşılırlık
FBS sadece çok çeşitli işlem araçları ve hizmet havuzu sağlamakla kalmaz aynı zamanda
müşterilerini eğitir ve becerilerini geliştirir. Her seviyedeki yatırımcılar için Forex Rehber kitabı
sunuyor, haftalık web seminerleri düzenliyor, video dersleri, analiz makaleleri, piyasa haberlerini
paylaşıyoruz. Ayrıca, blog yazarlarımız FBS hizmetleri, piyasa trendleri ve işlem stratejileri
hakkında basit ancak faydalı bilgiler yayınlamaktadır.
Yerellik
Sağlanan tüm içerik en popüler altı Avrupa diline çevrilip yerelleştirilmiştir: İngilizce, Fransızca,
Almanca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca.
FBS Ortakları bizimle birlikte çalışabilir! Ancak, düzenlemeler ve şirket politikaları nedeniyle, Bağlı
bir İş Ortağı olarak sizin için oluşturduğumuz gereksinimlerin farkında olmalısınız. Conertics Inc.
adına bir promosyon başlatırken aşağıdaki kurallara uyduğunuzdan emin olun.
Örnekler
- Kanıt olarak bir bilgi kaynağı sağlayamıyorsanız kesin ifadelerden kaçının. Eğer iddiayı
kanıtlayamıyorsanız, aşağıdaki alternatif yolları kullanın:
Kullanın
Bölgedeki en güvenilir brokerlerden biri; Önde gelen CFD sağlayıcıları arasında..
Kaçının
En iyi Forex brokerı; En güvenilir CFD sağlayıcısı; Yatırımcılar için 1 numaralı broker.
- Asla kâr, garantili gelir veya finansal başarı vaat etmeyin.
Kullanın
Yatırımlardan faydalanabilirsiniz; Finansal seyahatinize başlamak için işlem yapmayı
öğrenin;

Kaçının
CFD ile kâr edin; Zengin olmaya hazırlanın; Sizin için daha fazla para; Kazanma zamanı;
Para büyüyebilir; Forex ile kazanın; Yakında piyasada başarılı olacağız; Vakit kaybetmeden
fazladan gelir elde edin; Başarı şansınız %100
- İşlem yapmayı hiçbir zaman kumar ya da oyunlarla ilişkilendirmeyin.
Kullanın
Bir profesyonel olarak işlem yapın; Akıllıca yatırım yapın; İşlem yaparken riskleri göz
önünde bulundurun; Piyasayı analiz edin
Kaçının
Piyasada oynayın; CFD işlemlerinde kumar oynayın; Para oyunu; Döviz
dalgalanmalarından kazanın
- İşlem yapmayı asla "kolay" anlamına gelen kelimelerle tanımlamayın. Bunun yerine,
kişileri araçlara, eğitime, FBS'nin sunduğu platforma yönlendirin.
Kullanın
Kolay gezinme; Eğitim materyallerine kolay erişim; Sezgisel arayüz
Kaçının
Kolay para; İşlem yapmak hem karlı hem de kolaydır; Yeni başlayanlar bile kolayca işlem
yapmaya başlayabilir
- Asla “risksiz” yazmayın
Kullanın
Tüm araçlara ücretsiz erişim; Sitede ücretsiz analiz malzemeler
Kaçının
Risksiz işlem
- FBS'nin işlem aracı olarak sadece CFD sağladığından emin olun.
Kullanın
FBS ile CFD işlemi yapın; Forex piyasasına katılın
Kaçının
FBS ile işlem gören hisse senetleri; Endeksler ve ETF'ler, FBS tarafından kullanılan en
yaygın işlem araçlarıdır.
- “Ücret” yerine “komisyon” kelimesini kullanın
Kullanın
Siz komisyon ödemezsiniz
Kaçının
İşlem ücreti yok; Hiçbir ücret ödemeden işlem yapabilirsiniz
Risk Uyarısı:
CFD’ler karmaşık araçlardır ve kaldıraç nedeniyle hızla para kaybetme riski yüksektir.
Bireysel yatırımcı hesaplarının %71'i, bu fiyat sağlayıcı ile CFD işlemi yaparken para kaybeder.
CFD’nin nasıl çalıştığını ve yüksek oranda para kaybetme riskini karşılayabilecek olup olmadığınızı
göz önünde bulundurmalısınız.
Lütfen Risk Beyanı ve Açıklamasına bakın.

