Wydawco, wysokość Twojego wynagrodzenia jest uzależniona od atrakcyjności powierzchni reklamowej, którą oddajesz nam do
dyspozycji. Im ciekawsza jest Twoja strona internetowa, tym wyższe prawdopodobieństwo wygenerowania większych zarobków z
tytułu najmu.

Rodzaj produktu

Prowizja

Warunek

Karty kredytowe
Wynagrodzenie w wysokości 35 zł CPS będzie naliczone za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie
wydana karta kredytowa. Dotyczy to wyłącznie nowych Klientów, czyli
takich, którzy nie posiadają i nie posiadali wcześniej żadnej relacji z
Bankiem.
Bank Millennium
Karta kredytowa

35 zł CPS

Wniosek o kartę kredytową musi zostać sporządzony w ciągu
maksymalnie 30 dni od daty wysłania leada.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
W kampanii obowiązuje całkowity zakaz działań typu SEM.

T-Mobile Usługi Bankowe
Karta kredytowa

160 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że w terminie 40 dni od wysłania formularza zostanie podpisana umowa
oraz w ciągu 60 dni od podpisania umowy zostanie wykonana transakcja
kartą.
Zmiana statusów wysłanych wniosków z Kliknięty na Wysłany odbywa
się z kilkudniowym opóźnieniem.
CPL: Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod
warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE, na
podstawie danych reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, a
klient POTWIERDZI zainteresowanie produktem.

Citi Handlowy
Karta Kredytowa Citibank z voucherem
Morele.net

21 zł CPL + 140 zł CPS

Dodatkowo lead musi:
1. Spełniać minimalne wymagania: dochód 1200 zł, 21 lat, zatrudniony
w obecnej firmie min. 3 miesiące, działalność gospodarcza min. 2 lata;
2. Klient nie posiadał karty kredytowej od 1 stycznia 2015;
3. Klient nie figuruje w bazie dłużników/negative file.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
CPS: Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod
warunkiem, że na podstawie formularza zostanie podpisana umowa, a
następnie karta zostanie wydana. Ważność cookie: 60 dni.

Citi Handlowy
Karta kredytowa z voucherem Allegro

Santander Consumer Bank
TurboKARTA - Idealne wsparcie dla
Kierowcy

21 zł CPL + 140 zł CPS

160 zł CPS

Citi Handlowy
Karta Kredytowa Citibank z voucherem
do Biedronki

21 zł CPL + 140 zł CPS

Citi Handlowy
Karta kredytowa z cashbackiem 300 zł

21 zł CPL + 140 zł CPS

Konta osobiste

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie zawarta umowa z nowym klientem banku
oraz podpisana umowa o uruchomienie karty kredytowej. Zmiana statusu
wniosków z „Kliknięty” na „Wysłany” odbywa się z kilkugodzinnym
opóźnieniem.

mBank
eKonto

Inteligo
Konto osobiste

10,50 zł CPS + 105 zł
CPA

70 zł CPS

Wynagrodzenie w wysokości 10,50 zł przyznane będzie za poprawny
wniosek pod warunkiem, że na podstawie formularza, w ciągu miesiąca
od jego wysłania, nowy klient podpisze umowę o konto osobiste. Nowy
klient to taki, który począwszy od 01.01.2016 r. nie był lub nadal nie jest
posiadaczem lub współposiadaczem: 1) rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub 2) rachunku oszczędnościowego
o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. Wynagrodzenie
dodatkowe w wysokości 105 zł zostanie przyznane, gdy na
uruchomionym rachunku dokonane zostanie co najmniej 5 transakcji w
jednym z dwóch pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku (dot.
transakcji bezgotówkowych i/lub przelewów inicjowanych przez klienta,
nie wliczając przelewów wewnętrznych). Weryfikacja spełnienia
warunku będzie prowadzona raz w miesiącu przez okres 3 miesięcy. W
programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klienta.
Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest wykonanie przez Klienta w
ciągu 60 dni od daty otwarcia Konta Inteligo przynajmniej jednej
transakcji bezgotówkowej kartą wydaną do rachunku głównego.
Wynagrodzenie w wysokości 100 zł CPS przyznane będzie za poprawny
wniosek pod warunkiem, że w ciągu miesiąca od wysłania formularza
zostanie podpisana umowa. Dotyczy to wyłącznie nowych Klientów
Banku (czyli takich, którzy nie posiadali wcześniej żadnego produktu
Banku, wliczając w to pełnomocnictwa).
Dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 zł CPA zostanie przyznane
pod warunkiem, że w ciągu dwóch miesięcy od momentu wysłania
wniosku suma płatności bezgotówkowych na koncie osiągnie kwotę
minimum 200 zł.

ING Bank Śląski
Konto Direct z Moim ING

100 zł CPS + 50 zł CPA

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników (w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o
konto z tej samej przeglądarki - kolejne mogą nie zostać poprawnie
zliczone).
Wszystkie udostępnione w programie materiały reklamowe są chronione
prawem autorskim. ING Bank Śląski zastrzega, że w komunikacji
reklamowej dozwolone jest wykorzystanie tylko materiałów
reklamowych udostępnionych i autoryzowanych przez ING Bank Śląski,
który potwierdza ich prawidłowość, kompletność i aktualność treści. W
związku z tym jakakolwiek zmiana, modyfikacja częściowa lub
całkowita autoryzowanych materiałów będzie skutkować
natychmiastowym usunięciem partnera z programu.
W kampanii obowiązuje zakaz wysyłania mailingów oraz
wykorzystywania materiałów reklamowych przygotowanych bez
autoryzacji pracowników banku. Złamanie zakazu grozi
wypowiedzeniem umowy i usunięciem konta z programu.

Wynagrodzenie 70 zł CPS dla Konta 360° lub Konta 360° Student
przyznane będzie za każdy poprawny wniosek pod warunkiem, że na
jego podstawie zostanie podpisana umowa.
Dodatkowe wynagrodzenie 45 zł CPA zostanie naliczone za poprawnie
otwarte konta 360° lub 360° Student, na których nastąpi wpływ na konto
w kwocie min. 1000 zł oraz wykonanie w tym samym miesiącu
kalendarzowym jednej transakcji kartą, wydaną do otwartego konta.

Bank Millennium
Konto 360°

70 zł CPS + 45 zł CPA

Spełnienie warunków aktywności sprawdzane jest w miesiącu, w którym
konto zostało otwarte, oraz w ciągu trzech kolejnych pełnych miesięcy
kalendarzowych liczonych od daty złożenia wniosku.
Aby wniosek został zaakceptowany przez Bank, Klient nie może być
aktywnym Klientem Banku w okresie od roku lub wcześniej od
momentu wysłania wniosku (nie może posiadać żadnego produktu,
wliczając w to pełnomocnictwa).
Podczas zakładania konta wymagany jest przelew weryfikacyjny na
kwotę 10 zł, która pozostaje na otwartym koncie.
W kampanii obowiązuje całkowity zakaz działań typu SEM.

T-Mobile Usługi Bankowe
Konto Freemium

PKO Bank Polski
Konto za Zero

80 zł CPS

65 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że w ciągu miesiąca od wysłania formularza zostanie podpisana umowa,
a następnie w ciągu 60 dni od jej podpisania zostanie wykonana płatność
kartą.
Wynagrodzenie nie zostanie wypłacone jeżeli wniosek pochodzić będzie
od osoby, która do dnia złożenia formularza została już zarejestrowana
jako wnioskująca o konto osobiste w T-Mobile Usługi Bankowe.
Wynagrodzenie 65 zł CPS zostanie wypłacone za każdy poprawny
wniosek, na podstawie którego zostanie otwarte konto. Warunkiem
wypłaty wynagrodzenia jest wykonanie przez Klienta w ciągu 60 dni od
daty otwarcia konta przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej za
pomocą karty wydanej do rachunku głównego.
Statusy wniosków są aktualizowane raz na jakiś czas na podstawie
raportów przesyłanych przez Reklamodawcę.

Getin Bank
Konto Proste Zasady

60 zł CPS + 20 zł CPA

Wynagrodzenie CPS przyznane będzie za poprawny wniosek pod
warunkiem, że na jego podstawie nastąpi uruchomienie rachunku, a
klient otrzyma kartę płatniczą do konta, założonego w miesiącu
poprzedzającym walidację i aktywnego minimum do dnia 15. dnia
kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu od momentu otwarcia
konta..
Wynagrodzenie CPA przyznane będzie za aktywność, tj. wpływy o
wartości min. 100 zł i min. 1 transakcja bezgotówkowa kartą lub blikiem,
w okresie od daty aktywacji do końca miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie rachunku.
Rozliczeniu podlegają wnioski składane przez nowych klientów, tj.
takich, którzy nie posiadali wcześniej dostępu do bankowości
elektronicznej Getin Banku. W kampanii obowiązuje zakaz wysyłania
wniosków w imieniu klientów.
Poprawnie zliczane są wnioski wysłane przez unikalnych użytkowników.

mBank
Rachunek EUR

mBank
eKonto Plus

Alior Bank
Konto internetowe

Deutsche Bank Polska
Konto dbNET PREMIUM

10,50 zł CPS + 105 zł
CPA

Wynagrodzenie w wysokości 10,50 zł przyznane będzie za poprawny
wniosek pod warunkiem, że na podstawie formularza, w ciągu miesiąca
od jego wysłania, nowy klient podpisze umowę o konto osobiste. Nowy
klient to taki, który począwszy od 01.01.2016 r. nie był lub nadal nie jest
posiadaczem lub współposiadaczem: 1) rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub 2) rachunku oszczędnościowego
o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. Wynagrodzenie
dodatkowe w wysokości 105 zł zostanie przyznane, gdy na
uruchomionym rachunku dokonane zostanie co najmniej 5 transakcji w
jednym z dwóch pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku (dot.
transakcji bezgotówkowych i/lub przelewów inicjowanych przez klienta,
nie wliczając przelewów wewnętrznych). Weryfikacja spełnienia
warunku będzie prowadzona raz w miesiącu przez okres 3 miesięcy. W
programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klienta.

37 zł CPS + 80 zł CPA

Wynagrodzenie w wysokości 37 zł przyznane będzie za poprawny
wniosek pod warunkiem, że na podstawie formularza, w ciągu miesiąca
od jego wysłania, nowy klient podpisze umowę o konto osobiste. Nowy
klient to taki, który począwszy od 01.01.2016 r. nie był lub nadal nie jest
posiadaczem lub współposiadaczem: 1) rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub 2) rachunku oszczędnościowego
o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. Wynagrodzenie
dodatkowe w wysokości 80 zł zostanie przyznane, gdy na
uruchomionym rachunku dokonane zostanie co najmniej 5 transakcji w
jednym z dwóch pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku (dot.
transakcji bezgotówkowych i/lub przelewów inicjowanych przez klienta,
nie wliczając przelewów wewnętrznych). Weryfikacja spełnienia
warunku będzie prowadzona raz w miesiącu przez okres 3 miesięcy. W
programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klienta.

80 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza, w ciągu 30 dni od jego wysłania, zostanie
podpisana umowa, a następnie w ciągu 60 dni od podpisania jej zostanie
wykonana płatność kartą.
Ponadto, wniosek o konto musi pochodzić od nowego klienta,
rozumianego jako osobę która w ciągu ostatnich 2 lat od momentu
złożenia wniosku nie posiadała konta w Alior Banku.

80 zł CPS + 140 zł CPA

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na podstawie formularza konto zostanie otwarte przez użytkownika
powyżej 25 roku życia.
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie za dokonanie, w ciągu
miesiąca od otwarcia konta, wpłaty na rachunek w wysokości min. 5000
zł.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

PKO Bank Polski
Konto bez Granic

90 zł CPS

Wynagrodzenie 90 zł CPS zostanie wypłacone za każdy poprawny
wniosek, na podstawie którego zostanie otwarte konto. Warunkiem
wypłaty wynagrodzenia jest wykonanie przez Klienta w ciągu 60 dni od
daty otwarcia konta przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej za
pomocą karty wydanej do rachunku głównego.
Statusy wniosków są aktualizowane raz na jakiś czas na podstawie
raportów przesyłanych przez Reklamodawcę.

T-Mobile Usługi Bankowe
Konto Premium

Nest Bank
Nest Konto

80 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że w ciągu miesiąca od wysłania formularza zostanie podpisana umowa,
a następnie w ciągu 60 dni od jej podpisania zostanie wykonana płatność
kartą.
Wynagrodzenie nie zostanie wypłacone jeżeli wniosek pochodzić będzie
od osoby, która do dnia złożenia formularza została już zarejestrowana
jako wnioskująca o konto osobiste w T-Mobile Usługi Bankowe.
Zmiana statusów wysłanych wniosków z Kliknięty na Wysłany odbywa
się z kilkudniowym opóźnieniem.

70 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza, w ciągu 30 dni od daty jego wysłania,
zostanie aktywowana umowa i zostanie wykonane logowanie do
bankowości internetowej lub mobilnej. Wynagrodzenie nie zostanie
jednak naliczone, jeśli klient w ciągu ostatnich 24 miesięcy posiadał ten
sam produkt (również pod brandem FM Banku: w Smart Banku lub BIZ
Banku). W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu
klienta, a w związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę
programu poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez
unikatowych użytkowników. Wszelkie próby nadużyć i nieuczciwego
nakłaniania użytkownika do dokonywania konwersji (zakładania konta),
w tym ruch motywowany, będą karane odłączeniem z emisji kampanii
oraz wyzerowaniem wynagrodzenia wydawcy za wszystkie
wygenerowane wnioski.
UWAGA! Reklamacje można składać w ciągu 30 dni od daty złożenia
wniosku. Po tym terminie reklamacje nie zostaną uwzględnione.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie wygenerowanego formularza klient zostanie
przekierowany do serwisu landing.bgzbnpparibas.pl i złoży wniosek (w
ciągu 30 dni od przekierowania) oraz podpisze umowę o prowadzenie
rachunku bankowego.
Dodatkowe wynagrodzenie zostanie naliczone pod warunkiem, że na
podstawie złożonego leada klient dokona 5 transakcji kartą (w ciągu
miesiąca od otwarcia konta).

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Konto Optymalne

70 zł CPS + 70 zł CPA

Rozliczenie odbywa się z dodatkowym dwutygodniowym
przesunięciem.
Przykładowo: rozliczany w przyszłym miesiącu raport za ten miesiąc
zawierać będzie wnioski, które spełnią warunki obowiązujące w
programie w okresie dwóch ostatnich tygodni poprzedniego miesiąca i
dwóch pierwszych tygodni tego miesiąca.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie za formularz nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
złożeniem wniosku zostanie przekierowany do serwisu
landing.bgzbnpparibas.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie
zostanie przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją
ciasteczka.

Wynagrodzenie w wysokości 110 zł CPS przyznane będzie za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie Klient zawrze
z Bankiem umowę o konto oraz dokona płatności bezgotówkowej kartą,
BLIK lub w technologii HCE na łączną kwotę minimum 150 zł w ciągu
60 dni od wysłania przez użytkownika wniosku o konto.

Bank Zachodni WBK
Konto osobiste

110 zł CPS

Poprawnie zliczane będą wnioski pochodzące od Klientów, którzy przez
ostatnie 12 miesięcy nie byli posiadaczem lub współposiadaczem konta
osobistego (z wyłączeniem konta oszczędnościowego i walutowego w
Banku).
Uwaga! Konta w BZWBK nie można otworzyć za pomocą przelewu
weryfikacyjnego, jeśli przychodzi on z innego konta bankowego
otwartego wcześniej za pomocą tej metody.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Alior Bank
Konto Jakże Osobiste

Citi Handlowy
Citi Priority z nagrodą do 600zł

80 zł CPS

100 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza, w ciągu 30 dni od jego wysłania, zostanie
podpisana umowa, a następnie w ciągu 60 dni od podpisania jej zostanie
wykonana płatność kartą.
Ponadto, wniosek o konto musi pochodzić od nowego klienta,
rozumianego jako osobę która w ciągu ostatnich 2 lat od momentu
złożenia wniosku nie posiadała konta w Alior Banku.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza zostanie podpisana umowa - przez nowego
klienta, rozumianego jako osoba, która po dniu 31 października 2016 r.
nie posiadała w Banku dowolnego produktu i/lub nie była
Pełnomocnikiem do konta oraz spełniony zostanie jeden z poniższych
warunków: - 5 000 zł wpływu na konto z tytułu pensji i posiadanie
jednego produktu kredytowego (karta kredytowa, linia kredytowa,
pożyczka lub hipoteka),
- utrzymanie 30 000 zł na rachunku w banku (ROR, konto
oszczędnościowe, inwestycje).
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Bank Pekao
Konto Przekorzystne

40 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą prawidłowe i na ich
podstawie reklamodawca skontaktuje się z klientem, który:
- potwierdzi zainteresowanie produktem
- telefonicznie potwierdzi chęć spotkania w oddziale Banku Pekao S.A,
które nie zostanie odwołane.

Nest Bank
Nest konto na straży domowego budżetu

70 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza, w ciągu 30 dni od daty jego wysłania,
zostanie aktywowana umowa i zostanie wykonane logowanie do
bankowości internetowej lub mobilnej. Wynagrodzenie nie zostanie
jednak naliczone, jeśli klient w ciągu ostatnich 24 miesięcy posiadał ten
sam produkt (również pod brandem FM Banku: w Smart Banku lub BIZ
Banku). W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu
klienta, a w związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę
programu poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez
unikatowych użytkowników. Wszelkie próby nadużyć i nieuczciwego
nakłaniania użytkownika do dokonywania konwersji (zakładania konta),
w tym ruch motywowany, będą karane odłączeniem z emisji kampanii
oraz wyzerowaniem wynagrodzenia wydawcy za wszystkie
wygenerowane wnioski.
UWAGA! Reklamacje można składać w ciągu 30 dni od daty złożenia
wniosku. Po tym terminie reklamacje nie zostaną uwzględnione.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że nastąpi przekierowanie do serwisu www.wformiezkontem2.pl i w
ciągu 30 dni od daty tego przekierowania zostanie wysłany formularz
oraz klient podpisze umowę o konto osobiste.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Konto Optymalne - promocja Ok System

70 zł CPS

Rozliczenie odbywa się z dodatkowym dwutygodniowym
przesunięciem.
Przykładowo: rozliczany w przyszłym miesiącu raport za ten miesiąc
zawierać będzie wnioski, które spełnią warunki obowiązujące w
programie w okresie dwóch ostatnich tygodni poprzedniego miesiąca i
dwóch pierwszych tygodni tego miesiąca.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie za formularz nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
złożeniem wniosku zostanie przekierowany do serwisu
www.wformiezkontem2.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie
zostanie przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją
ciasteczka.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że nastąpi przekierowanie do serwisu www.atrakcyjnekonto2.pl i w
ciągu 30 dni od daty tego przekierowania zostanie wysłany formularz
oraz klient podpisze umowę o konto osobiste.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Konto Optymalne z kuponem do
Rossmanna

70 zł CPS

Rozliczenie odbywa się z dodatkowym dwutygodniowym
przesunięciem.
Przykładowo: rozliczany w przyszłym miesiącu raport za ten miesiąc
zawierać będzie wnioski, które spełnią warunki obowiązujące w
programie w okresie dwóch ostatnich tygodni poprzedniego miesiąca i
dwóch pierwszych tygodni tego miesiąca.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie za formularz nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
złożeniem wniosku zostanie przekierowany do serwisu
www.atrakcyjnekonto2.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie
zostanie przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją
ciasteczka.

