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Home Credit 
 

Všechny webové stránky, kde je HC propagován musí být schváleny. Stránky ke schválení prosím 

posílejte na podpora@espoluprace.cz 

 

Webové stránky, na kterých je Home Credit propagován nesmí obsahovat warez, adult, nebo jiný 

závadný, nevhodný nebo ilegální obsah. Všechny údaje na stránce musí být pravdivé. 

 

Webové stránky kde je HC propagován se nesmí tvářit jako stránky společnosti Home Credit. Je 

možné použít následující: 

          Ve spolupráci s Home Credit 

          MůjWeb nabízí půjčky Home Credit 

 

Pokud stránka popisuje kvality půjčky, nesmí se zmiňovat Home Credit půjčka: 

          OK: Tato stránka nabízí půjčky od 10.000 do 100.00 

          ŠPATNĚ: Tato stránka nabízí Home Credit půjčky od 10.000 do 100.000 

 

Mailingy, SMS a reklamy propagující Home Credit půjčku nesmí nést brand Home Credit ani být 

zasílány z adres připomínající brand Home Credit. 

 

Všechny mailingové kampaně s reklamními prvky společnosti Home Credit musí být schváleny. 

Kampaně ke schválení prosím posílejte na podpora@espoluprace.cz 

 

URL stránek nesmí nést brand Home Credit a to ani náznakem (např. houmkredit.cz HC-půjčka, 

home-credit.eu, pujckyhomecredit.cz, home-credit-pujcka.info) 

 

Žádná stránka nesmí vyžadovat placenou registraci nebo jakýkoli poplatek za odeslání žádosti a to 

ani formou transakčního poplatku např. za zaslání mailu nebo SMS. 
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Provident 
 

Mailingy, SMS a reklamy propagující Provident půjčku nesmí nést brand Provident ani být zasílány z 

adres připomínající brand Provident. 

 

Všechny mailingové kampaně s reklamními prvky společnosti Provident musí být schváleny. 

Kampaně ke schválení prosím posílejte na podpora@espoluprace.cz 

 

Je zakázáno využívat ochranné známky společnosti (především název společnosti) v reklamách a 

jiných odkazech, které vedou na stránku, kde jsou umístěny reklamní prvky kampaní pro Provident. 

(např ppc reklamy). 

 

URL stránek nesmí nést brand Provident a to ani náznakem (např.  provident–pujcka.cz, 

provident.mojepujcka.cz). V pořádku je, pokud je provident za lomítkem (např. 

mojepujcka.cz/provident) 

 

Žádná stránka nesmí vyžadovat placenou registraci nebo jakýkoli poplatek za odeslání žádosti a to 

ani formou transakčního poplatku např. za zaslání mailu nebo SMS. 
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Ferratum 
 

Všechny mailingové kampaně s reklamními prvky společnosti Ferratum musí být schváleny. Kampaně 

ke schválení prosím posílejte na podpora@espoluprace.cz 

 

Je zakázáno využívat ochranné známky společnosti (především název společnosti) v reklamách a 

jiných odkazech, které vedou na stránku, kde jsou umístěny reklamní prvky kampaní pro Ferratum. 

(např ppc reklamy). 

 

URL stránek nesmí nést brand Ferratum a to ani náznakem (např.  ferratum–pujcka.cz, 

pujckaferratum.cz).  

 

Žádná stránka nesmí vyžadovat placenou registraci nebo jakýkoli poplatek za odeslání žádosti a to 

ani formou transakčního poplatku např. za zaslání mailu nebo SMS. 

 


