
 
  
 

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.financeads.pl 

Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.financeads.pl prowadzony jest przez 

financeAds International GmbH, numer identyfikacji podatkowej (Niemcy): 

DE251399704, REGON (Niemcy): 37/143/22967, adres miejsca wykonywania działalności 

i adres do doręczeń: Rosa-Luxemburg Str. 2 10178 Berlin, adres poczty elektronicznej (e-

mail): kontakt.pl@financeads.com, tel. +49 (0) 30 - 577 029 577. 

2. Serwis www.financeads.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis 

www.financeads.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania 

umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów o Usługi Reklamowe, a także 

tryb postępowania reklamacyjnego. 

4. Niniejszy Regulamin określa również zasady obrotu lokat reklamowych między Agencjami 

Reklamowymi, Reklamodawcami oraz Wydawcami, odbywającego się za pośrednictwem 

Serwisu. 

5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług 

Elektronicznych Serwisu www.financeads.pl, zobowiązany jest do przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie 

internetowej Serwisu pod adresem www.financeads.pl należą do ich właścicieli i są 

używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami 

towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej 

Serwisu pod adresem www.financeads.pl użyte są w celach informacyjnych. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 

Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 

r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

 

 

II. DEFINICJE 



 
  
 

1. AGENCJA REKLAMOWA – podmiot prowadzący działalność gospodarczą związaną z 

marketingiem oraz reklamą Produktów. 

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu 

umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta 

odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi. 

3. KALKULATOR OBLICZENIOWY - usługa  elektroniczna umożliwiająca Użytkownikom 

obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika. 

4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez 

Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym 

gromadzone są dane Użytkownika. 

5. PRODUKT – usługa świadczona przez Reklamodawcę. 

6. REKLAMODAWCA – instytucja finansowa lub ubezpieczeniowa świadcząca usługi 

finansowe lub ubezpieczeniowe, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Wydawcy. 

7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu. 

8. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.financeads.pl 

9. USŁUGODAWCA – financeAds International GmbH z siedzibą w Berlinie, numer 

identyfikacji podatkowej (Niemcy): DE251399704, REGON (Niemcy): 37/143/22967, adres 

miejsca wykonywania działalności i  adres do doręczeń: Rosa-Luxemburg Str. 2 

10178 Berlin. 

10. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 

11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez 

Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu. 

12. UMOWA O USŁUGI REKLAMOWE – umowa zawierana między Reklamodawcą lub 

Agencją Reklamową, a Wydawcą za pośrednictwem Serwisu. 

13. WYDAWCA – Użytkownik, która umożliwia korzystanie z miejsc reklamowych na swoich 

stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych przez Reklamodawców w celach 

marketingowych oraz promocyjnych dla oferowanych przez Reklamodawców Produktów. 

 

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych 

takich jak:  

a) prowadzenie Konta w Serwisie, 

b) umożliwienie zawierania Umów o Usługi Reklamowe, 

c) korzystanie z Kalkulatorów Obliczeniowych. 

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach 

określonych w Regulaminie. 

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści 

te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów. 

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG 

ELEKTRONICZNYCH  

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez 

Usługodawcę jest nieodpłatne. 

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:  



 
  
 

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta 

zawierana jest na czas nieoznaczony. 

b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora 

Przeliczeniowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  

zaprzestania korzystania z Kalkulatora przez Usługobiorcę. 

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 

posługuje się Usługodawca:  

a) komputer z dostępem do Internetu, 

b) dostęp do poczty elektronicznej, 

c) przeglądarka internetowa, 

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i 

dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności 

intelektualnej osób trzecich. 

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG 

ELEKTRONICZNYCH 

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze 

ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta). 

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę za okresem wypowiedzenia wynoszącym 4 

tygodnie, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: kontakt.pl@financeads.com 

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o 

charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza 

Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po 

bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem 

odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia 

złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. 

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej 

w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 

3. W przypadku gdy umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu 

Konta ulegnie rozwiązaniu, Usługodawca wypłaca wszelkie zgromadzone na nim środki. 

 

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG 

REKLAMOWYCH 

1. Reklamodawca płaci Wydawcy wynagrodzenie za reklamy, które zostało uzgodnione 

wcześniej i które zależy od wydajności reklamy. Rodzaj i wysokość wynagrodzenia są 

określone przez Reklamodawcę, na podstawie celów przez niego określonych. 