Kredyty mieszkaniowe

PKO Bank Polski
Kredyt mieszkaniowy

Bank Millennium
Kredyt hipoteczny

0,35% CPS

0,55% CPS

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest zawarcie przez klienta z
Bankiem umowy kredytu w ciągu 120 dni od daty rejestracji wniosku
kontaktowego (leada) o kredyt hipoteczny.
Wynagrodzenie za każdy poprawny wniosek przyznane będzie od
wartości wypłaconego na jego podstawie kredytu. Wniosek o kredyt
musi zostać sporządzony w ciągu maksymalnie 90 dni od daty wysłania
leada, a uruchomienie kredytu musi nastąpić w ciągu kolejnych 60 dni.
W kampanii obowiązuje całkowity zakaz działań typu SEM.

90 zł CPA + 0,25% CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z nowym klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem oraz odbędzie spotkanie z
doradcą. Nie zostanie ono jednak naliczone, jeżeli wniosek pochodzić
będzie od osoby, która odbyła już wcześniej spotkanie z doradcą
Expander.
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie od wartości wypłaconego
kredytu, o ile zostanie on uruchomiony w ciągu 12 miesięcy od
nawiązania pierwszego kontaktu z klientem.
Rozliczenie sprzedaży odbywa się z dwumiesięcznym przesunięciem.

0,6% CPS

Wynagrodzenie za każdy wniosek, na podstawie którego zostanie
podpisana umowa o kredyt hipoteczny, przyznawane od wartości
wypłaconego kredytu.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.

Dom Kredytowy NOTUS
Kredyt mieszkaniowy

7 zł CPL + 0,21% CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek zostanie przyznane za lead, który
został potwierdzony i przekazany do Działu Sprzedaży.
Dodatkowe wynagrodzenie - 0,21% od wartości wypłaconego kredytu zostanie wypłacone pod warunkiem, że nie zostanie wypowiedziana
umowa kredytu.

Dom Kredytowy NOTUS
Kredyty mieszkaniowe

0,32% CPS

Wynagrodzenie od wartości wypłaconego kredytu jest przyznawane za
poprawny wniosek, na podstawie którego zostanie zawarta umowa o
kredyt mieszkaniowy i nie zostanie ona wypowiedziana.

Expander
Kredyt mieszkaniowy

Citi Handlowy
Kredyt hipoteczny

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z nowym klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem oraz odbędzie spotkanie z
ekspertem.

Open Finance
Kredyty hipoteczne

80 zł CPA

Poprzez prawidłowo wypełniony Formularz rozumie się podanie przez
Użytkownika danych umożliwiających kontakt telefoniczny Pośrednika
i/lub Open Finance S.A. co najmniej 8 (osiem) prób w okresie 60 dni.
Wynagrodzenie nie przysługuje jeśli Formularz kontaktu zawiera dane
Użytkownika, który w ciągu ostatnich 365 dni wnioskował już o Produkt
(formularz zdublowany).
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Leasing dla firm

Wezleasing.pl
Weź leasing

30 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE, na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem oferowanym przez
Wezleasing.pl i dojdzie do przedstawienia oferty leasingu.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.

Lokaty

Getin Bank
Lokata na Nowe Środki

85 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie uruchomiona Lokata , zasilona w terminie
30 dni kwotą co najmniej 500 zł.
Wynagrodzenie jest płatne w przypadku wniosków nowych klientów, tj.
nieposiadających wcześniej lokaty ani rachunku w Getin Banku, jeśli w
ciągu 30 dni od złożenia wniosku zostanie uruchomiona lokata.
Przez „Nowe środki” rozumiane są środki użytkownika nieposiadającego
wcześniej lokaty w banku.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie uruchomiona zostanie Lokata Bezkarna na kwotę
min. 1000 zł. Lokata musi zostać zasilona kwotą zadeklarowaną we
wniosku w terminie wskazanym przez bank (przykładowy tytuł takiego
maila: Wniosek XXXXXXXXXXXX o Lokatę i Konto
Oszczędnościowe - Oczekiwanie na przelew).

BGŻOptima
Lokata bezkarna

95 zł CPS

Wynagrodzenie nie zostanie naliczone, jeżeli wniosek o otwarcie
produktu pochodzić będzie od osoby, która posiada już Konto
Oszczędnościowe lub Lokatę Bezkarną lub Lokatę Bezkompromisową
lub jeżeli wniosek pochodzić będzie od osoby, która w okresie 12
miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej posiadała
Konto Oszczędnościowe lub Lokatę Bezkarną lub Lokatę
Bezkompromisową w BGŻOptima.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Idea Bank SA
Lokata Happy

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza produkt zostanie opłacony przez nowego
klienta, czyli osobę, która nigdy wcześniej nie wnioskowała o produkt
Idea Banku lub Lion’s Banku.
60 zł CPS
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

mBank
eKonto z lokatą

10,50 zł CPS + 105 zł
CPA

Wynagrodzenie w wysokości 10,50 zł przyznane będzie za poprawny
wniosek pod warunkiem, że na podstawie formularza, w ciągu miesiąca
od jego wysłania, nowy klient podpisze umowę o konto osobiste. Nowy
klient to taki, który począwszy od 01.01.2016 r. nie był lub nadal nie jest
posiadaczem lub współposiadaczem: 1) rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub 2) rachunku oszczędnościowego
o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. Wynagrodzenie
dodatkowe w wysokości 105 zł zostanie przyznane, gdy na
uruchomionym rachunku dokonane zostanie co najmniej 5 transakcji w
jednym z dwóch pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku (dot.
transakcji bezgotówkowych i/lub przelewów inicjowanych przez klienta,
nie wliczając przelewów wewnętrznych). Weryfikacja spełnienia
warunku będzie prowadzona raz w miesiącu przez okres 3 miesięcy. W
programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klienta.
Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że w ciągu 90 dni od złożenia formularza zostanie założona lokata przez
nowego klienta, który nie miał żadnego rachunku bankowego Toyota
Banku przez ostatnich 18 miesięcy.

Toyota Bank
Lokata Sprint

110 zł CPS

Złożone leady będą weryfikowane do 3 miesięcy od daty złożenia
wniosków.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie za zawarte i opłacone lokaty.

Lion's Bank
Lokata Welcome online

Idea Bank SA
Lokata Happy PRO

Getin Bank
Lokata Progresywna

100 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za pełny, poprawnie wypełniony przez
nowego klienta wniosek, pod warunkiem, że lokata w ciągu 30 dni od
złożenia wniosku zostanie aktywowana (opłacona). Nowy klient to osoba
która: nigdy nie była klientem banku, ani nigdy wcześniej nie
wnioskowała o produkt banku. Obecnie wnioskuje po raz pierwszy o
produkt Banku, nie posiada, nie posiadał, ani nie wnioskował o inne
produkty banku

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza produkt zostanie opłacony przez nowego
klienta, czyli osobę, która nigdy wcześniej nie wnioskowała o produkt
Idea Banku lub Lion’s Banku.
60 zł CPS
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

85 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie uruchomiona Lokata , zasilona w terminie
30 dni kwotą co najmniej 500 zł.
Wynagrodzenie jest płatne w przypadku wniosków nowych klientów, tj.
nieposiadających wcześniej lokaty ani rachunku w Getin Banku, jeśli w
ciągu 30 dni od złożenia wniosku zostanie uruchomiona lokata.
Przez „Nowe środki” rozumiane są środki użytkownika nieposiadającego
wcześniej lokaty w banku.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Getin Bank
Lokata Tradycyjna

85 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie uruchomiona Lokata , zasilona w terminie
30 dni kwotą co najmniej 500 zł.
Wynagrodzenie jest płatne w przypadku wniosków nowych klientów, tj.
nieposiadających wcześniej lokaty ani rachunku w Getin Banku, jeśli w
ciągu 30 dni od złożenia wniosku zostanie uruchomiona lokata.
Przez „Nowe środki” rozumiane są środki użytkownika nieposiadającego
wcześniej lokaty w banku.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie uruchomiona zostanie Lokata Bezkompromisowa
na kwotę min. 1000 zł. Lokata musi zostać zasilona kwotą
zadeklarowaną we wniosku wskazanym przez bank (przykładowy tytuł
takiego maila: Wniosek XXXXXXXXXXXX o Lokatę i Konto
Oszczędnościowe - Oczekiwanie na przelew).

BGŻOptima
Lokata bezkompromisowa

120 zł CPS

Wynagrodzenie nie zostanie naliczone, jeżeli wniosek o otwarcie
produktu pochodzić będzie od osoby, która posiada już Konto
Oszczędnościowe lub Lokatę Bezkarną lub Lokatę Bezkompromisową
lub jeżeli wniosek pochodzić będzie od osoby, która w okresie 12
miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej posiadała
Konto Oszczędnościowe lub Lokatę Bezkarną lub Lokatę
Bezkompromisową w BGŻOptima.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Nest Bank
Nest Lokata Witaj

Idea Bank SA
Lokata na Nowe Środki

Rachunki inwestycyjne

70 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza, w ciągu 30 dni od daty jego wysłania,
zostanie aktywowana umowa i zostanie wykonane logowanie do
bankowości internetowej lub mobilnej. Wynagrodzenie nie zostanie
jednak naliczone, jeśli klient w ciągu ostatnich 24 miesięcy posiadał ten
sam produkt (również pod brandem FM Banku: w Smart Banku lub BIZ
Banku). W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu
klienta, a w związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę
programu poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez
unikatowych użytkowników. Wszelkie próby nadużyć i nieuczciwego
nakłaniania użytkownika do dokonywania konwersji (zakładania konta),
w tym ruch motywowany, będą karane odłączeniem z emisji kampanii
oraz wyzerowaniem wynagrodzenia wydawcy za wszystkie
wygenerowane wnioski.
UWAGA! Reklamacje można składać w ciągu 30 dni od daty złożenia
wniosku. Po tym terminie reklamacje nie zostaną uwzględnione.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza produkt zostanie opłacony przez nowego
klienta, czyli osobę, która nigdy wcześniej nie wnioskowała o produkt
Idea Banku lub Lion’s Banku.

60 zł CPS
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Dom Maklerski BDM S.A.
Rachunek inwestycyjny

50 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie otworzony rachunek inwestycyjny.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klienta.

Kredyty gotówkowe
PKO Bank Polski
Mini Ratka

2,5 % CPS

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest zawarcie przez klienta z
Bankiem umowy pożyczki w ciągu 60 dni od daty rejestracji wniosku
kontaktowego (leada) o pożyczkę gotówkową.
Wynagrodzenie będzie naliczone za każdy poprawny wniosek pod
warunkiem, że na jego podstawie zostanie udzielony kredyt. Stawka
wynosi 2,5% CPS wartości kredytu. Dotyczy to wyłącznie nowych
Klientów, czyli takich, którzy nie posiadają i nie posiadali wcześniej
żadnej relacji z Bankiem.

Bank Millennium
Pożyczka gotówkowa

2,5% CPS

Wynagrodzenie nie zostanie naliczone w przypadku odstąpienia Klienta
od umowy. Wniosek o kredyt musi zostać sporządzony w ciągu
maksymalnie 30 dni od daty wysłania leada, a uruchomienie kredytu
musi nastąpić w ciągu kolejnych 60 dni.
Jeśli z wniosku o pożyczkę gotówkową zostanie uruchomiona
konsolidacja, wynagrodzenie zostanie naliczone zgodnie z warunkami
pożyczki konsolidacyjnej.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
W kampanii obowiązuje całkowity zakaz działań typu SEM.

Santander Consumer Bank
Kredyt gotówkowy

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Kredyt gotówkowy

15 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Zmiana statusu wniosków z „Kliknięty” na „Wysłany” odbywa się z
kilkugodzinnym opóźnieniem. O akceptację zgłoszenia mogą starać się
wydawcy, którzy mają własną stronę internetową, merytorycznie
związaną z produktem.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem oraz: nie zalega z
płatnościami, ma stałe źródło dochodu, ma zgodę współmałżonka (jeśli
jest w związku małżeńskim).
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie od wartości wypłaconego
kredytu.

20 zł CPL + 1,2% CPS
W przypadku leadów wysłanych przez formularz e/lead/207
przyznawane będzie 3% od wartości kredytu wypłaconego na podstawie
wysłanego wniosku.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie od wartości
wypłaconego na jego podstawie kredytu.
Deutsche Bank Polska
db kredyt gotówkowy

Bank Pekao
Pożyczka gotówkowa

eurobank
Kredyt gotówkowy

Alior Bank
Pożyczki gotówkowe

2% CPS

33 zł CPL

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą prawidłowe i na ich
podstawie reklamodawca skontaktuje się z Klientem, który:
- potwierdzi zainteresowanie produktem
- nie figuruje w bazach negatywnych
- telefonicznie potwierdzi chęć spotkania w oddziale Banku Pekao S.A.,
a spotkanie nie zostanie odwołane.
W celu zapewnienia najwyższej skuteczności w kampanii,
rekomendowane jest prowadzenie najbardziej intensywnych działań w
godzinach pracy call center Banku, tj. w godzinach 6-20, w dni robocze.
Wynagrodzenie w wysokości 10 zł CPL zostanie wypłacone za każdy
poprawny wniosek dotyczący zainteresowanego Klienta, który spełni
warunki brzegowe (warunki niezbędne do otrzymania kredytu).
Dodatkowe wynagrodzenie 1,5% CPS zostanie wypłacone od wartości
każdego udzielonego kredytu.

10 zł CPL + 1,5% CPS
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków z jednego adresu
ip/ cookies. Wydawcy działający w ten sposób będą wyłączani z
kampanii, a reklamacje nie będą uwzględniane. Obowiązuje również
zakaz pozyskiwania leadów z multiwniosków (bez podpisania stosownej
umowy) i z baz mailingowych niezarejestrowanych w GIODO.

9 zł CPL + 0,9 % CPS

Wynagrodzenie zostanie przyznane jeżeli wniosek:
a) zawiera pełne i poprawne dane Użytkownika,
b) został wypełniony przez Użytkownika, który potwierdza
zainteresowanie produktem,
c) został wypełniony przez Użytkownika, który nie ma podpisanej
umowy ramowej, ani umowy o wnioskowany produkt z Bankiem,
d) został wypełniony przez Użytkownika jednokrotnie (kolejne Krótkie
formularze od tego samego Użytkownika nie będą uznawane),
e) nie pochodzi od Użytkownika z uruchomionym względem niego
postępowaniem komorniczym.
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie od wartości wypłaconego
kredytu. Wynagrodzenie przysługuje za Użytkownika, który:
a) w ciągu 30 dni od wysłania Krótkiego formularza podpisze umowę o
ww. kredyt z Bankiem
b) w ciągu 14 dni od podpisania umowy o ww. kredyt nie odstąpi od tej
umowy.
Dotyczy skróconego formularza kontaktu (id - 1294)

Getin Bank
Kredyt gotówkowy

T-Mobile Usługi Bankowe
Kredyt gotówkowy

1,5% CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie od wartości
wypłaconego na jego podstawie kredytu.

1,55% CPS

Wynagrodzenie wypłacane jest od wartości wypłaconego kredytu, pod
warunkiem, że umowa kredytowa zostanie podpisana w ciągu 40 dniu od
wysłania wniosku o produkt.
Wynagrodzenie nie zostanie wypłacone, jeżeli klient odstąpi od umowy
w ciągu 14 dnia od jej podpisania oraz jeżeli wniosek pochodzić będzie
od osoby, która do dnia złożenia formularza została już zarejestrowana
jako wnioskująca o pożyczkę w T-Mobile Usługi Bankowe.

Credit Agricole Bank Polska
Kredyt gotówkowy

10 zł CPL + 1% CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem.
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie od wartości wypłaconego
kredytu.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Doradca Bankier.pl
Kredyty gotówkowe

Getin Bank
Kredyt gotówkowy (CPL)

Getin Bank
iKredyt

12 zł CPL

W kampanii można także korzystać z wniosku identyfikowanego
numerem: /e/lead/1683/
Standardowy adres formularza zakończony jest numerem: /e/lead/1722/
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie, jeżeli wszystkie
dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE i na ich podstawie konsultant
SKONTAKTUJE się z klientem, który POTWIERDZI zainteresowanie
produktem. Nie będą rozliczane wnioski, w przypadku których: a. z
klientem nie uda się skontaktować (nie odbiera), b. będą zawierały
nieprawidłowe dane, c. duble (znajdują się już w bazie bankier.pl), d.
klient stwierdzi, że nie składał wniosku / pomyłka

8 zł CPL + 0,9% CPS

Wynagrodzenie CPL za poprawny wniosek przyznane będzie pod
warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE, na
podstawie danych reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, a
klient POTWIERDZI zainteresowanie produktem.
Wynagrodzenie nie zostanie naliczone jeżeli po trzech próbach kontaktu
nie uda się dodzwonić do Klienta.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Wynagrodzenie CPS zostanie przyznane za każdą podpisaną umowę, w
zależności od wysokości przyznanego kredytu.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

90 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie za każdą
popisaną umowę.
Do wglądu, załączamy podgląd procesu wypełniania wniosku: link

T-Mobile Usługi Bankowe
Kredyt gotówkowy (cpl)

Alior Bank
Pożyczka Internetowa z prowizją 0%

do 23 zł CPL + 0,78%
CPS

9 zł CPL + 0,9 % CPS

Wynagrodzenie zostanie przyznane jeżeli wniosek:
a) zawiera pełne i poprawne dane Użytkownika,
b) został wypełniony przez Użytkownika, który potwierdza
zainteresowanie produktem,
c) został wypełniony przez Użytkownika, który nie ma podpisanej
umowy ramowej, ani umowy o wnioskowany produkt z Bankiem,
d) został wypełniony przez Użytkownika jednokrotnie (kolejne Krótkie
formularze od tego samego Użytkownika nie będą uznawane),
e) nie pochodzi od Użytkownika z uruchomionym względem niego
postępowaniem komorniczym.
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie od wartości wypłaconego
kredytu. Wynagrodzenie przysługuje za Użytkownika, który:
a) w ciągu 30 dni od wysłania Krótkiego formularza podpisze umowę o
ww. kredyt z Bankiem
b) w ciągu 14 dni od podpisania umowy o ww. kredyt nie odstąpi od tej
umowy.

