
ĐIỀU KHOẢN DÀNH CHO PUBLISHER

Điều khoản dành cho Publisher sau đây được gọi là “Điều khoản” là những nội dung liên quan
đến thỏa thuận hợp tác và sử dụng dịch vụ giữa Be Ready Affiliate (gọi chung là “Bên A”) và
Publisher (gọi chung là “Bên B”). Cụ thể như sau:

Điều 1: Định nghĩa

1. Bên A được hiểu là đơn vị cung cấp nền tảng Be Ready Affiliate - nền tảng trung gian
cho phép nhà cung cấp (gọi chung là Advertiser) đăng ký quảng bá sản phẩm/dịch vụ
của mình nhằm gia tăng doanh thu thông qua các đối tác quảng cáo (bên B) sẵn có trên
nền tảng của bên A, và Advertiser chấp nhận thanh toán một khoản chi phí quảng cáo
cho bên B khi bên B thực hiện chuyển đổi thành công đơn hàng cho bên Advertiser

2. Bên B là một cá nhân bất kỳ muốn thông qua nền tảng tiếp thị liên kết của bên A để
chọn các chiến dịch quảng cáo mong muốn và quảng cáo trên trang mạng của bên B
nhằm thu hút và liên kết khách mua hàng, từ đó nhận được chi phí quảng cáo cho mỗi
đơn hàng thành công.

3. Trang mạng của bên B được hiểu là trang mạng xã hội, blog, website hay ứng dụng
điện thoại do bên B quản lý, vận hành và được bên B đăng ký sử dụng

4. Advertiser được hiểu là một cá nhân hay công ty có sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp
với tiêu chí của bên A và đưa sản phẩm/dịch vụ lên nền tảng của Bên A nhằm mục tiêu
gia tăng doanh thu thông qua việc tăng kết nối với các Khách thăm đến Trang mạng
bán hàng của mình từ đó tăng doanh thu thông qua việc quảng cáo trên Trang mạng
của Bên B.

5. “Trang mạng bán hàng” được hiểu là một trang mạng do bên Advertiser vận hành và
quản lý nhằm cung cấp và quảng bá các hàng hóa và dịch vụ của mình.

6. “Khách thăm” được hiểu là các cá nhân truy  cập vào Trang  mạng  Bên  B và khi
nhấp chuột vào đường dẫn quảng cáo được đăng trên trang mạng bên B, sẽ được dẫn
chuyển tiếp đến trang mạng bán hàng và từ đó tiếp cận sản phẩm /dịch vụ để ra quyết
định mua hàng

7. “Chi phí quảng cáo” được hiểu là phần chi phí mà bên B nhận được sau khi quảng
cáo mà bên B thực hiện tiếp cận được khách hàng tiềm năng của mình và thông qua
đường dẫn đó, khách hàng thực hiện mua hàng thành công, tức là hoàn tất thanh toán
chi phí đơn hàng cho Advertiser và được ghi nhận kết quả thành công lên hệ thống của
bên A.

Điều 2: Hình Thức Hợp Tác

Hiện tại, Bên A hợp tác với bên B với hình thức CPS (cost per sale): đây là hình thức ghi
nhận hoa hồng đơn hàng phổ biển nhất trong Affiliate Marketing hiện nay. Bên B sẽ nhận
được hoa hồng cho mỗi đơn hàng được chuyển đổi thành công và xác nhận từ bên
Advertiser lên hệ thống của bên A



Điều 3: Phạm Vi Hợp Tác

1. Bằng việc đồng ý với điều khoản chung này, bên B đồng ý trở thành thành viên của hệ
thống Be Ready Affiliate được cung cấp bởi bên A, và Bên B mặc nhiên được lựa chọn các
chiến dịch phù hợp và cung cấp dịch vụ quảng cáo phù hợp với quy định của Pháp luật Việt
Nam.

