Pozytywne
Oferty FairPay.pl
Nagradzamy płacących na czas!

Katalog ekskluzywnych ofert
dla uczestników Programu FairPay.pl

Płacisz zobowiązania
na czas?
Świetnie – teraz zacznie
Ci to się naprawdę opłacać.
Dzięki Pozytywnym Ofertom FairPay.pl dla
przedsiębiorców przekonasz się, że uczciwość
w biznesie naprawdę się opłaca. W Twoje
ręce oddajemy katalog ekskluzywnych ofert
dostępnych dla firm posiadających Informacje
Pozytywne w bazie KRD Biura Informacji
Gospodarczej S.A. Czekają na Ciebie specjalne
rabaty i promocje przygotowane
m.in. firmę ubezpieczeniową, wystawcę kart
obciążeniowych oraz sieć stacji paliw.

Zapoznaj się z katalogiem Pozytywnych Ofert
FairPay.pl i zobacz, co możesz zyskać, dzięki
płaceniu zobowiązań w terminie.

Jak skorzystać
z Pozytywnych Ofert
FairPay.pl?
Uzyskanie dostępu do Pozytywnych Ofert
FairPay.pl jest bardzo łatwe. Po prostu płać
zobowiązania (np. faktury lub raty kredytowe)
na czas i zbieraj Informacje Pozytywne po każdej
płatności.

Więcej na www.fairpay.pl/baza

AIG Europe Limited Sp. z o.o.
Informacja na temat Partnera FairPay.pl
AIG Europe Limited Sp. z o.o. to największa światowa organizacja ubezpieczeniowa. Zatrudnia 62 000 pracowników
świadczących usługi ubezpieczeniowe dla 88 000 000 klientów.

Oferta specjalna
10% rabatu na ubezpieczenie podróżne AIG.

Co zyskasz?
Ubezpieczenie podróżne w AIG gwarantuje:
• natychmiastową pomoc m.in. w przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, opóźnienia
bagażu lub lotu;
• szeroki zakres usług assistance, który obejmuje m.in. koszty transportu medycznego, pokrycie kosztów
poszukiwań i ratownictwa, a także organizację kontynuacji zaplanowanej podróży oraz pokrycie jej kosztów;
• przedłużenie o 48 h ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych;
• pokrycie kosztów w przypadku anulowania imprezy turystycznej, biletu lotniczego lub noclegu.
Ubezpieczenie podróżne w AIG daje poczucie bezpieczeństwa, bowiem pozwala uniknąć problemów związanych
z ewentualnym wypadkiem w trakcie podróży.
Oferta dotyczy tylko ubezpieczeń podróży i przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych.

Warunki
Aby skorzystać z oferty specjalnej, należy posiadać Informacje Pozytywne FairPay na swój temat zgromadzone
w bazie KRD Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz zawrzeć umowę na ubezpieczenie podróżne
drogą elektroniczną.

wejdź na stronę www.aig.pl i wpisz kod OP22E
lub

Skorzystaj już teraz

Partner Express Rent a Car
Informacja na temat Partnera FairPay.pl
Express Rent a Car to największa wypożyczalnia samochodów w Polsce, posiadająca flotę ponad 6 000
samochodów w różnych klasach. Oferta Express Rent a Car obejmuje wynajem samochodów od 1 dnia do nawet
5 lat, a także zarządzanie flotą pojazdów.

Oferta specjalna
Wynajem samochodów na specjalnych warunkach, obejmujących wydłużenie terminu płatności w stosunku
do standardowego (nawet do 30 dni), a także obniżenie kwoty wymaganego depozytu lub wkładu własnego
(w przypadku wynajmu długoterminowego).
Oferta ma charakter indywidualny i jest każdorazowo dopasowywana do potrzeb klienta.