Getin Bank
Darmowy kredyt

Alior Bank
Pożyczka gotówkowa

Getin Bank
Policzymy ratę Twojego kredytu!

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Kredyt Przekonujący

8 zł CPL + 0,9% CPS

1,1% CPS

8 zł CPL +0,9% CPS

20 zł CPL + 1,2% CPS

Wynagrodzenie CPL za poprawny wniosek przyznane będzie pod
warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE, na
podstawie danych reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, a
klient POTWIERDZI zainteresowanie produktem.
Wynagrodzenie nie zostanie naliczone jeżeli po trzech próbach kontaktu
nie uda się dodzwonić do Klienta.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Wynagrodzenie CPS zostanie przyznane za każdą podpisaną umowę, w
zależności od wysokości przyznanego kredytu.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
Wynagrodzenie zostanie przyznane jeżeli w ciągu 40 dni od wysłania
wniosku klient podpisze umowę kredytową i w ciągu 14 dni od
podpisania umowy o ww. kredyt nie odstąpi od niej. Dotyczy pełnego
wniosku o produkt (id - 431).
Wynagrodzenie CPL za poprawny wniosek przyznane będzie pod
warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE, na
podstawie danych reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, a
klient POTWIERDZI zainteresowanie produktem.
Wynagrodzenie nie zostanie naliczone jeżeli po trzech próbach kontaktu
nie uda się dodzwonić do Klienta.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Wynagrodzenie CPS zostanie przyznane za każdą podpisaną umowę, w
zależności od wysokości przyznanego kredytu.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem oraz: nie zalega z
płatnościami, ma stałe źródło dochodu, ma zgodę współmałżonka (jeśli
jest w związku małżeńskim).
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie od wartości wypłaconego
kredytu.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie od wartości
kredytu wypłaconego na podstawie wysłanego formularza.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Kredyt Przekonujący

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Kredyt z różdżką

3% CPS

20 zł CPL + 1,2% CPS

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem oraz: nie zalega z
płatnościami, ma stałe źródło dochodu, ma zgodę współmałżonka (jeśli
jest w związku małżeńskim).
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie od wartości wypłaconego
kredytu.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie od wartości
kredytu wypłaconego na podstawie wysłanego formularza.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Kredyt z różdżką

Santander Consumer Bank
Kredyty gotówkowe

Santander Consumer Bank
Kredyty gotówkowe

3% CPS

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

1,6% CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że w ciągu 30 dni od wysłania leada zostanie podpisana umowa
kredytowa.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klienta.
Zmiana statusu wniosków z „Kliknięty” na „Wysłany” odbywa się z
kilkugodzinnym opóźnieniem.

130 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że w ciągu 30 dni od wysłania leada zostanie podpisana umowa
kredytowa.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klienta.
Zmiana statusu wniosków z „Kliknięty” na „Wysłany” odbywa się z
kilkugodzinnym opóźnieniem.

Kredyty samochodowe

SerwisKredytowy.pl
Kredyt samochodowy

15 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Rachunki firmowe
65 zł CPS

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest wykonanie przez Klienta w
ciągu 60 dni od daty otwarcia Konta Inteligo przynajmniej jednej
transakcji bezgotówkowej kartą wydaną do rachunku głównego.

170 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza, w ciągu miesiąca od jego wysłania, zostanie
podpisana umowa. Nie zostanie ono jednak naliczone, jeżeli wniosek o
otwarcie rachunku pochodzić będzie od osoby, która do dnia złożenia
formularza została już zarejestrowana jako wnioskująca o otwarcie konta
firmowego w mBanku.
W kampanii dostępne są dwa formularze:
mBiznes konto Start - /e/lead/75/
mBiznes konto Komfort - /e/lead/1267/
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.

ING Bank Śląski
Rachunek firmowy

150 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że w ciągu miesiąca od wysłania formularza zostanie podpisana umowa.
Dotyczy to wyłącznie nowych Klientów Banku (czyli takich, którzy nie
posiadali wcześniej żadnego produktu Banku, wliczając w to
pełnomocnictwa).
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników (w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o
konto z tej samej przeglądarki - kolejne mogą nie zostać poprawnie
zliczone).

Volkswagen Bank Polska
Plus Konto Biznes

200 zł CPS

Wynagrodzenie 200 zł CPS przyznane będzie za każdy poprawny
wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie podpisana
umowa.

Inteligo
Rachunek firmowy

mBank
mBiznes

Alior Bank
Rachunek firmowy

db NET - Biznes
Konto firmowe dbNET Biznes za 0zł +
pakiet przedsiębiorcy

170 zł CPS

Wynagrodzenie przysługuje za użytkownika, który w ciągu 30 dni od
wysłania Wniosku o Produkt podpisze umowę o konto z Bankiem i w
ciągu 60 dni od podpisania umowy o konto na koncie pojawią się wpłaty
o łącznej wysokości 500 złotych.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem.

45 zł CPL
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie przyznane będzie za pełny, poprawnie wypełniony przez
nowego Klienta wniosek, pod warunkiem, że w ciągu 60 dni od wysłania
formularza zostanie podpisana umowa. Nowy Klient to taki, który do
momentu złożenia dyspozycji o założenie konta ZYSKOWNE-BIZNES,
jako osoba fizyczna i/lub jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą:

Idea Bank SA
Konto ZYSKOWNE - BIZNES

200 zł CPS

nie zawarł z Idea Bankiem umowy o produkt finansowy,
nie złożył wniosku o otwarcie żadnego produktu finansowego,
nie ulokował środków na żadnym produkcie finansowym w Idea Banku.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Idea Bank SA
Konto FIRMA TO JA z 600 zł premii

200 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za pełny, poprawnie wypełniony przez
nowego klienta wniosek, pod warunkiem, że w ciągu 60 dni od wysłania
formularza zostanie podpisana umowa. Nowy klient to taki, który do
momentu złożenia dyspozycji o założenie konta Firma To Ja, jako osoba
fizyczna i/lub jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą: nie zawarł z Idea Bankiem umowy o produkt
finansowy, nie złożył wniosku o otwarcie żadnego produktu
finansowego, nie ulokował środków na żadnym produkcie finansowym
w Idea Banku.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza zostanie podpisana umowa a dokumenty
odesłane do Banku.
db NET - Biznes
Konto firmowe

mBank
mBiznes konto Standard

200 zł CPS

170 zł CPS

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza, w ciągu miesiąca od jego wysłania, zostanie
podpisana umowa. Nie zostanie ono jednak naliczone, jeżeli wniosek o
otwarcie rachunku pochodzić będzie od osoby, która posiadała
jakikolwiek aktywny rachunek bieżący w mBanku dla danego numeru
NIP na dzień 26.12.2017 r.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.

Nest Bank
BIZnest Konto Firmowe

Alior Bank
Rachunek Partner

120 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza, w ciągu 30 dni od daty jego wysłania,
zostanie aktywowana umowa i zostanie wykonane logowanie do
bankowości internetowej lub mobilnej. Wynagrodzenie nie zostanie
jednak naliczone, jeśli klient w ciągu ostatnich 24 miesięcy posiadał już
rachunek firmowy (również pod brandem FM Banku: w Smart Banku
lub lub BIZ Banku). W programie obowiązuje zakaz wysyłania
wniosków w imieniu klienta, a w związku z technologią
wykorzystywaną przez dostawcę programu poprawnie zliczane są
wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników. Wszelkie
próby nadużyć i nieuczciwego nakłaniania użytkownika do dokonywania
konwersji (zakładania konta), w tym ruch motywowany, będą karane
odłączeniem z emisji kampanii oraz wyzerowaniem wynagrodzenia
wydawcy za wszystkie wygenerowane wnioski.
Reklamacje można składać w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Po
tym terminie reklamacje nie zostaną uwzględnione.

170 zł CPS

Wynagrodzenie przysługuje za użytkownika, który w ciągu 30 dni od
wysłania Wniosku o Produkt podpisze umowę o konto z Bankiem i w
ciągu 60 dni od podpisania umowy o konto na koncie pojawią się wpłaty
o łącznej wysokości 500 złotych.

Kredyty dla firm
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem. Leadem jest wejście na
drugi krok formularza, czyli pozostawienie danych: imię, nazwisko,
telefon, e-mail, NIP.
Dla firm od 12 miesiąca prowadzenia działalności. Dla osób powyżej 26
roku życia.

Idea Bank SA
Kredyt inwestycyjny

35 zł CPL

NOWY KLIENT
Wynagrodzenie w wysokości 35 zł przyznane będzie za leady z danymi,
które do tej pory nie znajdowały się w bazie Idea Bank lub Lions Bank.
Nowy Klient to osoba, która: nigdy nie była Klientem Banku, ani nigdy
wcześniej nie wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada, ani nie posiadał ani nie
wnioskował o inne produkty Banku.

STARY KLIENT
Wynagrodzenie w wysokości 3 zł przyznane będzie za leady z danymi ,
które do tej pory istnieją już w bazie Idea Bank i Lion's Bank. Stary
Klient to osoba, która: była już Klientem Banku, wnioskowała wcześniej
o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz kolejny o produkt Banku,
lub posiada inne produkty Banku.
Jako poprawny traktowany jest lead, który posiada aktywną działalność
gospodarczą.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem. Leadem jest wejście na
drugi krok formularza, czyli pozostawienie danych: imię, nazwisko,
telefon, e-mail, NIP.
Dla firm od 12 miesiąca prowadzenia działalności. Dla osób powyżej 26
roku życia.

Idea Bank SA
Kredyt obrotowy

35 zł CPL

NOWY KLIENT
Wynagrodzenie w wysokości 35 zł przyznane będzie za leady z danymi,
które do tej pory nie znajdowały się w bazie Idea Bank lub Lions Bank.
Nowy Klient to osoba, która: nigdy nie była Klientem Banku, ani nigdy
wcześniej nie wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada, ani nie posiadał ani nie
wnioskował o inne produkty Banku.

STARY KLIENT
Wynagrodzenie w wysokości 3 zł przyznane będzie za leady z danymi ,
które do tej pory istnieją już w bazie Idea Bank i Lion's Bank. Stary
Klient to osoba, która: była już Klientem Banku, wnioskowała wcześniej
o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz kolejny o produkt Banku,
lub posiada inne produkty Banku.
Jako poprawny traktowany jest lead, który posiada aktywną działalność
gospodarczą.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem. Leadem jest wejście na
drugi krok formularza, czyli pozostawienie danych: imię, nazwisko,
telefon, e-mail, NIP.
Dla firm od 12 miesiąca prowadzenia działalności. Dla osób powyżej 26
roku życia.

Idea Bank SA
Kredyt obrotowy online

35 zł CPL

NOWY KLIENT
Wynagrodzenie w wysokości 35 zł przyznane będzie za leady z danymi,
które do tej pory nie znajdowały się w bazie Idea Bank lub Lions Bank.
Nowy Klient to osoba, która: nigdy nie była Klientem Banku, ani nigdy
wcześniej nie wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada, ani nie posiadał ani nie
wnioskował o inne produkty Banku.

STARY KLIENT
Wynagrodzenie w wysokości 3 zł przyznane będzie za leady z danymi ,
które do tej pory istnieją już w bazie Idea Bank i Lion's Bank. Stary
Klient to osoba, która: była już Klientem Banku, wnioskowała wcześniej
o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz kolejny o produkt Banku,
lub posiada inne produkty Banku.
Jako poprawny traktowany jest lead, który posiada aktywną działalność
gospodarczą.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Alior Bank
Kredyt dla firm

40 zł CPL

Wynagrodzenie przysługuje za poprawny formularz, który:
A) Został wypełniony przez Użytkownika w całości, danymi z
rzeczywistym stanem faktycznym
B) Został wypełniony przez Użytkownika zainteresowanego produktem,
który umówi się na wizytę w oddziale Alior Banku, prowadzącego
jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową przez okres
co najmniej dwunastu (12) miesięcy, poprzedzających złożenie
formularza w sposób ciągły i rozliczający się na podstawie księgi
przychodów i rozchodów
C) został wypełniony przez Użytkownika jednokrotnie w okresie 12
miesięcy (wynagrodzenie przysługuje tylko za pierwszy formularz od
danego Użytkownika w tym okresie)
D) został wypełniony przez Użytkownika, który nie jest klientem Banku
na produkty firmowe i nie poosiada w tym zakresie z Bankiem umowy
ramowej
E) Użytkownik nie posiada zaległości w ZUS i US oraz wpisów o
zaległościach w biurach informacji kredytowych lub gospodarczej.
Rozliczeniu podlegać będą te formularze kontaktu, które zawierać będą
numery telefonów, na które uda się dodzwonić w okresie 30 dni od ich
dostarczenia Bankowi.

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem. Leadem jest wejście na
drugi krok formularza, czyli pozostawienie danych: imię, nazwisko,
telefon, e-mail, NIP.
Dla firm od 12 miesiąca prowadzenia działalności. Dla osób powyżej 26
roku życia.

Idea Bank SA
Kredyt FAIR

35 zł CPL

NOWY KLIENT
Wynagrodzenie w wysokości 35 zł przyznane będzie za leady z danymi,
które do tej pory nie znajdowały się w bazie Idea Bank lub Lions Bank.
Nowy Klient to osoba, która: nigdy nie była Klientem Banku, ani nigdy
wcześniej nie wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada, ani nie posiadał ani nie
wnioskował o inne produkty Banku.

STARY KLIENT
Wynagrodzenie w wysokości 3 zł przyznane będzie za leady z danymi ,
które do tej pory istnieją już w bazie Idea Bank i Lion's Bank. Stary
Klient to osoba, która: była już Klientem Banku, wnioskowała wcześniej
o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz kolejny o produkt Banku,
lub posiada inne produkty Banku.
Jako poprawny traktowany jest lead, który posiada aktywną działalność
gospodarczą.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Aasa Polska
Pożyczka dla firm

170 zł CPS

Wynagrodzenie w wysokości 170 zł CPS przyznane będzie za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie
podpisana umowa i udzielona pożyczka.

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem (podejmie on
cztery próby kontaktu), który WYPEŁNI formularz wraz z doradcą
sprzedaży Aforti Finance przez telefon.
Aforti Finance
Pożyczki pozabankowe dla firm

13 zł CPL + 73 zł CPS

Dodatkowo zostanie naliczone 73 zł wynagrodzenia za uruchomienie
pożyczki/finansowania będące następstwem złożonego wcześniej leada.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W związku z wykorzystywaną przez reklamodawcę technologią
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Aforti Finance
Pożyczka pozabankowa dla firm

200 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie udzielona pożyczka.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Nest Bank
BIZnest Kredyt Przejrzysty

33 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że użytkownik wypełni prawidłowo i wyśle do Banku zawierający
unikatowe dane elektroniczny formularz kontaktowy w serwisie
internetowym Banku. Poprzez prawidłowe wypełnienie rozumiane jest
wypełnienie wszystkich pól formularza unikatowymi danymi, pod
warunkiem że dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE, na podstawie
danych reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, a klient
POTWIERDZI swoją tożsamość i wyrazi zainteresowanie produktem.
Wynagrodzenie nie zostanie naliczone jeżeli w przeciągu 3 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku został złożony wniosek zawierający
ten sam NIP.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

90 zł CPA + 0,25% CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z nowym klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem oraz odbędzie spotkanie z
doradcą. Nie zostanie ono jednak naliczone, jeżeli wniosek pochodzić
będzie od osoby, która odbyła już wcześniej spotkanie z doradcą
Expander.
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie od wartości wypłaconego
kredytu, o ile zostanie on uruchomiony w ciągu 12 miesięcy od
nawiązania pierwszego kontaktu z klientem.
Rozliczenie sprzedaży odbywa się z dwumiesięcznym przesunięciem.

Pożyczki hipoteczne

Expander
Pożyczka hipoteczna

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia online
Ubezpieczenia na życie

do 20 zł CPL

Wynagrodzenie w wysokości 20 zł CPL przyznane będzie za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że Klient wypełni wniosek i podczas
rozmowy z Reklamodawcą potwierdzi zainteresowanie produktem, a
jego dane zostaną poprawnie zweryfikowane. Klient musi wyrazić
zainteresowanie ubezpieczeniem w terminie do 30 dni od daty
wypełnienia wniosku.
W przypadku, gdy zainteresowany Klient jest emerytem lub rencistą,
wynagrodzenie wyniesie 6 zł CPL.
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.

Prudential
Ubezpieczenie zdrowotne

40 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem i umówieniem się na
spotkanie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie w wysokości 6 zł CPL przyznane będzie za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte
będą prawidłowe, a na ich podstawie danych Reklamodawca skontaktuje
się z Klientem, który potwierdzi zainteresowanie produktem.

Aviva
Ubezpieczenie na zdrowie i życie

6 zł CPL + 65 zł CPS

W przypadku zawarcia umowy zostanie naliczone dodatkowe
wynagrodzenie 65 zł CPS.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Bezpieczny.pl
NNW Żłobek, Przedszkole i Szkoła

10% CPS

Wynagrodzenie będzie przyznane za każdy poprawny wniosek pod
warunkiem, że na jego podstawie zostanie podpisana umowa. Wartość
prowizji 10% CPS naliczana jest od wysokości składki.
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.

Prudential
Młody Bóg

40 zł CPL

Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że wszystkie dane
zawarte we wniosku będą POPRAWNE, na podstawie danych konsultant
SKONTAKTUJE się z klientem, a klient POTWIERDZI zainteresowanie
produktem i chęć umówienia się na spotkanie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wysłane przez unikalnych użytkowników.

Przewodnik Ubezpieczeniowy
Ubezpieczenia na życie

17 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawnie wypełniony i zweryfikowany wniosek
(krótki formularz) przyznane będzie pod warunkiem, że wszystkie dane
zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich podstawie
reklamodawcy uda się skontaktować z klientem, a klient potwierdzi
zainteresowanie produktem i poznaniem oferty.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Bezpieczny.pl
NNW Student

10% CPS

Wynagrodzenie będzie przyznane za każdy poprawny wniosek pod
warunkiem, że na jego podstawie zostanie podpisana umowa. Wartość
prowizji 10% CPS naliczana jest od wysokości składki.
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.

Ubezpieczenia majątkowe

Aviva
Ubezpieczenie nieruchomości

23 zł CPL

Wynagrodzenie w wysokości 23 zł CPL przyznane będzie za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte
będą prawidłowe, a na podstawie danych Reklamodawca skontaktuje się
z Klientem, który potwierdzizainteresowanie produktem.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Przewodnik Ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie mieszkania

10 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawcy uda się skontaktować z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie kalkulacją składki.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Link4
Ubezpieczenia komunikacyjne

16 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie za wyliczenie
składki, a następnie zapisanie danych, na podstawie których nastąpi
kontakt z klientem.
Działania w Social Media (Facebook) są niedozwolone.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wysłane przez unikalnych użytkowników.