2. Reklamodawca płaci Wydawcy wcześniej określone wynagrodzenie za pomocą jednego z 

poniższych modeli płatności: 

a) Pay-per-View: View (wyświetlenie) jest ważne, gdy wyświetlany jest materiał 

reklamowy przez klienta końcowego. 



 
  
 

b) Pay-per-Click: Click (kliknięcie) jest ważne, jeśli klient końcowy dobrowolnie i 

świadomie kliknie na link na platformie Wydawcy, tym samym powodując połączenie 

ze stroną internetową Reklamodawcy. 

c) Pay-per-Lead: Lead (przekierowanie) jest ważne, jeśli klient końcowy kliknie w link , a 

następnie dobrowolnie i celowo dokona określonej czynności (akcji) na stronie 

Reklamodawcy. 

d) Pay-per-Sale: Sale (sprzedaż) jest ważna, gdy klient końcowy kliknie w link, a 

następnie nabywa na stronie Reklamodawcy dobrowolnie i świadomie towary lub usługi 

wymagające płatności. 

e) Pay-Per-Click-Out: Click out jest ważne, gdy klient końcowy kliknie w link, a następnie 

dokona dobrowolnego dodatkowego kliknięcia na stronie Reklamodawcy. 

f) Płatność za cykl: płatność za określoną ilość materiałów reklamowych za określony 

czasokres. 

g) połączenie dwóch lub więcej rodzajów płatności wymienionych od a) do f) niniejszego 

punktu. 

3. Reklamodawca udziela Usługodawcy, Wydawcy oraz Agencji Reklamowej niewyłączne, 

niezbywalne, obowiązujące na całym świecie, prawo użytkowania dostarczonych 

materiałów reklamowych, które jest ograniczone terminem końcowym obowiązywania 

umowy o usługi reklamowe oraz celami umowy. Powyższe prawo obejmuje również prawo 

do przechowywania, powielania, publikowania, digitalizacji, a także przetwarzania materiału 

reklamowego, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy. 

4. Reklamodawca dostarcza wszelkich niezbędnych informacji i materiałów reklamowych dla 

Wydawcy lub Agencji Reklamowej poprzez Serwis. Wydawcy oraz Agencje Reklamowe 

mają możliwość ubiegania się o zlecenie reklamowe. 

5. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku należy do Reklamodawcy. Umowa o Usługi 

Reklamowe pomiędzy Reklamodawcami, a Wydawcami lub Agencjami Reklamowymi jest 

uważana za zawartą z chwilą przyjęcia wniosku przez Reklamodawcę. Obowiązkiem 

Reklamodawcy jest zapoznanie się z zawartością stron Wydawcy lub Agencji Reklamowej 

oraz ocena zasadności przekazania zlecenia przed zaakceptowaniem wniosku. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron Wydawcy lub Agencji 

Reklamowych. Decyzja o przyjęciu wniosku może być również podjęta automatycznie przez 

Reklamodawcę. 

6. Reklamodawca może określić swoje własne dodatkowe warunki uczestnictwa dla 

Wydawców lub Agencji Reklamowych, jeżeli nie są one sprzeczne z warunkami 

użytkowania Serwisu. Warunki, które naruszają postanowienia Serwisu są nieskuteczne.  

7. Reklamodawca jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę oraz Wydawcę lub Agencję 

Reklamową o zmianie warunków zlecenia reklamowego co najmniej 24 godziny przed 

planowanym powstania polityki reklamowej (promocyjnej), w formie pisemnej, na przykład 

za pomocą newslettera. 

8. Reklamodawca dostarcza materiały reklamowe w odpowiednim formacie podczas 

tworzenia programu. Hosting materiału reklamowego jest przeprowadzany na serwerach 

Reklamodawcy. 

9. Reklamodawca udziela Usługodawcy oraz Wydawcy lub Agencji Reklamowej prawo do 

korzystania z praw własności handlowej zawartych w materiałach reklamowych, na czas 

trwania Umowy o Usługi Reklamowe. 

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do korzystania z nazwy, logo i marki Reklamodawcy 

oraz produktów i usług zakupionych od Usługodawcy. 



 
  
 

11. Strony Umowy o Usługi Reklamowe są zobowiązane do utrzymania wszystkich informacji 

udostępnionych im w związku z wykonywaniem zlecenia reklamowego, a także każdej 

informacji uzyskanej od drugiej strony umowy, która jest uważana za poufną, lub które są 

uznawane za tajemnice przedsiębiorstwa oraz handlowe, zgodnie z innymi warunkami, na 

czas nieokreślony. Strony zobowiązane są również do nieprzechowywania, 

niewykorzystywania oraz do nierozpowszechniania informacji, o ile nie jest to konieczne dla 

realizacji celu umowy. 