2. Đối với mỗi trường hợp cụ thể, bên B sẽ được cung cấp thông tin chi tiết về chiến dịch, như
tên chiến dịch, mô tả sản phẩm/dịch vụ, đơn giá, hình thức tính hoa hồng, tỷ lệ hoa hồng
nhận được trên đơn hàng thành công,…

3. Bên B có quyền được lựa chọn chiến dịch cho mình để quảng cáo trên trang mạng của
mình mà không có sự chỉ định hay bắt buộc nào

4. Khi bên B lựa chọn chiến dịch và được chấp thuận cho việc đăng liên kết quảng cáo trên
trang mạng quảng cáo của mình, đồng nghĩa với việc bên B sẽ chấp thuận loại quảng cáo,
điều khoản chiến dịch, hoa hồng chiến dịch, hình thức hợp tác được bên Advertiser đề ra.
Trường hợp bên Advertiser chấm dứt quảng cáo trong thời hạn hợp tác thì bên B không có
quyền được chất vấn hay khởi kiện về nguyên do.

5. Quản lý tên truy cập và mật mã: Khi Bên A xác thực thông tin đăng ký và ghi nhận tài khoản
đăng nhập và mật mã cho bên B, bên B phải chịu trách nhiệm quản ký tên truy cập và mật
mã cho bên A cung cấp, không được quyền cho mượn hay chuyển nhượng cho bên thứ ba,
nhằm làm vật đảm bảo hay làm lợi cho bên thứ ba. Nếu vi phạm, bên B phải chịu toàn bộ
trách nhiệm.

Điều 4: Tuân thủ pháp luật về việc quảng cáo

1. Về bản quyền tác giả: bên B không được phép đăng quảng cáo trên trang mạng của mình
với nội dung vi phạm bản quyền tác giả của bên A hay bên Advertiser.

2. Bên B đồng ý với điều khoản của bên A và sử dụng chiến dịch trên nền tảng của Bên A để
thực hiện quảng cáo trên trang mạng của mình, đồng nghĩa với việc chấp thuận giấy phép
bản quyền tác giả, bao gồm nhưng không giới hạn về quyền sửa đổi, quyền phát hành,
quyền truyền bá rộng rãi theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Bên B không được phép quảng cáo nội dung sai sự thật, mô tả thái quá hay gây hiểu nhầm
liên quan đến nội dung và hình thức sản phẩm nhằm thu hút khách hàng

4. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về việc sử dụng nội dung, hình ảnh và
hình thức quảng cáo của mình để quảng bá cho sản phẩm dịch vụ, đảm bảo thông tin hợp
pháp và đúng quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo.

Điều 5: Thời Hạn Hợp Tác

Thời hạn hợp tác được xác  định bắt đầu kể từ lúc bên B xác nhận “Đồng ý” với Điều Khoản
này và được phê duyệt trở thành thành viên của bên Bên A, cho đến khi:



6. Tài khoản của Bên B bị khóa do vi phạm bởi bên A, hoặc

7. Nền tảng của Bên A dừng hoạt động.

Điều 7: Trách nhiệm của Bên B

1. Về thông tin cá nhân: Bên B sử dụng thông tin cá nhân của mình bao gồm: họ tên, số điện
thoại, địa chỉ email, số tài khoản cá nhân của mình để đăng ký và khởi tạo tài khoản
“Publisher” trên hệ thống. Bên B cam kết thông tin đầy đủ, chính xác và đã được cập nhật
gần nhất.

2. Bằng việc lựa chọn chiến dịch và quảng bá trên trang mạng của mình, bên B có nghĩa vụ
thực hiện việc quảng bá theo đúng quy định được nêu tại “phạm vi hợp tác”

3. Bên B đồng ý rằng, sẽ có thời điểm hệ thống của bên A tạm dừng hoạt động hoặc ngừng
truy cập trong một khoảng thời gian ngắn nhằm bảo trì, nâng cấp hệ thống, hay lỗi phát sinh
ngoài dự trù như sự cố mạng, tin tặc,…bên B sẽ không khởi kiện nhằm chống lại Be Ready
Affiliate

4. Bên B không được thực hiện bất kỳ hành động gian lận nào nhằm ghi nhận doanh thu, hoa
hồng đơn hàng. Bên A có quyền thanh tra tài khoản và quá trình hoạt động của bên B tại
bất kỳ thời gian nào, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của bên A.

Điều 6: Xử lý vi phạm

Xét theo từng mức độ vi phạm và số lần vi phạm, mà bên A sẽ có các mức xử phạt khác
nhau đối với bên B:

1. Cảnh cáo

2. Tạm ngưng chiến dịch đang chạy và ngừng thanh toán cho chiến dịch bị vi phạm

3. Khóa tài khoản tạm thời tài khoản và tạm ngưng tất cả chiến dịch đang chạy, đồng thời tạm
ngưng thanh toán cho các khoản hoa hồng hiện có

4. Khóa tài khoản trên Be Ready Affiliate

5. Không chi trả hoa hồng hiện có và chịu trách nhiệm về việc vi phạm, đồng thời bồi thường
cho những tổn thất liên quan đã gây ra.