PZU
Ubezpieczenia komunikacyjne OC

13 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Superpolisa.pl
Ubezpieczenia komunikacyjne

6 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem.
Uwaga: Call center reklamodawcy pracuje w dni robocze od 9:00 do
19:00. Prosimy o komunikowanie tej informacji oraz, w ramach
możliwości, nie generowanie ruchu w innych terminach.

Przewodnik Ubezpieczeniowy
Ubezpieczenia OC/AC

10 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawnie wypełniony i zweryfikowany wniosek
(krótki formularz) przyznane będzie pod warunkiem, że wszystkie dane
zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich podstawie
reklamodawcy uda się skontaktować z klientem, a klient potwierdzi
zainteresowanie produktem i poznaniem oferty.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Porowneo.pl
Ubezpieczenia OC/AC

10 zł CPL

Wynagrodzenie w wysokości 10 zł CPL przyznane będzie za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że zawarte na nim dane będą
prawidłowe, a Reklamodawca skontaktuje się z Klientem, który
potwierdzi zainteresowanie produktem i poznaniem oferty.
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.

Ubezpieczenia turystyczne

Aviva
Ubezpieczenie turystyczne

30 zł CPS

Wynagrodzenie w wysokości 30 zł CPS przyznane będzie za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego postawie zostanie
podpisana umowa.
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.

Konta młodzieżowe

Getin Bank
Konto Proste Zasady od 18 do 26 lat

PKO Bank Polski
Konto dla Młodych

60 zł CPS + 20 zł CPA

110 zł CPS

Wynagrodzenie CPS przyznane będzie za poprawny wniosek pod
warunkiem, że na jego podstawie nastąpi uruchomienie rachunku, a
klient otrzyma kartę płatniczą do konta, założonego w miesiącu
poprzedzającym walidację i aktywnego minimum do dnia 15. dnia
kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu od momentu otwarcia
konta..
Wynagrodzenie CPA przyznane będzie za aktywność, tj. wpływy o
wartości min. 100 zł i min. 1 transakcja bezgotówkowa kartą lub blikiem,
w okresie od daty aktywacji do końca miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie rachunku.
Rozliczeniu podlegają wnioski składane przez nowych klientów, tj.
takich, którzy nie posiadali wcześniej dostępu do bankowości
elektronicznej Getin Banku. W kampanii obowiązuje zakaz wysyłania
wniosków w imieniu klientów.
Poprawnie zliczane są wnioski wysłane przez unikalnych użytkowników.
Wynagrodzenie 110 zł CPS zostanie naliczone za każdy poprawny
wniosek, na podstawie którego zostanie otwarte konto. W kampanii
obowiązuje całkowity zakaz działań typu SEM. Rozliczenie nastąpi wg
rzeczywistej liczby zdarzeń.

mBank
eKonto m

10,50 zł CPS + 105 zł
CPA

Wynagrodzenie w wysokości 10,50 zł przyznane będzie za poprawny
wniosek pod warunkiem, że na podstawie formularza, w ciągu miesiąca
od jego wysłania, nowy klient podpisze umowę o konto osobiste. Nowy
klient to taki, który począwszy od 01.01.2016 r. nie był lub nadal nie jest
posiadaczem lub współposiadaczem: 1) rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub 2) rachunku oszczędnościowego
o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. Wynagrodzenie
dodatkowe w wysokości 105 zł zostanie przyznane, gdy na
uruchomionym rachunku dokonane zostanie co najmniej 5 transakcji w
jednym z dwóch pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku (dot.
transakcji bezgotówkowych i/lub przelewów inicjowanych przez klienta,
nie wliczając przelewów wewnętrznych). Weryfikacja spełnienia
warunku będzie prowadzona raz w miesiącu przez okres 3 miesięcy. W
programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klienta.
Wynagrodzenie 70 zł CPS dla Konta 360° lub Konta 360° Student
przyznane będzie za każdy poprawny wniosek pod warunkiem, że na
jego podstawie zostanie podpisana umowa.
Dodatkowe wynagrodzenie 45 zł CPA zostanie naliczone za poprawnie
otwarte konta 360° lub 360° Student, na których nastąpi wpływ na konto
w kwocie min. 1000 zł oraz wykonanie w tym samym miesiącu
kalendarzowym jednej transakcji kartą, wydaną do otwartego konta.

Bank Millennium
Konto 360° Student

70 zł CPS + 45 zł CPA

Spełnienie warunków aktywności sprawdzane jest w miesiącu, w którym
konto zostało otwarte, oraz w ciągu trzech kolejnych pełnych miesięcy
kalendarzowych liczonych od daty złożenia wniosku.
Aby wniosek został zaakceptowany przez Bank, Klient nie może być
aktywnym Klientem Banku w okresie od roku lub wcześniej od
momentu wysłania wniosku (nie może posiadać żadnego produktu,
wliczając w to pełnomocnictwa).
Podczas zakładania konta wymagany jest przelew weryfikacyjny na
kwotę 10 zł, która pozostaje na otwartym koncie.
W kampanii obowiązuje całkowity zakaz działań typu SEM.

Bank Pekao
Konto Przekorzystne dla młodych

40 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą prawidłowe i na ich
podstawie reklamodawca skontaktuje się z klientem, który:
- potwierdzi zainteresowanie produktem
- telefonicznie potwierdzi chęć spotkania w oddziale Banku Pekao S.A,
które nie zostanie odwołane.

1,1% do 1,35% CPS

Od wartości kredytu. Prowizja należna jest po wypłaceniu kredytobiorcy
kwoty kredytu:
• przy wartości kredytu: do 349 999 PLN - 1,1 % wartości kredytu
• przy wartości kredytu: od 350 000 PLN do 499 999 PLN - 1,2 %
wartości kredytu
• przy wartości kredytu powyżej 499.999 PLN - 1,35% wartości kredytu

2,5% CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie od kwoty
udzielonej pożyczki pod warunkiem, że umowa klienta zostanie zawarta
w ciągu 60 dni od daty rejestracji formularza kontaktowego.

Kredyty konsolidacyjne

Getin Bank
Kredyt konsolidacyjny

PKO Bank Polski
Pożyczka dla nowych klientów z RRSO
3,46%

Alior Bank
Kredyty konsolidacyjne

T-Mobile Usługi Bankowe
Kredyt konsolidacyjny

9 zł CPL + 0,9 % CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem
że zawiera pełne i poprawne dane Użytkownika, został wypełniony przez
Użytkownika, który potwierdza zainteresowanie Produktem, i który nie
ma podpisanej umowy ramowej, ani umowy o wnioskowany Produkt z
Bankiem, został wypełniony przez Użytkownika jednokrotnie (kolejne
Krótkie formularze od tego samego Użytkownika nie będą uznawane)
oraz nie pochodzi od Użytkownika z uruchomionym względem niego
postępowaniem komorniczym
Wynagrodzenie w wysokości 0,9% kwoty kredytu przysługuje za
Użytkownika, który w ciągu 30 dni od wysłania Krótkiego formularza
podpiszę umowę o kredyt konsolidacyjny z Bankiem i w ciągu 14 dni od
podpisania umowy o ww. Produkt nie odstąpi od tej umowy.

1,55% CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie od wartości
wypłaconego na jego podstawie kredytu, pod warunkiem, że umowa
kredytowa zostanie podpisana w ciągu 40 dni od wysłania wniosku o
produkt.
Wynagrodzenie nie zostanie wypłacone, jeżeli klient odstąpi od umowy
w ciągu 14 dnia od jej podpisania oraz jeżeli wniosek pochodzić będzie
od osoby, która do dnia złożenia formularza została już zarejestrowana
jako wnioskująca o pożyczkę w T-Mobile Usługi Bankowe.
Zmiana statusów wysłanych wniosków z Kliknięty na Wysłany odbywa
się z kilkudniowym opóźnieniem.
Wynagrodzenie będzie naliczone za każdy poprawny wniosek pod
warunkiem, że na jego podstawie zostanie udzielony kredyt. Stawka
wynosi 0,85% CPS wartości kredytu. Dotyczy to wyłącznie nowych
Klientów, czyli takich, którzy nie posiadają i nie posiadali wcześniej
żadnej relacji z Bankiem.

Bank Millennium
Pożyczka konsolidacyjna

0,85% CPS

Wniosek o kredyt musi zostać sporządzony w ciągu maksymalnie 30 dni
od daty wysłania leada, a uruchomienie kredytu musi nastąpić w ciągu
kolejnych 60 dni.
Jeśli z wniosku o konsolidację zostanie uruchomiona gotówka,
wynagrodzenie zostanie naliczone zgodnie z warunkami pożyczki
gotówkowej.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
W kampanii obowiązuje całkowity zakaz działań typu SEM.

T-Mobile Usługi Bankowe
Kredyt konsolidacyjny (cpl)

do 23 zł CPL +0,78% CPS
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE, na podstawie
danych reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, a klient
POTWIERDZI zainteresowanie produktem.

PKO Bank Polski
Pożyczka Konsolidacyjna

22 zł CPL + 40 zł CPS

Dodatkowo za każdą podpisaną umowę wydawca otrzyma 40 zł.
W kampanii obowiązuje zakaz prowadzenia działań SEM.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Alior Bank
Kredyt konsolidacyjny

1,1% CPS

Wynagrodzenie zostanie przyznane jeżeli w ciągu 40 dni od wysłania
wniosku klient podpisze umowę konsolidacyjną i w ciągu 14 dni od
podpisania umowy o kredyt nie odstąpi od niej.

PKO Bank Polski
Kredyt konsolidacyjny

eurobank
Kredyt konsolidacyjny

2,5% CPS

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest zawarcie przez klienta z
Bankiem umowy pożyczki w ciągu 60 dni od daty rejestracji wniosku
kontaktowego (leada) o pożyczkę gotówkową.
Wynagrodzenie w wysokości 10 zł CPL zostanie wypłacone za każdy
poprawny wniosek dotyczący zainteresowanego Klienta, który spełni
warunki brzegowe (warunki niezbędne do otrzymania kredytu).
Dodatkowe wynagrodzenie 1,5% CPS zostanie wypłacone od wartości
każdego udzielonego kredytu.

10 zł CPL + 1,5% CPS
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków z jednego adresu
ip/ cookies. Wydawcy działający w ten sposób będą wyłączani z
kampanii, a reklamacje nie będą uwzględniane. Obowiązuje również
zakaz pozyskiwania leadów z multiwniosków (bez podpisania stosownej
umowy) i z baz mailingowych niezarejestrowanych w GIODO.

Karty kredytowe dla firm
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem. Leadem jest wejście na
drugi krok formularza, czyli pozostawienie danych: imię, nazwisko,
telefon, e-mail, NIP.
Dla firm od 12 miesiąca prowadzenia działalności. Dla osób powyżej 26
roku życia.

Idea Bank SA
Karta kredytowa dla firm

35 zł CPL

NOWY KLIENT
Wynagrodzenie w wysokości 35 zł przyznane będzie za leady z danymi,
które do tej pory nie znajdowały się w bazie Idea Bank lub Lions Bank.
Nowy Klient to osoba, która: nigdy nie była Klientem Banku, ani nigdy
wcześniej nie wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada, ani nie posiadał ani nie
wnioskował o inne produkty Banku.

STARY KLIENT
Wynagrodzenie w wysokości 3 zł przyznane będzie za leady z danymi ,
które do tej pory istnieją już w bazie Idea Bank i Lion's Bank. Stary
Klient to osoba, która: była już Klientem Banku, wnioskowała wcześniej
o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz kolejny o produkt Banku,
lub posiada inne produkty Banku.
Jako poprawny traktowany jest lead, który posiada aktywną działalność
gospodarczą.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Faktoring

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem. Leadem jest wejście na
drugi krok formularza, czyli pozostawienie danych: imię, nazwisko,
telefon, e-mail, NIP.
Dla firm od 12 miesiąca prowadzenia działalności. Dla osób powyżej 26
roku życia.

Idea Bank SA
Faktoring

35 zł CPL

NOWY KLIENT
Wynagrodzenie w wysokości 35 zł przyznane będzie za leady z danymi,
które do tej pory nie znajdowały się w bazie Idea Bank lub Lions Bank.
Nowy Klient to osoba, która: nigdy nie była Klientem Banku, ani nigdy
wcześniej nie wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada, ani nie posiadał ani nie
wnioskował o inne produkty Banku.

STARY KLIENT
Wynagrodzenie w wysokości 3 zł przyznane będzie za leady z danymi ,
które do tej pory istnieją już w bazie Idea Bank i Lion's Bank. Stary
Klient to osoba, która: była już Klientem Banku, wnioskowała wcześniej
o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz kolejny o produkt Banku,
lub posiada inne produkty Banku.
Jako poprawny traktowany jest lead, który posiada aktywną działalność
gospodarczą.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Aforti Factor
Aforti Factor

30 zł CPL + 80 zł CPS

Wynagrodzenie CPL za poprawny wniosek przyznane będzie pod
warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE i na
ich podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem (podejmie
on cztery próby kontaktu), który WYPEŁNI formularz o produkt wraz z
przedstawicielem Aforti Factor przez telefon.
Dodatkowe wynagrodzenie CPS zostanie przyznane za podpisaną
umowę lub podpisany wniosek o nabycie wierzytelności oraz
dostarczenie przez użytkownika kopii faktury VAT. W programie
obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. W związku z
wykorzystywaną przez reklamodawcę technologią poprawnie zliczane są
wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.

90 zł CPA + 0,25% CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z nowym klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem oraz odbędzie spotkanie z
doradcą. Nie zostanie ono jednak naliczone, jeżeli wniosek pochodzić
będzie od osoby, która odbyła już wcześniej spotkanie z doradcą
Expander.
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie od wartości wypłaconego
kredytu, o ile zostanie on uruchomiony w ciągu 12 miesięcy od
nawiązania pierwszego kontaktu z klientem.
Rozliczenie sprzedaży odbywa się z dwumiesięcznym przesunięciem.

Kredyty refinansowe

Expander
Kredyt refinansowy

Konta oszczędnościowe

Wynagrodzenie 70 zł CPS dla Konta 360° lub Konta 360° Student
przyznane będzie za każdy poprawny wniosek pod warunkiem, że na
jego podstawie zostanie podpisana umowa.
Dodatkowe wynagrodzenie 45 zł CPA zostanie naliczone za poprawnie
otwarte konta 360° lub 360° Student, na których nastąpi wpływ na konto
w kwocie min. 1000 zł oraz wykonanie w tym samym miesiącu
kalendarzowym jednej transakcji kartą, wydaną do otwartego konta.

Bank Millennium
Konto oszczędnościowe Profit

70 zł CPS + 45 zł CPA

Spełnienie warunków aktywności sprawdzane jest w miesiącu, w którym
konto zostało otwarte, oraz w ciągu trzech kolejnych pełnych miesięcy
kalendarzowych liczonych od daty złożenia wniosku.
Aby wniosek został zaakceptowany przez Bank, Klient nie może być
aktywnym Klientem Banku w okresie od roku lub wcześniej od
momentu wysłania wniosku (nie może posiadać żadnego produktu,
wliczając w to pełnomocnictwa).
Podczas zakładania konta wymagany jest przelew weryfikacyjny na
kwotę 10 zł, która pozostaje na otwartym koncie.
W kampanii obowiązuje całkowity zakaz działań typu SEM.
Wynagrodzenie przyznane będzie za nowego Klienta, który w ciągu 60
dni złożył wniosek i aktywował Konto ZOŚKA PRO. Nowy Klient to
taki, który do momentu złożenia dyspozycji o założenie konta ZOŚKA
PRO:

Idea Bank SA
Konto oszczędnościowe „ZOŚKA PRO”

65 zł CPS

nie zawarł z IB umowy o produkt finansowy,
nie złożył wniosku o otwarcie żadnego produktu finansowego.
nie ulokował środków na lokacie w IB.
W kampanii obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczenia.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Getin Bank
Konto oszczędnościowe 2,5%

Getin Bank
Konta oszczędnościowe 2,5%

Alior Bank
Konto Lokacyjne

112 zł CPS

Wynagrodzenie 112 zł CPS za otwarcie konta oszczędnościowego
zostanie naliczone za poprawny, złożony wniosek, pod warunkiem, że na
jego podstawie zostanie podpisana umowa przez Nowego Klienta, a
konto zostanie zasilone kwotą nie mniejszą niż 500 zł.
Nowym Klientem jest osoba, która nie posiada i nie posiadała w
przeszłości Konta Oszczędnościowego w Getin Banku.

112 zł CPS

Wynagrodzenie 112 zł CPS za otwarcie konta oszczędnościowego
zostanie naliczone za poprawny, złożony wniosek, pod warunkiem, że na
jego podstawie zostanie podpisana umowa przez Nowego Klienta, a
konto zostanie zasilone kwotą nie mniejszą niż 500 zł.
Nowym Klientem jest osoba, która nie posiada i nie posiadała w
przeszłości Konta Oszczędnościowego w Getin Banku.

85 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza, w ciągu 30 dni od jego wysłania, zostanie
podpisana umowa, a następnie w ciągu 60 dni od podpisania jej zostanie
wykonana płatność kartą.
Ponadto, wniosek o konto musi pochodzić od nowego klienta,
rozumianego jako osobę która w ciągu ostatnich 2 lat od momentu
złożenia wniosku nie posiadała konta w Alior Banku.

Nest Bank
Nest Rodzinne Oszczędności

70 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza, w ciągu 30 dni od daty jego wysłania,
zostanie aktywowana umowa i zostanie wykonane logowanie do
bankowości internetowej lub mobilnej. Wynagrodzenie nie zostanie
jednak naliczone, jeśli klient w ciągu ostatnich 24 miesięcy posiadał ten
sam produkt (również pod brandem FM Banku: w Smart Banku lub BIZ
Banku). W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu
klienta, a w związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę
programu poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez
unikatowych użytkowników. Wszelkie próby nadużyć i nieuczciwego
nakłaniania użytkownika do dokonywania konwersji (zakładania konta),
w tym ruch motywowany, będą karane odłączeniem z emisji kampanii
oraz wyzerowaniem wynagrodzenia wydawcy za wszystkie
wygenerowane wnioski.
UWAGA! Reklamacje można składać w ciągu 30 dni od daty złożenia
wniosku. Po tym terminie reklamacje nie zostaną uwzględnione.

