
Jesteś tu, by zarabiać
My jesteśmy, by pomagać.
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WYSŁANIE WNIOSKU

W każdej kampanii znajdziesz link do 
strony reklamodawcy, z którym 

współpracujemy. Jeśli chcesz polecić 
komuś kampanię, wyślij mu link 

skopiowany z panelu wydawcy. Link do 
strony musi być dokładnie tym, który 
znajdziesz w okienku “Generuj link”. 

Jakakolwiek zmiana parametrów może 
sprawić, że link nie zadziała prawidłowo.

Wtedy nie będziemy wiedzieć, że to właśnie 
Tobie należy się prowizja.

Chcesz samemu skorzystać z konkretnego 
produktu? Skopiuj cały link, wklej go w 

pasek adresu przeglądarki i wyślij wniosek.

Jak to działa? Krok po kroku:

SPEŁNIENIE WARUNKÓW

W „Szczegółach kampanii” znajdziesz 
dokładne informacje o tym, jakie warunki 

muszą zostać spełnione, abyś dostał 
prowizję. Zapoznaj się z nimi. Wielu 

reklamodawców wynagradza za pozyskanie 
nowego klienta, są jednak firmy, dla których 
nie ma znaczenia to, czy ktoś jest nowym, 

czy stałym klientem. 
Zdarza się, że w Panelu znajdziesz więcej 
niż jedną kampanię na konkretny produkt, 
które będą się różnić jedynie warunkami i 

stawkami prowizji.

Zanim podejmiesz decyzję o wyborze 
kampanii, koniecznie przeanalizuj, które 

kampanie będą się Tobie bardziej opłacać.

WYPŁATA PROWIZJI

W większości kampanii raz w miesiącu 
aktualizujemy kwoty naliczonych prowizji. 
Wysokość zarobionej kwoty poznasz już w 

kolejnym miesiącu - po tym, w którym 
spełnisz warunki do wypłaty 

wynagrodzenia.

Zarobiłeś 100 zł? Świetnie! Możesz już 
zlecić wypłatę prowizji.

Zarobienie 100 zł w Money2Money jest 
bardzo łatwe, a w tym poradniku 

podpowiadamy, jak zarobić 
ponad 500 zł. 
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Dopiero zaczynasz działać w naszym
programie partnerskim?

Skup się na kontach bankowych. To nieskomplikowane produkty, 
z których korzysta praktycznie każda dorosła osoba.

No tak, tylko skoro prawie każdy już ma konto w banku, to po co składać 
nowy wniosek?

Na przykład dlatego, że zawsze można znaleźć lepszą ofertę, 
a przeniesienie konta bankowego to bardzo prosta i wygodna procedura. 
Na pewno znasz kogoś, komu bank kolejny raz podniósł opłaty. Kogoś, 
kto ma poczucie, że jego bank nowych klientów traktuje lepiej niż stałych, 
i kogoś, komu bank właśnie odmówił udzielenia kredytu. A może Twój 
bank nie wprowadza nowinek technicznych i chcesz go zmienić?

Pamiętaj też, że wiele osób posiada kilka kont w różnych bankach.

Wybierają to, co dany bank ma najlepsze: niższe oprocentowanie kredytu, 
wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym, bezpłatne wypłaty 
z bankomatów.

Bądź sprytny i nie przepłacaj – zwłaszcza, że na potrzebie porównywania 
i nieprzepłacania możesz zarobić! Polecaj konta, sam korzystaj 
z bezpłatnych rachunków i zgarniaj prowizję!
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Szczególnie polecamy konta:

Credit Agricole
Konto dla Ciebie

T-mobile Usługi Bankowe 
Konto Freemium

BNP Paribas
Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
i pobierz link do wniosku

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
i pobierz link do wniosku 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
i pobierz link do wniosku

▪ Nawet 150 zł premii za 
przeniesienie konta

▪ 0 zł* za prowadzenie konta

▪ 0 zł* za kartę wielowalutową

▪ 0 zł* za wypłaty ze wszystkich 
bankomatów w Polsce

▪ 0 zł za prowadzenie konta

▪ 0 zł za obsługę karty do konta, jeśli 
w miesiącu zapłacisz kartą łączna 
kwotę min. 200 zł

▪ 0 zł za internetowe krajowe 
standardowe przelewy (Eliksir)

▪ Bonus za doładowanie telefonu 
w T-Mobile na kartę, Heyah oraz MIX 
i Heyah MIX

▪ 0 zł za prowadzenie rachunku

▪ 0 zł za obsługę karty do konta, jeśli 
w miesiącu zapłacisz min 1 raz kartą 

▪ 0 zł za internetowe krajowe 
standardowe przelewy (Eliksir)

▪ 0 zł za wypłaty gotówki kartą 
z bankomatów w Polsce 
zlokalizowanych na terenie oddziałów 
Banku i Planet Cash

* jeżeli co miesiąc na Twoje konto wpłynie minimum 
1 000 zł i wykonasz 1 płatność kartą lub BLIK.
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Szukasz kampanii, na której możesz 
szybko zarobić, a warunki nie są 
zbyt skomplikowane?

Zdecyduj się na chwilówki!

Każdy z nas czasem potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki, a wtedy 
warto rozważyć oferty firm pożyczkowych. Minimum formalności, 
pieniądze na koncie w 15 minut i pierwsza pożyczka za darmo, to 
zalety wielu dostępnych ofert.

Koszty mogą pojawić się przy opóźnieniach w spłacie pożyczki. 
Płatna będzie też kolejna chwilówka od tego samego pożyczkodawcy. 
Na szczęście na rynku jest wiele firm i łatwo jest znaleźć taką, dla 
której Ty, Twoi znajomi czy użytkownicy Twojej strony będą nowymi 
klientami.

Przebieraj w ofertach i wybieraj bezpłatne pożyczki! Polecaj 
je innym i sam korzystaj z bezpłatnych pożyczek, dzięki czemu 
zyskasz prowizję!
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Szczególnie polecamy darmowe pierwsze pożyczki:

Netcredit Lendon Vivus

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
i pobierz link do wniosku 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY 
i pobierz link do wniosku 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
i pobierz link do wniosku

▪ Pierwsza darmowa pożyczka 
od 300 do 3000 zł

▪ Pożyczka do 30 dni

▪ Szybki proces udzielania pożyczki 
bez zbędnych formalności

▪ Pierwsza darmowa pożyczka 
od 100 do 3000 zł

▪ Pożyczka do 45 dni

▪ Szybki proces udzielania pożyczki 
bez zbędnych formalności

▪ Pierwsza darmowa pożyczka 
od 100 do 3000 zł

▪ Pożyczka do 61 dni

▪ Szybki proces udzielania pożyczki 
bez zbędnych formalności
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Już teraz zacznij zarabiać z nami!

Jeśli Ty, Twoi znajomi czy użytkownicy strony jednorazowo 
skorzystają z każdej, z wymienionych ofert, wypłacimy Ci w sumie 
ponad 500 zł prowizji! 

W szczegółach każdej kampanii znajdziesz dokładne informacje o 
obowiązujących stawkach i wymagania, jakie muszą zostać spełnione, 
żebyśmy mogli naliczyć Ci prowizję..

Nie znalazłeś oferty spełniającej Twoje potrzeby?
Sprawdź w panelu wydawcy, jakie kampanie 
mamy aktualnie dostępne!

Totalmoney.pl Sp. z o.o.
plac Grunwaldzki 23
50-365 Wrocław

money2money.com.pl
wydawca@totalmoney.pl
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