Điều 7: Đối soát và thanh toán cho Publisher

1. Đối soát

Be Ready Affiliate tích hợp hệ thống báo cáo online cho phép bên B theo dõi đơn hàng được
ghi nhận, đồng thời bên B có quyền xuất dữ liệu sang các file mong muốn được quy định trên
hệ thống của bên A. Bằng tài khoản đã đăng ký của mình, Bên B có thể theo dõi và đối soát
đơn hàng ghi nhận của tất cả các chiến dịch của mình.



2. Thời gian thanh toán

Be Ready Affiliate thực hiện thanh toán cho bên B vào ngày 6 đến ngày 10 của  tháng To+1 khi
bạn phát sinh doanh thu vào tháng To.

Doanh thu của tháng To nếu chưa được duyệt bởi bên Advertiser vào thời điểm thanh toán, sẽ
được cộng dồn vào tháng To+1

Doanh thu tối thiểu của mỗi kỳ thanh toán phải đạt ít nhất 500.000 VNĐ trước thuế

Để đảm bảo thời gian thanh toán được đúng hạn, Be Ready Affiliate khuyến nghị Bên B sử
dụng tài khoản ngân hàng cùng hệ thống với ngân hàng của Be Ready Affiliate là Ngân hàng
Kỹ thương Việt Nam – Techcombank.

3. Quy định về Thuế

Be Ready Affiliate thực hiện khấu trừ 10% vào tổng doanh thu được thanh toán của bên B theo
quy định của Pháp luật.

Điều 8: Bảo mật, cạnh tranh và các quy định khác

1. Khi trở thành thành viên Publisher của bên A, bên B của nghĩa vụ sử dụng thông tin một
cách đúng đắn, cũng như tôn trọng các yêu cầu và bảo mật thông tin

2. Bên B mặc nhiên đồng ý rằng Bên B sẽ không sử dụng Thông tin bảo mật của Bên A với
mục đích liên quan đến vụ lợi hay mục đích khác ngoài quy định của bên A. Bên B không
được sử dụng, chuyển giao, phát tán hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba dưới bất kì
hình thức nào ngoài mục đích phục vụ nội dung hợp tác đã quy định giữa các bên.

Điều 9. Miễn Trừ Trách Nhiệm

Trong bất kỳ trường hợp nào, Bên A sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi khiếu nại, kiện tụng
nào của bất kỳ bên thứ ba liên quan đến hoạt động quảng cái của bên B. Điều đó đồng nghĩa
với việc tất cả nghĩa vụ phát sinh liên quan đến hoạt động quảng cáo của Bên B thì Bên B hoàn
toàn chịu trách nhiệm với bên Thứ Ba nếu xảy ra tranh chấp.

Điều 10: Chấm dứt hợp tác

Bên A và Bên B sẽ chấm dứt hợp tác trong các trường hợp sau:

1. Bên A và Bên B thỏa thuận chấm dứt hợp tác

2. Một trong hai bên ngừng hoạt động do phá sản hay giải thể

3. Trường hợp bất khả kháng dẫn đến một trong hai bên không thể tiếp tục hoạt động của
mình



4. Nếu Bên B vi phạm điều khoản được quy định bởi Bên A và không hoàn thiện việc khắc
phục sửa chữa sự cố trong thời hạn cho phép bên A đã thông báo thì Bên B chịu hoàn toàn
trách nhiệm bồi thường cho bên B liên quan đến tổn thất tài sản

Điều 11: Các điều khoản khác

1. Điều khoản này được ban hành bởi bên A và tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam

3. Bên A được quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong bộ điều khoản này để phù hợp với
tình hình kinh doanh của bên A cũng như phù hợp với Pháp luật hiện hành Việt Nam

2. Trong quá trình hợp tác, nếu phát sinh tranh chấp giữa các bên, trước hết sẽ được giải quyết
thông qua hình thức thương lượng, nếu việc giải quyết dù đã cố gắng hết sức vẫn không thể
hòa giải thì một trong hai Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa Án có thẩm quyền
của Pháp luật Việt Nam theo quy định.