Pożyczki społecznościowe

Finansowo
Pożyczka społecznościowa

Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że klient zostanie
przekierowany do serwisu www.finansowo.pl i w ciągu 30 dni od daty
przekierowania dokona pełnej rejestracji. Ponadto klient musi
potwierdzić POPRAWNE dane osobowe poprzez przelew 1 gr ze
swojego rachunku bankowego.
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie od wartości każdej,
wypłaconej w ciągu 60 dni od daty rejestracji, pożyczki.
7 zł CPA + 0,5% CPS
UWAGA:
W kampanii obowiązuje zasada "pierwszego kliknięcia". Zdarzenie
zostanie przypisane do pierwszego wygenerowanego pliku cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Odszkodowania

Helpfind
Odszkodowania komunikacyjne

28 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE,
reklamodawca SKONTAKTUJE się telefonicznie z klientem, który
POTWIERDZI swoje dane i zainteresowanie produktem, dodatkowo
klient miał szkodę, którą może potwierdzić (np. kosztorysem lub innymi
dokumentami), a szkoda wystąpiła w okresie ostatnich 3 lat.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Obowiązuje zasada last click.

Księgowość
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie wygenerowanego formularza klient zostanie
przekierowany do serwisu promocje.taxcare.pl i w ciągu 30 dni od daty
przekierowania wyśle wniosek, a następnie potwierdzi swoje dane oraz
zainteresowanie produktem.
Tax Care SA
Księgowość

30 zł CPL

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klienta.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie za formularz nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
złożeniem wniosku zostanie przekierowany do serwisu
promocje.taxcare.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie
przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją ciasteczka.

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na jego podstawie klient zostanie przekierowany do serwisu
chmurafaktur.pl i w ciągu 30 dni od daty przekierowania wyśle
formularz kontaktowy, a następnie dokona rejestracji oraz wyśle fakturę.
Chmura faktur
Chmura faktur

20 zł CPS

W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie za formularz nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
złożeniem wniosku zostanie przekierowany do serwisu chmurafaktur.pl
poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do
ostatniego wygenerowanego przed rejestracją ciasteczka.

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia online
Ubezpieczenia dla firm

30 zł CPL

Wynagrodzenie w wysokości 30 zł CPL zostanie przyznane za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że że Klient wypełni wniosek i
podczas rozmowy z Reklamodawcą potwierdzi zainteresowanie
produktem, a jego dane zostaną poprawnie zweryfikowane. Klient musi
wyrazić zainteresowanie ubezpieczeniem w terminie do 90 dni od daty
wypełnienia wniosku.
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.

Doradztwo ds. nieruchomości

Home Broker
Doradztwo ds. nieruchomości

95 zł CPA

Wynagrodzenie za poprawny wniosek na podstawie którego dojdzie do
spotkania (za odbyte spotkanie). W programie obowiązuje zakaz
wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Pożyczki pozabankowe

PROFI CREDIT
Pożyczka gotówkowa

6 zł CPL

Wynagrodzenie 6 zł CPL przyznane będzie za każdy poprawny wniosek
pod warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE
i na ich podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Wynagrodzenie 120 zł CPS przyznane będzie za poprawny wniosek pod
warunkiem, że na jego podstawie zostanie udzielona pożyczka. Dotyczy
to zarówno nowych, jak i powracających Klientów.

Aasa Polska
Pożyczka pozabankowa

120 zł CPS

W programie obowiązuje zakaz promowania produktu jako "kredytu bez
BIK", a także wykorzystywania jakiejkolwiek metody SEM. Zabroniona
jest również co-rejestracja, cashback oraz wizualna lub tekstowa
ingerencja w kreacje reklamowe.
Czas ważności pliku cookie: 30 dni.

Wynagrodzenie w wysokości 130 zł CPS zostanie przyznane za każdy
poprawny wniosek, jeżeli na jego podstawie zostanie podpisana umowa i
uruchomiona pożyczka, od której Klient nie odstąpi.
SMSKredyt
Pożyczka gotówkowa

130 zł CPS

W kampanii obowiązuje zakaz reklamy AdWords na frazy "smskredyt"
oraz "sms kredyt".
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.

Wynagrodzenie 55 zł CPA przyznane będzie za każdy poprawny
wniosek, na podstawie którego konsultant call center skontaktuje się z
Klientem. Rozliczane będą wyłącznie leady pochodzące od Klientów
zainteresowanych produktem, którzy świadomie składali wniosek o
pożyczkę w TAKTO.
Akceptowane są wnioski pochodzące zarówno od nowych, jak i
powracających Klientów (pod warunkiem, że Klient w terminie spłacił 6
pierwszych rat ostatniej zaciągniętej pożyczki w TAKTO).
Aby wniosek został zaakceptowany, Klient musi posiadać dochód w
wysokości min. 500 zł oraz nie mieć negatywnej historii kredytowej
(jego dane nie widnieją w bazach BIK, BIG i ERIF).

TAKTO
Pożyczka gotówkowa

55 zł CPA + CPS*

W kampanii nie będą potwierdzane wnioski, które są zdublowane, a
także pochodzące od Klientów znajdujących się na czarnej liście
Reklamodawcy.
Obowiązuje zakaz reklamowania produktu jako "pożyczki bez
BIK/BIG". Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.
*Uwaga, bonus! Każdy Wydawca, który w okresie 01-30.04.2018 r.
dostarczy udzielonych pożyczek, otrzyma bonus do każdych 5
uruchomionych pożyczek na następujących zasadach:
* dokładnie 5 pożyczek - bonus 65 zł,
* dokładnie 10 pożyczek - bonus 130 zł,
* dokładnie 15 pożyczek - bonus 195 zł,
* dokładnie 20 pożyczek... etc.
Ważna informacja: Każde zwiększenie ilości uruchomionych pożyczek o
5 sztuk zwiększa kwotę kolejnego progu bonusowego o 65 zł.
Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że klient zostanie
przekierowany do serwisu www.zaplo.pl i w ciągu 30 dni od daty
przekierowania uruchomi pierwszą pożyczkę. Ponadto klient musi
potwierdzić POPRAWNE dane osobowe przy rejestracji poprzez
przelew 0,01 PLN ze swojego rachunku bankowego.

Zaplo.pl
Pożyczka gotówkowa

175 zł CPS

UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada "ostatniego kliknięcia" i
wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu www.zaplo.pl
poprzez inny kod reklamowy.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
SEM jest zabroniony (więcej o reklamie w wyszukiwarkach).
Współpraca z Usługodawcą w ramach „Systemu Partnerskiego
Bankier.pl” w zakresie produktów (usług) udostępnianych w serwisie
www.vivus.pl wymaga akceptacji DODATKOWEGO regulaminu, który
udostępniamy tutaj. Podejmując jakąkolwiek czynność dotyczącą ww.
produktów (usług) potwierdzasz, że zapoznałeś się z tym regulaminem,
akceptujesz go i zobowiązujesz do jego przestrzegania.

Wynagrodzenie 210 zł CPS za każdy poprawny wniosek przyznane
będzie pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie zawarta umowa z
nowym Klientem. W przypadku zawartej umowy z Klientem
powracającym, wynagrodzenie wyniesie 100 zł CPS.
W przypadku, gdy z wniosku zostanie uruchomiona chwilówka,
wynagrodzenie zostanie naliczone zgodnie z warunkami pożyczki
pozabankowej.
Ferratum
Pożyczka ratalna

do 210 zł CPS

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta
oraz zakaz wykorzystywania marki Ferratum do promocji swoich stron
WWW. Wydawcy niestosujący się do tych zaleceń będą usuwani z
programu, a wynagrodzenie nie będzie wypłacane.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
W kampanii dostępne jest raportowanie online. Status wysłanego
wniosku zmieniany jest na zaraportowany w momencie uruchomienia
sprzedaży.
Wynagrodzenie 100 zł CPS zostanie wypłacone za każdy poprawny
wniosek, pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie podpisana
umowa i udzielona pożyczka. Dotyczy to zarówno nowych, jak i
powracających Klientów.

Ratka.pl
Pożyczka gotówkowa

100 zł CPS

Zabronione jest wysyłanie wniosków bez zgody i wiedzy Klienta.
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.
Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po uruchomieniu
sprzedaży.
Wynagrodzenie 10 zł CPA zostanie przyznane za każdy poprawny
wniosek o linię pożyczkową Banknot.pl, złożony na stronie
www.banknot.pl, dla którego została poprawnie przeprowadzona
weryfikacja tożsamości nowego Klienta. Tożsamość może zostać
zweryfikowana osobiście przez Klienta wnioskującego o linię
pożyczkową poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji weryfikacji,
czyli „Szybkiej Identyfikacji” lub „Przelewu Weryfikacyjnego”. Obie
metody weryfikacji Klienta odbywają się online i trwają do
kilkudziesięciu sekund.

Banknot
Linia odnawialna

10 zł CPA + 10 zł CPS

Dodatkowe wynagrodzenie 10 zł CPS zostanie przyznane za każdą
udzieloną linię pożyczkową, która została przez Klienta zaakceptowana.
W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i wynagrodzenie
za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli Klient przed dokonaniem
rejestracji zostanie przekierowany do serwisu banknot.pl poprzez inny
kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do ostatniego
wygenerowanego przed rejestracją pliku cookie. Ważność pliku cookie
to 30 dni.
W kampanii obowiązuje zakaz działań SEM, w szczególności dla hasła
"banknot.pl".

Provident
Pożyczka pozabankowa

65 zł CPA + 70 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE, na
podstawie danych reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, a
klient POTWIERDZI zainteresowanie produktem i umówi się na
spotkanie.
Dodatkowe 70 złotych wynagrodzenia przyznawane będzie za podpisaną
umowę o pożyczkę. Dotyczy tylko i wyłącznie nowych Klientów.
Jeżeli natomiast wniosek będzie pochodzić od osoby, która ubiegała się
wcześniej o pożyczkę, naliczone zostanie 22 złote.
Dodatkowe 60 złotych wynagrodzenia przyznawane będzie za podpisaną
umowę o pożyczkę.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.

PożyczkaOK
Pożyczka pozabankowa

Hapi Pożyczki
Pożyczka pozabankowa

110 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie udzielona pożyczka.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po uruchomieniu
sprzedaży.

65 zł CPL + 45 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawnie wypełniony wniosek o
pożyczkę pod warunkiem, że nastąpi pozytywna weryfikacja danych i
zdolności kredytowej (decyzja pozytywna).
Wynagrodzenie dodatkowe zostanie naliczone, gdy na podstawie
wniosku zostanie wypłacona pożyczka.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników. UWAGA! Wnioski w kampanii pożyczki Hapi, które
potwierdzają się w czasie rzeczywistym (a nie z 1-dniowym lub
kilkudniowym opóźnieniem), otrzymują wstępną decyzję pozytywną
pożyczkodawcy. Wnioski, które potwierdzane są następnego dnia
roboczego po wysłaniu to formularze, które nie przechodzą wstępnej
weryfikacji kredytowej pożyczkodawcy. Nie podlegają one zatem z
definicji zgłoszeniom reklamacyjnym.
W programie obowiązuje zakaz używania w kontekście produktu haseł
reklamowych:„bez BIK”, „pożyczka bez BIK”, „Bez prowizji i bez opłat
wstępnych” oraz „bez opłat wstępnych”.
Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie udzielona pożyczka.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Hapi Pożyczki
Pożyczka

220 zł CPS*

* za każdą uruchomioną pożyczkę, pod warunkiem osiągnięcia progu 15
sprzedaży, dodawany jest bonus w wysokości 20 zł UWAGA! Wnioski
w kampanii pożyczki Hapi, które potwierdzają się w czasie
rzeczywistym (a nie z 1-dniowym lub kilkudniowym opóźnieniem),
otrzymują wstępną decyzję pozytywną pożyczkodawcy. Wnioski, które
potwierdzane są następnego dnia roboczego po wysłaniu to formularze,
które nie przechodzą wstępnej weryfikacji kredytowej pożyczkodawcy.
Nie podlegają one zatem z definicji zgłoszeniom reklamacyjnym.
W programie obowiązuje zakaz używania w kontekście produktu haseł
reklamowych:„bez BIK”, „pożyczka bez BIK”, „Bez prowizji i bez opłat
wstępnych” oraz „bez opłat wstępnych”.

Wynagrodzenie CPA przyznane będzie za poprawny wniosek pod
warunkiem, że nastąpi pozytywna weryfikacja danych nowego klienta*
za pomocą:
a) logowania do rachunku bankowego klienta, na który ma zostać
przelana kwota pożyczki z użyciem aplikacji GroszConnect lub b)
dokonania z rachunku bankowego klienta jednorazowego przelewu w
kwocie 1 zł tytułem opłaty rejestracyjnej lub c) wybrania sposobu
wypłaty kwoty pożyczki ratalnej w gotówce na podstawie czeku Giro.
*nowy klient to osoba, która nie występuje w bazie SuperGrosz.pl
SuperGrosz
Pożyczka pozabankowa

15 zł CPA + 90 zł CPS

Wynagrodzenie CPS zostanie naliczone za każdy pozytywnie
rozpatrzony wniosek, na podstawie którego zostanie udzielona pożyczka.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Wnioski wypełnione za klienta nie będą podlegały wynagrodzeniu.
Wnioski zmieniają status na „zaraportowany” po uruchomieniu
sprzedaży. Przedział wiekowy akceptowanych klientów to 21-80 lat. Nie
mogą oni mieć obciążeń komorniczych. UWAGA! W kampanii
zabronione jest stosowanie reklam w wyszukiwarce Googole
podszywających się pod SuperGrosz. Wydawcom niestosującym się do
zakazu, nie będzie wypłacane wynagrodzenie. Co do działań PPC, gdzie
brand Super Grosz (i podobne) nie są słowami kluczowymi,
generującymi wyświetlanie takich reklam, nie są one zabronione.
Wynagrodzenie 90 zł CPS zostanie przyznane za każdy poprawny
wniosek o linię pożyczkową Banknot.pl dotyczący nowego Klienta,
zakończony podpisaną umową, która została przez takiego Klienta
zaakceptowana.

Banknot
Linia pożyczkowa

90 zł CPS

W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i wynagrodzenie
za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli Klient przed dokonaniem
rejestracji zostanie przekierowany do serwisu banknot.pl poprzez inny
kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do ostatniego
wygenerowanego przed rejestracją pliku cookie. Ważność pliku cookie
to 30 dni.
W kampanii obowiązuje zakaz działań SEM, w szczególności dla hasła
"banknot.pl".
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na jego podstawie nowy klient - czyli osoba, która pierwszy raz składa
wniosek o pożyczkę - zostanie przekierowany do serwisu
www.monedo.pl i w ciągu 7 dni od daty przekierowania dokona
rejestracji oraz zostanie mu udzielona pożyczka. Ponadto klient musi
potwierdzić POPRAWNE dane osobowe przy rejestracji poprzez
przelew 0,01 zł ze swojego rachunku bankowego.

Monedo
Pożyczka pozabankowa

100 zł CPS

UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i
wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
www.monedo.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie
przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją pliku
cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Wynagrodzenie w wysokości 130 zł przyznane będzie za poprawny
wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie nowy klient* zawrze
umowę o pożyczkę i nie odstąpi od niej w ciągu 14 dni od przyznania
pożyczki.
*Nowy klient to osoba, która nie występuje w bazie SuperGrosz.pl

SuperGrosz
Pożyczka ratalna

do 200 zł CPS

PROGI
Jeśli średnia sumy pożyczek uruchomionych z Waszego polecenia
wyniesie co najmniej 3600 zł, wynagrodzenie w kampanii wyniesie 140
zł CPS.
Jeśli średnia kwota uruchomionych pożyczek osiągnie 3800 zł,
wynagrodzenie wzrośnie do 170 zł CPS.
Jeśli natomiast średnia wszystkich pożyczek wyniesie 4000 zł lub więcej,
wypłacone wynagrodzenie osiągnie 200 zł CPS za każdą skutecznie
poleconą pożyczkę.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Wnioski wypełnione za klienta nie będą podlegały wynagrodzeniu.
Wnioski zmieniają status na „zaraportowany” po uruchomieniu
sprzedaży. Przedział wiekowy akceptowanych klientów to 21-80 lat. Nie
mogą oni mieć obciążeń komorniczych. UWAGA! W kampanii
zabronione jest stosowanie reklam w wyszukiwarce Googole
podszywających się pod SuperGrosz. Wydawcom niestosującym się do
zakazu, nie będzie wypłacane wynagrodzenie. Co do działań PPC, gdzie
brand Super Grosz (i podobne) nie są słowami kluczowymi,
generującymi wyświetlanie takich reklam, nie są one zabronione.

KredytOK
Pożyczka ratalna

12 zł CPL + 100 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem oraz chęć umówienia się na
spotkanie, pozostając w zasięgu placówek.
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie pod warunkiem, że na
podstawie formularza zostanie podpisana umowa o pożyczkę ratalną.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie 25 zł CPL za każdy poprawny wniosek przyznane
będzie pod warunkiem, że na jego podstawie Reklamodawca skontaktuje
się z Klientem, który potwierdzi zainteresowanie produktem. Dotyczy to
zarówno nowych, jak i powracających Klientów.

Ferratum
Pożyczki ratalne

W przypadku, gdy Klient będzie zainteresowany chwilówką,
wynagrodzenie zostanie naliczone zgodnie z warunkami pożyczki
pozabankowej.
25 zł CPL
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta
oraz zakaz wykorzystywania marki Ferratum do promocji swoich stron
WWW. Wydawcy niestosujący się do tych zaleceń będą usuwani z
programu, a wynagrodzenie nie będzie wypłacane.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
.

Wynagrodzenie 25 zł CPL za każdy poprawny wniosek przyznane
będzie pod warunkiem, że na jego podstawie Reklamodawca skontaktuje
się z Klientem, który potwierdzi zainteresowanie produktem. Dotyczy to
zarówno nowych, jak i powracających Klientów.
Kasa Tak
Pożyczki ratalne

25 zł CPL

W przypadku, gdy Klient będzie zainteresowany chwilówką,
wynagrodzenie zostanie naliczone zgodnie z warunkami pożyczki
pozabankowej.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
Wynagrodzenie 25 zł CPL za każdy poprawny wniosek przyznane
będzie pod warunkiem, że na jego podstawie Reklamodawca skontaktuje
się z Klientem, który potwierdzi zainteresowanie produktem. Dotyczy to
zarówno nowych, jak i powracających Klientów.

Ekspres Kasa
Pożyczki ratalne

25 zł CPL

W przypadku, gdy Klient będzie zainteresowany chwilówką,
wynagrodzenie zostanie naliczone zgodnie z warunkami pożyczki
pozabankowej.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
Wynagrodzenie w wysokości 40 zł CPA przyznane będzie za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie Klient otrzyma
pozytywną decyzję oraz ofertę pożyczki. Dotyczy to zarówno wniosków
wysłanych drogą online, jak i przerwanych w trakcie i dokończonych za
pomocą call center.
Dodatkowe wynagrodzenie będzie przyznane w wysokości 2% CPS od
wartości udzielonej pożyczki.