 

 

VII    WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

1.  Usługodawca prowadzi ewidencję i liczy czynności (sukcesy) dokonywane w systemie w 

zakresie modeli płatności opisanych punkcie 2 rozdziału VI Regulaminu. Dane są 

udostępniane Reklamodawcy w odpowiedni dla niego sposób. Wynagrodzenie Wydawców 

oraz Agencji Reklamowych jest określane na początku zlecenia reklamowego. Zapisy 

dokonywane na bazie „lead”  i „sale” opisanych w punkcie 2 lit. c) oraz d) rozdziału VI 

Regulaminu będą sprawdzane przez Reklamodawcę w terminie 30 dni przetwarzania. Jeśli 

Reklamodawca nie będzie miał zastrzeżeń wobec zarejestrowanych sukcesów, to powinien 

on je dopuścić. Jeżeli zapisy odnotowane przez Reklamodawcę są albo potwierdzone albo 

odwołane we wskazanym okresie, po upływie co najmniej 90 dni, to Usługodawca 

automatycznie dopuszcza je i przekazuje do Wydawcy. W uzasadnionych wyjątkowych 

przypadkach możliwe jest odstąpienie od podanych czasów przetwarzania. Wymaga to 

uprzedniej zgody Usługodawcy. 

2. Jeżeli Reklamodawca działa w sposób niezgodny z postanowieniami  Regulaminu 

dokonując jakichkolwiek czynności z pominięciem Serwisu, w tym bez logowania, jest 

zobowiązany do wyrównania szkody poniesionej w odpowiedni sposób, czyli zwrotu zwykle 

generowanych sukcesów. Sukcesy normalnie wytwarzane będą określone przez średni 

dochód per click każdego Wydawcy. 

3. Dla każdego Reklamodawcy jest tworzone wirtualne Konto transakcji. Poprzez Konto 

odbywają się płatności wynagrodzenia. Konto transakcji Reklamodawcy powinno być 

zasilone kwotą w wysokości co najmniej 2000 złotych z przed rozpoczęciem programu. 

Reklamodawca jest zobowiązany do utrzymywania na koncie kwoty na nie niższej 2000 

złotych. 

4. Jeśli istnieje poważny niedobór od kwoty minimalnej, Reklamodawca zostanie o tym fakcie 

poinformowany odpowiednim wezwaniem przez Usługodawcę. Jeżeli Konto transakcji 

Reklamodawcy nie spełnia określonej kwoty, dostarczanie materiałów reklamowych jak 

również aplikacji dla nowych Wydawców zostanie wstrzymane. 

5. Reklamodawca zwalnia Usługodawcę z wszelkich roszczeń ze strony Wydawców, które 

mogą być adresowane wobec Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia i które nie są pokryte 

środkami na Koncie transakcji Reklamodawcy. 

6. Reklamodawca płaci Usługodawcy opłatę w wysokości 30% od indywidualnych prowizji 

wypłaconych Wydawcom.  

7. Usługodawca zastrzega, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na 

to, aby wszelkie rozliczenia płatności oraz transakcji dokonywanych między Usługodawcą, 

a Usługobiorcą następowały poprzez mechanizm odwrotnego obciążenia VAT (reverse 

charge). Usługobiorca zobowiązuje się do rozliczenia naliczonego i należnego podatku VAT 

z każdej transakcji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa – Dz U. z 

2013 r. poz. 35 z późn. zm., Ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - 

Dz.U. z 2013 r. poz. 35 z późn. zm. oraz innymi obowiązującymi przepisami. 



 
  
 

     

VIII  TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: 

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem 

Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

kontakt.pl@financeads.com 

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności 

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia 

nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i 

przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni. 

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail 

Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez 

Usługobiorcę sposób. 

 

IX    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.financeads.pl 

korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością financeAds International GmbH z 

siedzibą w Berlinie, numer identyfikacji podatkowej (Niemcy): DE299418367, REGON 

(Niemcy): 37/143/22967, Rosa-Luxemburg Str. 2 10178 Berlin. Usługobiorca ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia 

jakiejkolwiek zawartości strony www.financeads.pl, bez zgody Usługodawcy. 

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody 

Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony 

www.financeads.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i 

skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 

 

X    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim. 

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod 

warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy 

o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia 

Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.  

3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w 

miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy 

prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej 

kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak 

nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory 

będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu 

postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 

 

 