TAKTO
Pożyczka gotówkowa online

40 zł CPA + 2% CPS

Akceptowane są wnioski pochodzące zarówno od nowych, jak i
powracających Klientów (pod warunkiem, że Klient w terminie spłacił 6
pierwszych rat ostatniej zaciągniętej pożyczki w TAKTO).
W kampanii nie będą potwierdzane wnioski, które są zdublowane, a
także pochodzące od Klientów znajdujących się na czarnej liście
Reklamodawcy.
W kampanii obowiązuje zakaz reklamowania produktu jako "pożyczki
bez BIK/BIG". Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.
Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po uruchomieniu
sprzedaży.

Ratkomat.pl
Pożyczka gotówkowa

Wynagrodzenie w wysokości 100 zł CPS przyznane będzie za każdy
poprawny wniosek, na podstawie którego zostanie udzielona pożyczka.
Dotyczy to zarówno Klientów nowych, powracających jak i takich,
którzy już posiadają pożyczkę w Ratkomat.pl.
100 zł CPS
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.
Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po uruchomieniu
sprzedaży.

LoanMe
Pożyczka pozabankowa

Ratka.pl
Pożyczka pozabankowa

nawet 95 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że jego podstawie zostanie uruchomiona pożyczka. Dany klient może
mieć tylko jedną pożyczkę w danym okresie.
Wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 45 zł za tzw. „uśpionego leada”
zostanie przyznane za pożyczkę udzieloną klientowi, który zostawił
prawidłowe dane i nie było z nim kontaktu, a do którego reklamodawca
dodzwoni się w próbie podjętej po braku odpowiedzi na przynajmniej 6
SMS-ów i który jest starszy niż miesiąc. W programie obowiązuje zakaz
wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Wynagrodzenie 12 zł CPL przyznane będzie za każdy poprawnie
wysłany wniosek, na podstawie którego Reklamodawca skontaktuje się z
Klientem, a Klient potwierdzi zainteresowanie produktem.

12 zł CPL
Zabronione jest wysyłanie wniosków bez zgody i wiedzy Klienta.
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.
Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że klient zostanie
przekierowany do serwisu www.zaplo.pl i w ciągu 30 dni od daty
przekierowania dokona rejestracji. Ponadto klient musi potwierdzić
POPRAWNE dane osobowe przy rejestracji poprzez przelew 0,01 PLN
ze swojego rachunku bankowego.
UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada "ostatniego kliknięcia" i
wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu www.zaplo.pl
poprzez inny kod reklamowy.

Zaplo.pl
Pożyczki gotówkowe

20 zł CPA + 110 zł CPS

Dodatkowe 110 złotych zostanie naliczone za każdy pozytywnie
rozpatrzony wniosek, na podstawie którego zostanie udzielona pierwsza
pożyczka.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
SEM jest zabroniony (więcej o reklamie w wyszukiwarkach).
Współpraca z Usługodawcą w ramach „Systemu Partnerskiego
Bankier.pl” w zakresie produktów (usług) udostępnianych w serwisie
www.vivus.pl wymaga akceptacji DODATKOWEGO regulaminu, który
udostępniamy tutaj. Podejmując jakąkolwiek czynność dotyczącą ww.
produktów (usług) potwierdzasz, że zapoznałeś się z tym regulaminem,
akceptujesz go i zobowiązujesz do jego przestrzegania.

RapidaMoney
Pożyczka pozabankowa

SuperRata
Pożyczka pozabankowa

6% CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie udzielona pożyczka.
Wynagrodzenie będzie naliczane od kwoty zaciągniętej pożyczki.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Wnioski potwierdzane są po ich pełnej weryfikacji przez
pożyczkodawcę.

120 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie wypłacona pożyczka nowemu klientowi,
nie występującemu w bazie Superrata.pl, a klient nie odstąpi od umowy
w ciągu przysługujących mu 14 dni od daty przyznania pożyczki.
Zabronione jest wypełnianie formularzy w imieniu Klienta. Wnioski
wypełnione za klienta nie będą podlegały wynagrodzeniu. Przedział
wiekowy akceptowanych klientów wynosi 21-80 lat, nie mogą oni mieć
obciążeń komorniczych.
W kampanii obowiązuje zakaz reklam w wyszukiwarce Google,
podszywających się pod reklamy Superrata.pl, co znaczy zakaz działań
PPC, gdzie brand Superrata.pl (i podobne) są słowami kluczowymi
generującymi wyświetlanie takich reklam.

PROFI CREDIT
Pożyczka pozabankowa

Wynagrodzenie 160 zł CPS za każdy poprawny wniosek zostanie
przyznane pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie udzielona
pożyczka.
160 zł CPS
Uwaga! Rozliczanie kampanii następuje z miesięcznym opóźnieniem.
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE, na
podstawie danych reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, a
klient POTWIERDZI zainteresowanie produktem i otrzyma ofertę
pożyczki

Provident
Pożyczka Samoobsługowa

80 zł CPA + 170 zł CPS

Jeżeli natomiast wniosek będzie pochodził od osoby, która ze względu
na scoring nie otrzyma oferty Pożyczki Samoobsługowej, a zostanie jej
przedstawiona oferta Pożyczki Dopasowanej, otrzymacie również 80
złotych.
Dodatkowe 170 złotych wynagrodzenia przyznawane będzie za
podpisaną umowę o pożyczkę, bez względu na to, który produkt zostanie
uruchomiony.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.

Flexpożyczka
Pożyczka pozabankowa online

27 zł CPA

Wynagrodzenie 27 zł CPA zostanie przyznane za każdy poprawny
wniosek, dla którego została poprawnie przeprowadzona weryfikacja
tożsamości nowego Klienta poprzez przelew weryfikacyjny 1 gr.
Od 1.12.2017 w przypadku, przekroczenia w danym miesiącu 30
zaakceptowanych wniosków, Wydawca otrzyma wynagrodzenie 30 zł
CPA
Wynagrodzenie będzie przyznane za poprawny wniosek pod warunkiem,
że nowy klient - czyli osoba, która pierwszy raz składa wniosek o
pożyczkę - zostanie przekierowany do serwisu www.monedo.pl i w
ciągu 7 dni od daty przekierowania dokona rejestracji oraz zostanie mu
udzielona pożyczka. Ponadto klient musi potwierdzić POPRAWNE dane
osobowe przy rejestracji poprzez przelew 0,01 zł ze swojego rachunku
bankowego.

Monedo
Pożyczki pozabankowe

3% CPS

UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i
wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
www.monedo.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie
przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją pliku
cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Trzynastka
Pożyczka pozabankowa na karcie

10 zł CPA lub 80 zł CPS

Wynagrodzenie w wysokości 10 zł przyznane będzie za każdy poprawny
wniosek pod warunkiem, że Klient wypełni formularz pożyczkowy oraz
potwierdzi swoją tożsamość poprzez usługę Instantor lub wykona
przelew bankowy na symboliczną kwotę.
Lub 80 zł przyznane będzie pod warunkiem, że Klient podpisze umowę
oraz dokona aktywacji karty (zawarta umowa pożyczkowa).
Dotyczy tylko nowego Klienta.
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza w ciągu 30 dni od przekierowania nastąpi
rejestracja zakończona poprawnym potwierdzeniem konta bankowego i
podpisaniem umowy o pożyczkę przez nowego klienta.

Efino
Pożyczka pozabankowa

165 zł CPS

Uwaga! W kampanii obowiązuje zasada „pierwszego kliknięcia”, co
oznacza, że wynagrodzenie za pożyczkę nie zostanie naliczone, jeśli
klient przed dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
www.efino.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie
przypisane do pierwszego wygenerowanego przed rejestracją pliku
cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta
oraz zabronione jest reklamowanie się na frazy brandowe.
Wynagrodzenie 210 zł CPS za każdy poprawny wniosek przyznane
będzie pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie zawarta umowa z
nowym Klientem. W przypadku zawartej umowy z Klientem
powracającym, wynagrodzenie wyniesie 100 zł CPS.

Ekspres Kasa
Pożyczka ratalna

do 210 zł CPS

W przypadku, gdy z wniosku zostanie uruchomiona chwilówka,
wynagrodzenie zostanie naliczone zgodnie z warunkami pożyczki
pozabankowej.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
W kampanii dostępne jest raportowanie online. Status wysłanego
wniosku zmieniany jest na zaraportowany w momencie uruchomienia
sprzedaży.
Wynagrodzenie 210 zł CPS za każdy poprawny wniosek przyznane
będzie pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie zawarta umowa z
nowym Klientem. W przypadku zawartej umowy z Klientem
powracającym, wynagrodzenie wyniesie 100 zł CPS.

Kasa Tak
Pożyczka ratalna

do 210 zł CPS

W przypadku, gdy z wniosku zostanie uruchomiona chwilówka,
wynagrodzenie zostanie naliczone zgodnie z warunkami pożyczki
pozabankowej.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
W kampanii dostępne jest raportowanie online. Status wysłanego
wniosku zmieniany jest na zaraportowany w momencie uruchomienia
sprzedaży.

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie nowy klient* zawrze umowę o pożyczkę i nie
odstąpi od niej w ciągu 14 dni od przyznania pożyczki.
*Nowy klient to osoba, która nie występuje w bazie SuperGrosz.pl

SuperGrosz
Pożyczki ratalne

Mikrokasa S.A.
Pożyczka pozabankowa

Euroloan
Sprawdź pożyczkę po fińsku!

6% CPS

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Wnioski wypełnione za klienta nie będą podlegały wynagrodzeniu.
Wnioski zmieniają status na „zaraportowany” po uruchomieniu
sprzedaży. Przedział wiekowy akceptowanych klientów to 21-80 lat. Nie
mogą oni mieć obciążeń komorniczych. UWAGA! W kampanii
zabronione jest stosowanie reklam w wyszukiwarce Googole
podszywających się pod SuperGrosz. Wydawcom niestosującym się do
zakazu, nie będzie wypłacane wynagrodzenie. Co do działań PPC, gdzie
brand Super Grosz (i podobne) nie są słowami kluczowymi,
generującymi wyświetlanie takich reklam, nie są one zabronione.

100 zł CPS

Wynagrodzenie CPS przyznane będzie za poprawny wniosek pod
warunkiem że na jego podstawie zostanie podpisana umowa o pożyczkę,
od której pożyczkobiorca nie odstąpi w ciągu 14 dni. Rozliczenie za
każdą pożyczkę (Klienta nowego i powracającego) .

27 zł CPA

Wynagrodzenie zostanie przyznane za każdy poprawny wniosek, dla
którego została poprawnie przeprowadzona walidacja, zostanie przelane
1 zł i Klient potwierdzi swoje dane podczas rozmowy telefonicznej z call
center o wypełnieniu wniosku w Internecie
Lead (CPA), z którym nie uda się nawiązać kontaktu w trakcie trzech
prób otrzymuje status odrzucony.

40 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie nowy użytkownik zarejestruje się w serwisie
Walutomat.pl i zrealizuje jedno lub więcej zleceń na wymianę walut na
łączną kwotę min. 300 PLN.

Waluty
Currency One SA
Walutomat

Rkantor
Kantor internetowy

15 zł CPA + 30 zł CPS

Wynagrodzenie 15 zł CPA zostanie przyznane za każdy poprawny
wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie dokonana i
potwierdzona pełna rejestracja Klienta w serwisie, wraz z podaniem
danych osobowych i ich weryfikacją.
Dodatkowe wynagrodzenie 30 zł CPS zostanie przyznane za każdą
podpisaną umowę.
W kampanii obowiązuje zasada "last click" - kod reklamowy zostanie
przypisany do ostatniego wygenerowanego zdarzenia. Rozliczenie
nastąpi wg rzeczywistej liczy zdarzeń.

Alior Bank
Kantor walutowy

33 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza, w ciągu 30 dni od jego wysłania, zostanie
podpisana umowa, a następnie w ciągu 60 dni od podpisania jej zostanie
dokonana transakcja na rachunku.
Ponadto, wniosek o konto musi pochodzić od nowego klienta,
rozumianego jako osobę która nie posiadała nigdy wcześniej żadnego
rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Alior Banku i nie ma
podpisanej żadnej aktywnej umowy z Bankiem.

12 zł CPA

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie klient aktywuje Konto użytkownika (rejestracja z
potwierdzoną tożsamością).
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Informacja kredytowa

Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Sprawdź swój Raport BIK

Chwilówki

SMS365.PL
Szybka pożyczka

6% CPS

Wynagrodzenie w wysokości 6% CPS od wartości pożyczki przyznane
będzie za każdy poprawny wniosek dotyczący nowego lub
powracającego Klienta pod warunkiem, że zostanie podpisana umowa.
Nie dotyczy to oferty refinansowania pożyczki.
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.

Via SMS
Szybka Pożyczka

85 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek na podstawie
którego w ciągu 30 dni od daty jego wysłania zostanie udzielona
pierwsza pożyczka.
W kampanii obowiązuje zasada "pierwszego kliknięcia" i wynagrodzenie
za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient został wcześniej
pozyskany poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane
do pierwszego wygenerowanego pliku cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W programie wykorzystywane są pliki cookies, których ważność
określono na 30 dni.
Obsługa plików cookies w przeglądarce musi być włączona.
Wynagrodzenie 55 zł CPA przyznane będzie pod warunkiem, że Klient
zostanie przekierowany do serwisu www.netcredit.pl i w ciągu 30 dni od
daty przekierowania dokona rejestracji. Ponadto Klient musi potwierdzić
poprawne dane osobowe przy rejestracji poprzez przelew 1 gr ze
swojego rachunku bankowego.

Net Credit
Pożyczka pozabankowa

55 zł CPA

UWAGA:
W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i wynagrodzenie
za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli Klient przed dokonaniem
rejestracji zostanie przekierowany do serwisu www.netcredit.pl poprzez
inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do ostatniego
wygenerowanego przed rejestracją pliku cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Obsługa plików cookies w przeglądarce musi być włączona.

Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że klient zostanie
przekierowany do serwisu www.vivus.pl i w ciągu 60 dni od daty
przekierowania dokona rejestracji. Ponadto klient musi potwierdzić
POPRAWNE dane osobowe przy rejestracji poprzez przelew 0,01 PLN
ze swojego rachunku bankowego.
UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada "ostatniego kliknięcia" i
wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu www.vivus.pl
poprzez inny kod reklamowy.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
SEM jest zabroniony (więcej o reklamie w wyszukiwarkach).
Vivus
Pożyczka pozabankowa

40 zł CPA + 80 zł CPS

Współpraca z Usługodawcą w ramach „Systemu Partnerskiego
Bankier.pl” w zakresie produktów (usług) udostępnianych w serwisie
www.vivus.pl wymaga akceptacji DODATKOWEGO regulaminu, który
udostępniamy tutaj. Podejmując jakąkolwiek czynność dotyczącą ww.
produktów (usług) potwierdzasz, że zapoznałeś się z tym regulaminem,
akceptujesz go i zobowiązujesz do jego przestrzegania.
Wynagrodzenie uzależnione będzie od formularza, z jakiego zostanie
przekierowany Klient, i tak:
- /e/lead/747 (domyślny formularz - wszystkie narzędzia) - naliczone
zostanie 40 złotych za rejestrację + 80 złotych za pierwszą pożyczkę
Klienta,
- /e/lead/1552 (link tekstowy) - naliczone zostanie 120 złotych za
pierwszą oraz 50 złotych za drugą pożyczkę tego samego Klienta.

Zaliczka.pl
Szybka pożyczka

20 zł CPA

Wynagrodzenie przyznane będzie za prawidłowy wniosek pod
warunkiem, że nowy klient poprawnie wypełni formularz i potwierdzi
konto bankowe.
Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po weryfikacji
przelewu.
Wynagrodzenie 90 zł CPS za każdy poprawny wniosek przyznane będzie
pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie zawarta umowa z nowym
Klientem. W przypadku zawartej umowy z Klientem powracającym,
wynagrodzenie wyniesie 60 zł CPS.

Ekspres Kasa
Pożyczka pozabankowa

do 90 zł CPS

W przypadku, gdy z wniosku zostanie uruchomiona ratalka,
wynagrodzenie zostanie naliczone zgodnie z warunkami pożyczki
ratalnej.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
W kampanii dostępne jest raportowanie online. Status wysłanego
wniosku zmieniany jest na zaraportowany w momencie uruchomienia
sprzedaży.

Wynagrodzenie w wysokości 38 zł CPS przyznane będzie za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie
udzielona pożyczka gotówkowa (chwilówka) dla nowego Klienta.
Wynagrodzenie w wysokości 100 zł CPS przyznane będzie za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie
udzielona pożyczka ratalna dla nowego Klienta.
W przypadku Klienta powracającego (zarówno dla chwilówki, jak i
ratalki) wynagrodzenie wyniesie 30 zł CPS
Ofin.pl
Pożyczka gotówkowa

do 100 zł CPS

UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia”, co
oznacza, że wynagrodzenie za pożyczkę nie zostanie naliczone, jeśli
Klient przed dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
www.ofin.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie
przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją pliku
cookie. Ważność plików cookie wynosi 30 dni.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po udzieleniu
pożyczki.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza z prawidłowego oznaczonego linka zostanie
udzielona pożyczka dla nowego klienta, o ile pomiędzy jego rejestracją a
udzieleniem pierwszej pożyczki nie minęło więcej niż 30 dni.

Lendon.pl
Pożyczka gotówkowa

120 zł CPS

Uwaga! W kampanii obowiązuje zasada „pierwszego kliknięcia”, co
oznacza, że wynagrodzenie za pożyczkę nie zostanie naliczone, jeśli
klient przed dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
www.lendon.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie
przypisane do pierwszego wygenerowanego przed rejestracją pliku
cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta
oraz zabronione jest reklamowanie się na frazy brandowe.
Wynagrodzenie w wysokości 80 zł CPS zostanie przyznane za każdy
poprawny wniosek, na podstawie którego zostanie udzielona pożyczka
dla nowego Klienta.

ŁatwyKredyt.pl
Pożyczka gotówkowa

Soho Credit
Pożyczka gotówkowa

80 zł CPS

17 zł CPA

Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i
wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli Klient przed
dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
www.latwykredyt.pl poprzez inny kod reklamowy.
Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że klient zostanie
przekierowany do serwisu www.sohocredit.pl i dokona rejestracji.
Ponadto klient musi potwierdzić POPRAWNE dane osobowe przy
rejestracji poprzez przelew 1 PLN ze swojego rachunku bankowego.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po weryfikacji
przelewu.

Pożyczkomat.pl
Pożyczka gotówkowa

17 zł CPA + 65 zł CPS

Wynagrodzenie za każdą rejestrację potwierdzoną przelaniem 1 grosza
oraz za każdą udzieloną pożyczkę w miesiącu.

Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że klient zostanie
przekierowany do serwisu www.filarum.pl i w ciągu 30 dni od daty
przekierowania dokona rejestracji. Ponadto klient musi potwierdzić
POPRAWNE dane osobowe przy rejestracji poprzez przelew 0,01 PLN
ze swojego rachunku bankowego.

Filarum
Pożyczka pozabankowa

20 zł CPA + 20 zł CPS

UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada "ostatniego kliknięcia" i
wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
www.filarum.pl poprzez inny kod reklamowy.
Dodatkowe 20 złotych zostanie naliczone za każdy pozytywnie
rozpatrzony wniosek, na podstawie którego zostanie udzielona pożyczka.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po uruchomieniu
sprzedaży.

Pożyczka Plus
Szybka pożyczka on-line

105 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że nowy klient zostanie przekierowany do serwisu www.pozyczkaplus.pl
i w ciągu 30 dni od daty przekierowania dokona rejestracji i zostanie mu
udzielona pożyczka. Ponadto klient musi potwierdzić POPRAWNE dane
osobowe przy rejestracji poprzez przelew 1zł ze swojego rachunku
bankowego.
UWAGA:
W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i wynagrodzenie
za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed dokonaniem
rejestracji zostanie przekierowany do serwisu www.pozyczkaplus.pl
poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do
ostatniego wygenerowanego przed rejestracją pliku cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że Formularz Kontaktu/Wniosek o Produkt zostanie zarejestrowany w
systemie Net Gotówka, następnie Klient potwierdzi dane osobowe
poprzez przelew 0,01 zł ze swojego rachunku bankowego (nowy Klient).

netGotówka
Pożyczka internetowa

23 zł CPA + 75 zł CPS

Dodatkowe 75 złotych zostanie naliczone za każdy pozytywnie
rozpatrzony wniosek, na podstawie którego zostanie udzielona pierwsza
pożyczka.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na jego podstawie Klient zostanie przekierowany do serwisu
www.alfakredyt.pl i w ciągu 30 dni od daty przekierowania dokona
rejestracji. Ponadto klient musi potwierdzić POPRAWNE dane osobowe
przy rejestracji poprzez przelew 0,01 zł ze swojego rachunku
bankowego.
Alfa Kredyt
Pożyczka gotówkowa

18 zł CPA + 30 zł CPS

Dodatkowe 30 złotych zostanie naliczone za każdy pozytywnie
rozpatrzony wniosek, na podstawie którego zostanie udzielona pierwsza
pożyczka.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Smart Pożyczka
Pożyczka gotówkowa

16 zł CPA + 40 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że nowy klient
zostanie przekierowany do serwisu www.smartpozyczka.pl.pl i w ciągu
30 dni od daty przekierowania dokona rejestracji. Ponadto klient musi
potwierdzić podane przy rejestracji dane osobowe poprzez przelew 1 gr
ze swojego rachunku bankowego.
UWAGA:
W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i wynagrodzenie
za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed dokonaniem
rejestracji zostanie przekierowany do serwisu www.smartpozyczka.pl
poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do
ostatniego wygenerowanego przed rejestracją pliku cookie.
Dodatkowe 40 złotych zostanie naliczone za każdy pozytywnie
rozpatrzony wniosek, na podstawie którego zostanie udzielona pierwsza
pożyczka.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po uruchomieniu
sprzedaży.
Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie udzielona pierwsza pożyczka.
Uwagi odnośnie do raportowania:

Extra Portfel
Pożyczka gotówkowa

100 zł CPS

- w programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu
klientów,
- poprawnie zliczane są wnioski wysłane przez unikalnych
użytkowników.
W kampanii obowiązuje zakaz wysyłania mailingów, zawierających w
tytule domenę Reklamodawcy, czyli extraportfel.pl

CASHSPORT.pl
Pożyczka pozabankowa

60 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za każdy poprawny wniosek pod
warunkiem, że na jego podstawie zostanie udzielona pożyczka.
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.

Wynagrodzenie 90 zł CPS za każdy poprawny wniosek przyznane będzie
pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie zawarta umowa z nowym
Klientem. W przypadku zawartej umowy z Klientem powracającym,
wynagrodzenie wyniesie 60 zł CPS.

Kasa Tak
Pożyczka pozabankowa

do 90 zł CPS

W przypadku, gdy z wniosku zostanie uruchomiona ratalka,
wynagrodzenie zostanie naliczone zgodnie z warunkami pożyczki
ratalnej.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
W kampanii dostępne jest raportowanie online. Status wysłanego
wniosku zmieniany jest na zaraportowany w momencie uruchomienia
sprzedaży.
Wynagrodzenie w wysokości 24 zł za poprawny wniosek przyznane
będzie pod warunkiem, że klient nie będzie powracającym klientem,
potwierdzi podane przy rejestracji POPRAWNE dane osobowe poprzez
przelew 0,01 PLN ze swojego rachunku bankowego i przejdzie wstępną
weryfikację zdolności kredytowej (nie może np. widnieć w bazie KRD
lub BIK).

Creditstar
Pożyczka

24 zł CPA + 50 zł CPS

Dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 zł przyznawane będzie pod
warunkiem, że na podstawie wniosku nowemu klientowi zostanie
udzielona pożyczka. W przypadku klienta powracającego wynagrodzenie
wyniesie 13 zł.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
W związku z wykorzystywaną technologią poprawnie zliczane są tylko
wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.

SuperCredit
Pożyczka pozabankowa

90 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawnie wypełniony formularz,
potwierdzony przelewem weryfikacyjnym, w którym dane będą się
zgadzać z danymi na wniosku, na podstawie którego zostanie podpisana
umowa oraz udzielona pożyczka.
Status wniosków z "Kliknięty" na "Wysłany" zmienia się, gdy
reklamodawca pozytywnie zweryfikuje dokonanie przelewu.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po weryfikacji
przelewu.

Wynagrodzenie 90 zł CPS za każdy poprawny wniosek przyznane będzie
pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie zawarta umowa z nowym
Klientem. W przypadku zawartej umowy z Klientem powracającym,
wynagrodzenie wyniesie 60 zł CPS.
W przypadku, gdy z wniosku zostanie uruchomiona ratalka,
wynagrodzenie zostanie naliczone zgodnie z warunkami pożyczki
ratalnej.
Ferratum
Pożyczka pozabankowa

do 90 zł CPS

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta
oraz zakaz wykorzystywania marki Ferratum do promocji swoich stron
WWW. Wydawcy niestosujący się do tych zaleceń będą usuwani z
programu, a wynagrodzenie nie będzie wypłacane.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
W kampanii dostępne jest raportowanie online. Status wysłanego
wniosku zmieniany jest na zaraportowany w momencie uruchomienia
sprzedaży.

KredytOK
Pożyczka pozabankowa

12 zł CPL + 100 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem oraz chęć umówienia się na
spotkanie, pozostając w zasięgu placówek.
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie pod warunkiem, że na
podstawie formularza zostanie podpisana umowa.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na jego podstawie nowy klient - czyli osoba, która pierwszy raz składa
wniosek o pożyczkę - zostanie przekierowany do serwisu
http://www.tanikredyt.pl/ i w ciągu 30 dni od daty przekierowania
dokona rejestracji oraz zostanie mu udzielona pożyczka.

Tani Kredyt
Pożyczka pozabankowa

85 zł CPS

UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada „pierwszego kliknięcia” i
wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
http://www.tanikredyt.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie
zostanie przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją
pliku cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Status wniosku na "wysłany" jest zmieniany po weryfikacji przelewu.
Status wniosków jest zmieniany na "zaraportowany” po uruchomieniu
sprzedaży.

Wynagrodzenie CPS zostanie przyznane za pożyczkę przyznaną
klientowi, która zostanie przez niego zaakceptowana.

Chwilówkomat
Chwilówkomat

W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i wynagrodzenie
za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed dokonaniem
rejestracji zostanie przekierowany do serwisu chwilowkomat.pl poprzez
inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do ostatniego
wygenerowanego przed rejestracją pliku cookie. Ważność pliku
Cookiem to 30 dni.
100 zł CPS
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta,
zakaz prewalidacji wniosków , zakaz promowania oferty w
porównywarkach, wyszukiwarkach oraz mediach społecznościowych
(np. na Facebooku).
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników, wynagrodzenie przysługuje za pierwszą pożyczkę
danego użytkownika.
W kampanii możemy udostępnić także kreacje mailingowe (prosimy o
kontakt).
Wynagrodzenie CPA przyznane będzie za poprawny wniosek pod
warunkiem poprawnej weryfikacji tożsamości klienta. Tożsamość może
zostać zweryfikowana osobiście przez klienta wnioskującego o linię
pożyczkową, poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji weryfikacji,
czyli „Szybkiej identyfikacji” lub „ Przelewu weryfikującego”
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie CPS za przyznaną
klientowi pożyczkę, która zostanie przez niego zaakceptowana.

Chwilówkomat
Chwilówkomat - pożyczki gotówkowe

17,50 zł CPL + 24 zł CPS

W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i wynagrodzenie
za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed dokonaniem
rejestracji zostanie przekierowany do serwisu chwilowkomat.pl poprzez
inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do ostatniego
wygenerowanego przed rejestracją pliku cookie. Ważność pliku cookie
to 30 dni.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta,
zakaz prewalidacji wniosków , zakaz promowania oferty w
porównywarkach, wyszukiwarkach oraz mediach społecznościowych
(np. na Facebooku).
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników, wynagrodzenie przysługuje za pierwszą pożyczkę
danego użytkownika.
W kampanii dostępne są kreacje mailingowe (prosimy o kontakt).
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na jego podstawie nowy klient - czyli osoba, która pierwszy raz składa
wniosek o pożyczkę - zostanie przekierowany do serwisu www.freezl.pl
i w ciągu 30 dni od daty przekierowania dokona rejestracji oraz zostanie
mu udzielona pierwsza pożyczka.

Freezl.pl
Freezl.pl

80 zł CPS

UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i
wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu www.freezl.pl
poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do
ostatniego wygenerowanego przed rejestracją pliku cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

GetBucks
Pożyczka pozabankowa

85 zł CPS

Wynagrodzenie CPS przyznane będzie za poprawny wniosek pod
warunkiem poprawnej że klientowi zostanie przyznana pożyczka, która
zostanie przez niego zaakceptowana.
Wynagrodzenie przysługuje za nowego Klienta, tj. takiego, który nigdy
nie figurował w bazie Reklamodawcy
Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie udzielona i zaakceptowana pierwsza
pożyczka.

Halopożyczka
Chwilówka

100 zł CPS

UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i
wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
halopozyczka.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie
przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją pliku
cookie. Ważność pliku cookie określa się na 30 dni.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta,
zakaz prewalidacji wniosków, zakaz promowania oferty w
porównywarkach, wyszukiwarkach oraz mediach społecznościowych
(np. na Facebooku).
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

MILOAN
Pieniądze pod ręką

do 80 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie udzielona pierwsza pożyczka.
W przypadku Klienta powracającego wynagrodzenie wyniesie 25
złotych.
Wynagrodzenie za każdą rejestrację potwierdzoną przelaniem jednego
grosza na konto pożyczkodawcy.
Dodatkowo za każdą udzieloną pożyczkę - 27 zł.

Credit.pl
Pieniądze blisko

7 zł CPL + 27 zł CPS

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po weryfikacji
przelewu.

Wandoo.pl
Pożyczka gotówkowa

125 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za prawidłowy wniosek pod
warunkiem, że na jego podstawie zostanie podpisana umowa i udzielona
pożyczka.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Czas życia cookies: 30 dni.

Ekassa.com
Szybka pożyczka przez Internet

43 zł CPA

Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że klient zostanie
przekierowany do serwisu Ekassa.com i dokona rejestracji. Ponadto
klient musi potwierdzić POPRAWNE dane osobowe przy rejestracji
poprzez przelew 1 PLN ze swojego rachunku bankowego.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na podstawie formularza zostanie udzielona pierwsza pożyczka dla
nowego klienta. Nowy klient (zarówno indywidualny, jak i posiadający
działalność gospodarczą) to taki, który nigdy nie figurował w bazie
Visset sp. z o.o.
Visset
Pożyczka gotówkowa

57 zł CPS

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wnioski zmieniają status na „zaraportowany” po uruchomieniu
sprzedaży. UWAGA! W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego
kliknięcia” i wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli
klient przed dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
www.visset.pl poprzez inny kod reklamowy.
Wynagrodzenie CPS przyznane będzie za poprawny wniosek pod
warunkiem poprawnej że klientowi zostanie przyznana pożyczka, która
zostanie przez niego zaakceptowana.

Alegotówka
Pożyczka pozabankowa

100 zł CPS

W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i wynagrodzenie
za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed dokonaniem
rejestracji zostanie przekierowany do serwisu alegotowka.pl poprzez
inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do ostatniego
wygenerowanego przed rejestracją pliku cookie. Ważność pliku cookie
to 30 dni.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta,
zakaz prewalidacji wniosków, zakaz promowania oferty w
porównywarkach, wyszukiwarkach oraz mediach społecznościowych
(np. na Facebooku).
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników, wynagrodzenie przysługuje za pierwszą pożyczkę
danego użytkownika.
Raportowanie online następuje po udzieleniu pożyczki.
W kampanii dostępne są kreacje mailingowe (prosimy o kontakt).
Wynagrodzenie CPL przyznane będzie za poprawny wniosek pod
warunkiem poprawnej weryfikacji tożsamości klienta. Tożsamość może
zostać zweryfikowana osobiście przez klienta wnioskującego o linię
pożyczkową, poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji weryfikacji,
czyli „Szybkiej identyfikacji” lub „ Przelewu weryfikującego”
Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie CPS za przyznaną
klientowi pożyczkę, która zostanie przez niego zaakceptowana.

Alegotówka
Pożyczki pozabankowe

17,50 zł CPL + 24 zł CPS

W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i wynagrodzenie
za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed dokonaniem
rejestracji zostanie przekierowany do serwisu alegotowka.pl poprzez
inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do ostatniego
wygenerowanego przed rejestracją pliku cookie. Ważność pliku cookie
to 30 dni.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta,
zakaz prewalidacji wniosków, zakaz promowania oferty w
porównywarkach, wyszukiwarkach oraz mediach społecznościowych
(np. na Facebooku).
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników, wynagrodzenie przysługuje za pierwszą pożyczkę
danego użytkownika.
Raportowanie online następuje po potwierdzeniu danych użytkownika,
po wysłaniu wniosku (dla wynagrodzenia CPL)
W kampanii dostępne są kreacje mailingowe (prosimy o kontakt).

Wynagrodzenie za każdy poprawny wniosek przyznane będzie pod
warunkiem, że na jego podstawie zostanie podpisana umowa i udzielona
pożyczka. Wynagrodzenie tylko za nowego Klienta (nowy Klient to taki,
który nigdy nie figurował w bazie Klienta.
MoneyMan
Pożyczka pozabankowa

105 zł CPS

Dostępne raportowanie online.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem
prawidłowej weryfikacji tożsamości klienta. Tożsamość może zostać
zweryfikowana osobiście przez klienta wnioskującego o linię
pożyczkową, poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji weryfikacji,
czyli „Szybkiej identyfikacji” lub „ Przelewu weryfikacyjnego”.
Dodatkowe 24 złote wynagrodzenia przyznawane będzie za udzieloną i
zaakceptowaną pierwszą pożyczkę.

Halopożyczka
Halopożyczka - Chwilówki

17,50 zł CPL + 24 zł CPS

UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i
wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
halopozyczka.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie
przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją pliku
cookie. Ważność pliku cookie określa się na 30 dni.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta,
zakaz prewalidacji wniosków, zakaz promowania oferty w
porównywarkach, wyszukiwarkach oraz mediach społecznościowych
(np. na Facebooku).
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po weryfikacji
użytkownika.
Wynagrodzenie 13 zł CPL za każdy poprawny wniosek przyznane
będzie pod warunkiem, że na jego podstawie Reklamodawca skontaktuje
się z Klientem, który potwierdzi zainteresowanie produktem. Dotyczy to
zarówno nowych, jak i powracających Klientów.
W przypadku, gdy Klient będzie zainteresowany ratalką, wynagrodzenie
zostanie naliczone zgodnie z warunkami pożyczki ratalnej.

Ferratum
Pożyczki pozabankowe

13 zł CPL

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta
oraz zakaz wykorzystywania marki Ferratum do promocji swoich stron
WWW. Wydawcy niestosujący się do tych zaleceń będą usuwani z
programu, a wynagrodzenie nie będzie wypłacane.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
.

Wynagrodzenie 13 zł CPL za każdy poprawny wniosek przyznane
będzie pod warunkiem, że na jego podstawie Reklamodawca skontaktuje
się z Klientem, który potwierdzi zainteresowanie produktem. Dotyczy to
zarówno nowych, jak i powracających Klientów.
Ekspres Kasa
Pożyczki pozabankowe

13 zł CPL

W przypadku, gdy Klient będzie zainteresowany ratalką, wynagrodzenie
zostanie naliczone zgodnie z warunkami pożyczki ratalnej.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
Wynagrodzenie 13 zł CPL za każdy poprawny wniosek przyznane
będzie pod warunkiem, że na jego podstawie Reklamodawca skontaktuje
się z Klientem, który potwierdzi zainteresowanie produktem. Dotyczy to
zarówno nowych, jak i powracających Klientów.

Kasa Tak
Pożyczki pozabankowe

13 zł CPL

W przypadku, gdy Klient będzie zainteresowany ratalką, wynagrodzenie
zostanie naliczone zgodnie z warunkami pożyczki ratalnej.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Lew Pożyczka
Pożyczka pozabankowa

16 zł CPA + 40 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że nowy klient
zostanie przekierowany do serwisu www.lewpozyczka.pl.pl i w ciągu 30
dni od daty przekierowania dokona rejestracji. Ponadto klient musi
potwierdzić podane przy rejestracji dane osobowe poprzez przelew 1 gr
ze swojego rachunku bankowego.
UWAGA:
W kampanii obowiązuje zasada „pierwszego kliknięcia” i
wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
www.lewpozyczka.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie
przypisane do pierwszego wygenerowanego przed rejestracją pliku
cookie.
Dodatkowe 40 złotych zostanie naliczone za każdy pozytywnie
rozpatrzony wniosek, na podstawie którego zostanie udzielona pierwsza
pożyczka.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
Status wniosków zmieniany jest na „Wysłany” po uruchomieniu
sprzedaży.
Wynagrodzenie w wysokości 75 zł CPS przyznane będzie za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie
udzielona pożyczka. Dotyczy to wyłącznie nowych Klientów.

Kuki.pl
Pożyczka gotówkowa

75 zł CPS

Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.
W kampanii dostępne jest raportowanie online. Status wysłanego
wniosku zmieniany jest na zaraportowany w momencie uruchomienia
sprzedaży.

Konta dla obcokrajowców

Getin Bank
Konto Proste Zasady dla Obywateli
Ukrainy

PKO Bank Polski
Konto za Zero dla obcokrajowców

100 zł CPS + 30 zł CPA

Wynagrodzenie CPS przyznane będzie za poprawny wniosek, złożony
przez nowego Klienta, rozumianego jako osoba, która nigdy nie
podsiadała konta osobistego oraz dostępu do bankowości internetowej
Getin Banku, pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie podpisana
umowa oraz użytkownik otrzyma kartę.
Dalsza część wynagrodzenia w modelu CPA zostanie naliczona pod
warunkiem, że w okresie 3 miesięcy od momentu uruchomienia konta
konto pozostanie niezamknięte.
W kampanii obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klientów
Poprawnie zliczane są wnioski wysłane przez unikalnych użytkowników.
Wynagrodzenie 65 zł CPS zostanie wypłacone za każdy poprawny
wniosek, na podstawie którego zostanie otwarte konto. Warunkiem
wypłaty wynagrodzenia jest wykonanie przez Klienta w ciągu 60 dni od
daty otwarcia konta przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej za
pomocą karty wydanej do rachunku głównego.

65 zł CPS
Uwaga, dane we wniosku o produkt (niezależnie od wyboru języka)
można uzupełniać tylko alfabetem łacińskim. Nie można danych
uzupełnić cyrylicą.
Rozliczenie za konta założone tylko przez obcokrajowców.

Inne
Jeżeli pozyskany Użytkownik w ciągu 3 miesięcy od rejestracji
zgromadzi minimum 200 zł, zostanie naliczone wynagrodzenie w
wysokości 50 zł CPA.

System Partnerski.pl
Program Poleceń (model CPA)

50 zł CPA

Zasady promowania kampanii:
* kampania może być promowana jedynie na zgłoszonych i
zaakceptowanych przez Bankier.pl stronach www,
* Wydawcy mogą używać w kampanii wyłącznie takich form
reklamowych i kodów zliczających, które wcześniej zostały
udostępnione w Systemie Partnerskim Bankier.pl,
* zabroniona jest jakakolwiek ingerencja i modyfikacja kreacji
reklamowych i kodów zliczających,
* zabrania się prowadzenia kampanii w wyszukiwarkach internetowych,
w których hasła będą w jakikolwiek sposób związane z nazwą programu:
System Partnerski Bankier.pl oraz/lub sieć afiliacyjna,
* każdy Użytkownik może być tylko raz polecony do programu w
trakcie jego trwania,
* nie można promować programu w sposób, który służy jakimkolwiek
czynom zabronionym, w tym również sprzecznym z Regulaminem
Systemu Partnerskiego Bankier.pl - tacy Wydawcy będą usuwani z
kampanii oraz mogą zostać usunięci z Systemu Partnerskiego Bankier.pl,
* Bonnier Business Polska sp. z o.o. jako organizator Systemu
Partnerskiego Bankier.pl zastrzega sobie prawo do zmian zasad
rozliczania z Wydawcami oraz/lub zmian stawek wynagrodzenia, o czym
wcześniej poinformuje Wydawców.

Wynagrodzenie będzie naliczone w wysokości 3% CPS od wartości
przychodu wygenerowanego przez pozyskanego do Systemu
Partnerskiego partnera (nowego Wydawcy). Prowizja będzie naliczana
przez rok od jego rejestracji w programie. Podstawą do rozliczeń są
wnioski zaakceptowane na koncie nowego Wydawcy.
Kampania będzie rozliczana na początku każdego miesiąca
kalendarzowego, po zakończeniu miesięcznych rozliczeń.

System Partnerski.pl
Program Poleceń (model %)

3% CPS

Zasady promowania kampanii:
* kampania może być promowana jedynie na zgłoszonych i
zaakceptowanych przez Bankier.pl stronach www,
* Wydawcy mogą używać w kampanii wyłącznie takich form
reklamowych i kodów zliczających, które wcześniej zostały
udostępnione w Systemie Partnerskim Bankier.pl,
* zabroniona jest jakakolwiek ingerencja i modyfikacja kreacji
reklamowych i kodów zliczających,
* zabrania się prowadzenia kampanii w wyszukiwarkach internetowych,
w których hasła będą w jakikolwiek sposób związane z nazwą programu:
System Partnerski Bankier.pl oraz/lub sieć afiliacyjna,
* każdy Użytkownik może być tylko raz polecony do programu w
trakcie jego trwania,
* nie można promować programu w sposób, który służy jakimkolwiek
czynom zabronionym, w tym również sprzecznym z Regulaminem
Systemu Partnerskiego Bankier.pl - tacy Wydawcy będą usuwani z
kampanii oraz mogą zostać usunięci z Systemu Partnerskiego Bankier.pl,
* Bonnier Business Polska sp. z o.o. jako organizator Systemu
Partnerskiego Bankier.pl zastrzega sobie prawo do zmian zasad
rozliczania z Wydawcami oraz/lub zmian stawek wynagrodzenia, o czym
wcześniej poinformuje Wydawców.

Motoryzacja

Volkswagen
Samochody użytkowe

Porsche
Porsche Driving Experience

40 zł CPL

60 zł CPL

Wynagrodzenie za wniosek zostanie przyznane pod warunkiem, że
wszystkie dane we wniosku będą POPRAWNE, na ich podstawie
konsultant Call Center skontaktuje się z Klientem, a Klient
POTWIERDZI zainteresowanie produktem, a następnie zapytanie
ofertowe zostanie przekazane do dealera.
W kampanii dostępne są kreacje mailingowe (prosimy o kontakt).
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem oraz umówi się na jazdę.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Sklepy

Refunder.pl
Zwrot za zakupy w internecie

12 zł CPA

Wynagrodzenie zostanie przyznane za poprawną rejestrację w serwisie
Refunder.pl przy pomocy konta facebook lub adresu email, pod
warunkiem dokonania przez użytkownika w ciągu miesiąca od rejestracji
co najmniej jednej transakcji zakupu, uprawniającej do zwrotu, poprzez
serwis Refunder.pl.
Zmiana statusu z „kliknięty” na „wysłany” odbywa się z kilkudniowym
opóźnieniem.
W programie obowiązuje zasada "last cookie"

DUKA
Sklep internetowy

6,5% CPS

Wynagrodzenie w wysokości 6,5% wartości sprzedaży (bez kosztów
dostawy) będzie przysługiwało za zakup dokonany po przejściu na stronę
sklepu internetowego przez link afiliacyjny.
W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu
poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że zostanie złożone zamówienie.

MK Cafe
Sklep MK Cafe

10 zł CPA

UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada "ostatniego kliknięcia" co
oznacza, że wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli
klient przed dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
www.mkfresh.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie
przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją pliku
cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Telekomunikacja

Netia
Telewizja i internet

18 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z nowym klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem.
W przypadku klienta powracającego wynagrodzenie wyniesie 2,50 zł
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Play
Abonament

do 75 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na podstawie formularza zostanie dokonany zakup nowego
abonamentu.
W przypadku, gdy z oferty skorzysta osoba przedłużająca ofertę w Play,
naliczone zostanie 40 złotych wynagrodzenia.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że zostanie wykupiona usługa.

Netia
TV+Internet

do 160 zł CPS

Wynagrodzenie będzie uzależnione od ilości usług w abonamencie, i tak
za:
- 1 usługę na umowie naliczone zostanie 65 złotych,
- 2 usługi na umowie naliczone zostanie 100 złotych,
- 3 usługi na umowie naliczone zostanie 130 złotych,
- 4 usługi na umowie naliczone zostanie 160 złotych.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Plus
Abonament

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że zostanie podpisana umowa i będzie ona obejmować abonament,
abonament rodzinny, mix lub internet
120 zł CPS
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że klient zostanie przekierowany do serwisu www.njumobile.pl i w ciągu
30 dni od daty przekierowania dokona zakupu abonamentu.
Wynagrodzenie nie zostanie naliczone jeżeli Klient skorzysta z oferty na
kartę lub skorzysta z zakupu akcesoriów.

NJU Mobile
Abonament

80 zł CPS

UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” i
wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed
dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
www.njumobile.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie
przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją pliku
cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Obsługa plików cookies w przeglądarce musi być włączona.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników. SEM jest zabroniony (więcej o reklamie w
wyszukiwarkach).
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że zostanie zakupiony pakiet abonamentowy.

nc+
Platforma nc+

120 zł CPS

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.
Wynagrodzenie w wysokości 25 złotych przyznane będzie za poprawny
wniosek pod warunkiem, że zostanie zamówiona karta.
Jeżeli dojdzie do przeniesienia numeru do Virgin Mobile naliczymy 28
złotych. Dodatkowo naliczone zostanie 1 złoty za wnioski dotyczące
pakietu Freemium (darmowy starter).

Virgin Mobile
Pakiety prepaid

Jeżeli natomiast Klient zdecyduje się na abonament, to otrzyma
wynagrodzenie zgodne z poniższymi zapisami:
- za pakiety do 18 złotych naliczone zostanie 25 złotych,
- za pakiety powyżej 18 złotych naliczone zostanie 70 złotych.
do 28 zł CPS
UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada "ostatniego kliknięcia" co
oznacza, że wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli
klient przed dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
www.virginmobile.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie
przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją pliku
cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników. Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po
zamówieniu pakietu.

Vectra
Internet + telewizja

14 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników.

Cyfrowy Polsat
Telewizja, Internet i SmartDom

55 zł CPS

Wynagrodzenie w wysokości 55 zł CPS będzie przyznane za każdy
poprawny wniosek, na podstawie którego zostanie złożone zamówienie i
będzie obejmować abonament, abonament rodzinny, mix lub internet. .
Wynagrodzenie za sprzedaż, czyli za każdy zakup dokonany na stronie
Reklamodawcy i potwierdzony przez Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski od unikalnych użytkowników.
Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że zostanie zamówiony abonament.
Wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od rodzaju pakietu, i tak:
- za pakiety do 18 złotych naliczone zostanie 25 złotych,
- za pakiety powyżej 18 złotych naliczone zostanie 70 złotych.

Virgin Mobile
Oferta abonamentu

do 70 zł CPS

Jeżeli natomiast Klient nie zdecyduje się na abonament, to otrzyma
wynagrodzenie zgodne z poniższymi zapisami:
- za każde zamówienie karty - 25 złotych,
- za przeniesienie numeru do Virgin Mobile - 28 złotych,
- za pakiet Freemium (darmowy starter) - 1 złoty.
UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada "ostatniego kliknięcia" co
oznacza, że wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli
klient przed dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu
www.virginmobile.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie
przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją pliku
cookie.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych
użytkowników. Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po
zamówieniu abonamentu.

Showmax
Filmy i seriale

18 zł CPS

Wynagrodzenie zostanie przyznane za każdy poprawnie wypełniony i
prawidłowo wysłany formularz, na podstawie którego zostanie dokonana
rejestracja i zostanie zakupiony miesięczny abonament.
W programie zabronione są następujące działania: ruch z FB, Google
Search, korejestracja, mailingi oraz cashback.
Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że zostanie podpisana umowa.

Plush
Abonament

95 zł CPS

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.
Wynagrodzenie za każdy poprawny wniosek będzie naliczone pod
warunkiem, że Klient skorzysta z usługi filmu na żądanie lub pakietu
czasowego dostępu. Stawki przedstawiają się następująco:

Player+
VOD

do 22 zł CPS

* 3 zł CPS - film na żądanie lub pakiet dostępu o wartości 10 zł (pakiet
START),
* 6 zł CPS - pakiet dostępu o wartości 20 zł (pakiet START EXTRA),
* 9 zł CPS - pakiet dostępu o wartości od 20 zł do 40 zł (pakiet START
EXTRA ELEVEN lub BEST TV),
* 15 zł CPS - pakiet dostępu o wartości od 40 zł do 80 zł (pakiet START
EXTRA+ CANAL+),
* 22 zł CPS - pakiet dostępu o wartości powyżej 80 zł (pakiet MAX).
Rozliczenie nastąpi wg rzeczywistej liczby zdarzeń.

Turystyka

65 zł CPS

Wynagrodzenie zostanie przyznane za każdy poprawnie wypełniony i
prawidłowo wysłany formularz, na podstawie którego zostanie
zakupiona oferta portalu. Transakcja musi zostać dokonana przez
użytkownika zarejestrowanego w klubie nie wcześniej niż 3 miesiące
przed zakupem oferty.

Eden Springs Sp. z o.o
Woda dla firm

30 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wniosek będzie pochodził od nowego Klienta oraz że wszystkie dane
w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE, na podstawie danych
reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, a klient POTWIERDZI
zainteresowanie produktem.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.

Paysquare
Terminal płatniczy

120 zł CPS

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie zainstalowany terminal.

TRAVELIST
Najlepsze hotele do -70%

Usługi

Wynagrodzenie w wysokości 27 zł CPL przyznane będzie za każdy
poprawny wniosek pod warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte
będą PRAWIDŁOWE, na podstawie danych Reklamodawca
SKONTAKTUJE się z potencjalną pracownicą, a kobieta, z którą
skontaktuje się Klient POTWIERDZI zainteresowanie ofertą.

Promedica
Opieka nad seniorami w Niemczech

Wynagrodzenie w wysokości 54 zł CPL za wnioski ze statusem "super"
zostanie wypłacone tym Wydawcom, którzy w danym miesiącu osiągną
konwersję min. 35% na zaakceptowane wnioski, spośród których min.
10% zostanie oznaczone przez Reklamodawcę statusem "super".
do 54 zł CPL
Wynagrodzenie nie zostanie naliczone jeżeli po pięciu próbach kontaktu,
w różnych odstępach czasu i o różnych porach dnia, nie uda się
dodzwonić do osoby zainteresowanej pracą.
UWAGA! Oferta wyłącznie dla kobiet, z polskim obywatelstwem!
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników (oznacza to m.in. maksymalnie jeden wniosek z jednego
numeru IP na 24 godziny - w przypadku chęci wysyłki większej liczby
wniosków z jednego urządzenia prosimy o kontakt).

Columbus Energy
Mikroinstalacje fotowoltaiczne

20 zł CPL

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich
podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, który
POTWIERDZI zainteresowanie produktem.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych
użytkowników.

Fortum
Prąd

60 zł CPS

Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem,
że na jego podstawie zostanie podpisana umowa.
W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.

17% CPS

Wynagrodzenie dotyczy prowizji od wartości abonamentów, które
zostaną zakupione przez Klienta na stronie Reklamodawcy.

Zdrowie i Uroda
DietMap
DietMap

Spirulin Plus
Oczyszczanie organizmu

Wynagrodzenie w wysokości 30% od wartości zrealizowanego
zamówienia.
30% CPS
Dozwolone działania: SEO, Google Adwords, Facebook Ads, Bing Ads,
E-mail marketing, Native advertising

Green Barley Plus
Odchudzanie

Wynagrodzenie w wysokości 30% od wartości zrealizowanego
zamówienia.
30% CPS
Dozwolone działania: SEO, Google Adwords, Facebook Ads, Bing Ads,
E-mail marketing, Native advertising
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie od wartości
zrealizowanego zamówienia.

Profolan
Łysienie

30% CPS

UWAGA:
W kampanii obowiązuje zasada "pierwszego kliknięcia". Zdarzenie
zostanie przypisane do pierwszego wygenerowanego pliku cookie.
Dozwolone działania: SEO, Google Adwords, Facebook Ads, Bing Ads,
E-mail marketing oraz Native advertising
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie od wartości
zrealizowanego zamówienia.

Nonacne
Trądzik

30% CPS

UWAGA:
W kampanii obowiązuje zasada "pierwszego kliknięcia". Zdarzenie
zostanie przypisane do pierwszego wygenerowanego pliku cookie.
Dozwolone działania: SEO, Google Adwords, Facebook Ads, Bing Ads,
E-mail marketing oraz Native advertising
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie od wartości
zrealizowanego zamówienia.

Probiox Plus
Odchudzanie

30% CPS

UWAGA:
W kampanii obowiązuje zasada "pierwszego kliknięcia". Zdarzenie
zostanie przypisane do pierwszego wygenerowanego pliku cookie.
Dozwolone działania: SEO, Google Adwords, Facebook Ads, Bing Ads,
E-mail marketing oraz Native advertising

-

-

-

-

Aby wynagrodzenie za wygenerowane wnioski zostało naliczone muszą zostać spełnione warunki ustalone przez reklamodawców oraz następujące kryteria:
podane we wnioskach dane muszą być prawidłowe i odpowiadające stanowi faktycznemu,
klienci muszą spełniać wymagania stawiane przez reklamodawców w formularzach kontaktowych - nie zostaną zaakceptowane np. wnioski o kredyt firmowy od
klientów, którzy nie prowadzą działaności gospodarczej,
wnioski muszą zostać prawidłowo przekazane do reklamodawcy - wynagrodzenie nie zostanie naliczone, jeżeli dane z formularza nie zostaną poprawnie odnotowane
w systemie dostawcy oferty np. w wyniku utraty połączenia internetowego w trakcie wysyłania wniosku, w związku z brakiem włączonej obsługi plików cookies lub
w wyniku korzystania z oprogramowania do blokowania reklam (np. AdBlock),
wnioski nie mogą zawierać zduplikowanych danych osobowych - formularze mogą nie zostać pozytywnie zweryfikowane w przypadku stwierdzenia, że klient
wnioskował już wcześniej o promowaną usługę lub produkt (niezależnie od tego, czy poprzedni kontakt odbył się za pośrednictwem Systemu Partnerskiego, czy
przez inne źródło),
w kampaniach, w których obowiązuje zakaz wysyłania danych w imieniu klientów wnioski nie mogą być wysyłane z powtarzających się adresów IP, plików cookies,
jednego komputera - w przeciwnym wypadku wynagrodzenie może nie zostać przyznane, a reklamacje nie zostaną zaakceptowane. Jednocześnie zaznaczamy, że
wszyscy wydawcy muszą spełniać warunki dotyczące przetwarzania danych osobowych
w przypadku kampanii rozliczanych w modelu CPC kliknięcia muszą zostać wykonane przez unikatowych użytkowników - wynagrodzenie naliczane jest za każdego
niepowtarzającego się klienta, który zostanie przekierowany na stronę docelową,
w przypadku kampanii rozliczanych w modelu CPS klienci nie mogą odstąpić od zawartych umów - w przeciwnych razie wynagrodzenie może nie zostać naliczone,
a reklamacje zostaną odrzucone. W związku z powyższym niektórzy reklamodawcy nie raportują sprzedaży w trakcie trwania okresu ochronnego (np. Alior Bank nie
rozlicza umów zawartych w ostatnich 10 dniach poprzedniego miesiąca). O ile klienci nie odstąpią jednak od podpisanych umów, wynagrodzenie naliczane jest
podczas kolejnych rozliczeń.
Wszystkie wnioski rozliczane są na podstawie raportów zawierających zestawienie formularzy, które spełniły warunki do przyznania wynagrodzenia w
poprzedzających je miesiącach. Ostateczna weryfikacja należności wypłaty wynagrodzenia dokonywana jest po stronie reklamodawców.