Co zyskasz?
Wynajem samochodów w Express Rent a Car jest doskonałą alternatywą dla zakupu auta na własność za gotówkę
lub dla korzystania z kredytu czy leasingu.
Oferta Express Rent a Car to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bardzo konkurencyjne ceny
minimum formalności
szeroki wybór samochodów
czas trwania umowy od 1 miesiąca do 5 lat
możliwość łatwej zmiany warunków wynajmu
(czasu trwania umowy, liczby i klas samochodów)
możliwość dostarczenia samochodów do siedziby
Klienta
całodobowa opieka serwisowa
opieka dedykowanego doradcy
sieć oddziałów wypożyczalni w największych
miastach Polski

Rent a Car gwarantuje szeroki wybór samochodów
wraz z:
•
•
•
•
•

pełnym pakietem obsługi technicznej
ubezpieczeniem
rozliczeniem ewentualnych szkód komunikacyjnych
pojazdem zastępczym na wypadek awarii
sezonową wymianą opon wliczoną w cenę

Warunki
Aby skorzystać z oferty specjalnej, należy posiadać Informacje Pozytywne FairPay na swój temat zgromadzone
w bazie KRD Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Skorzystaj już teraz

KOMSA Polska
Informacja na temat Partnera FairPay.pl
KOMSA Polska jest dystrybutorem mobilnych produktów telekomunikacyjnych oraz sieci stałej, urządzeń i aplikacji
nawigacyjnych, elektroniki użytkowej, sprzętu IT i rozwiązań teleinformatycznych. Swoim klientom oferuje:
dostawy centralne i bezpośrednio do POS, składowanie, brandowanie, bundlowanie, a także realizację projektów
opracowanych pod niestandardowe zamówienia.

Oferta specjalna
•

Nowi klienci: limit 1 000 zł brutto na 6 dni

•

Stali klienci KOMSA Polska: wydłużenie standardowego terminu płatności o 5 dni na kolejny miesiąc przy
terminowych płatnościach.

Co zyskasz?
KOMSA Polska to więcej niż dystrybucja. Oprócz szerokiego asortymentu produktów firma oferuje wartość
dodaną w postaci:
•

usług wspierających rozwój biznesu klientów

•

kompleksowej obsługi logistycznej

•

indywidualnych warunków współpracy

•

dopasowania do potrzeb i specyfiki klienta

•

wsparcia serwisowego na szeroką skalę

•

wsparcia w procesie odsprzedaży

Warunki
Aby skorzystać z oferty specjalnej, należy:
• w przypadku nowych klientów – posiadać przynajmniej 6 Informacji Pozytywnych (od 3 różnych dostawców),
zgromadzonych w bazie KRD Biura Informacji Gospodarczej S.A.
• w przypadku obecnych klientów - po zakończeniu miesiąca KOMSA Polska bada średnią ważoną kwoty
przeterminowania klienta. Jeśli przeterminowanie nie przekroczy 3 dni, klient otrzyma wydłużenie terminu
płatności o 5 dni.
Promocje nie sumują się. Przykładowo: jeśli wyznaczony klientowi termin płatności wynosi 14 dni, a za terminowe płatności uzyska on wydłużenie
terminu płatności o 5 dodatkowych dni w danym miesiącu kalendarzowym, to uzyskane wydłużenie nie jest przenoszone na następny miesiąc i
nie sumuje się z wydłużeniem płatności uzyskanym w następnym miesiącu.

Skorzystaj już teraz

Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o.
Informacja na temat Partnera FairPay.pl
Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. posiada sieć 356 stacji paliw, działających w ok. 200 miastach. Swoim klientom
oferuje nowe, udoskonalone benzyny i oleje napędowe (miles® i milesPLUS®) oraz bogatą ofertę sklepową.

Oferta specjalna
Karta Statoil Prepaid dostępna dla firm na specjalnych:
- bez żadnych kosztów: 0 zł za wydanie karty, 0 zł za prowadzenie konta
- bez zbędnych formalności
- bez limitu tankowań, deklaracji itp.

Co zyskasz?
Karta Statoil Prepaid zapewnia klientom:
•

wygodę dzięki zbiorczej fakturze wystawianej raz w miesiącu

•

oszczędność przy zakupach na stacjach Statoil

•

paliwo miles® z rabatem 8 gr/litr

•

paliwo milesPLUS® z rabatem 13 gr/litr

•

autogaz z rabatem 7 gr/litr

•

dodatki z rabatem 10% (myjnia, akcesoria, płyn do spryskiwaczy)

•

kontrolę nad każdą transakcją dzięki dedykowanemu portalowi

•

bezpieczeństwo – każda karta zabezpieczona jest kodem PIN oraz ma możliwość nałożenia ograniczeń
kwotowych i produktowych

Warunki
Aby skorzystać z oferty specjalnej, należy posiadać przynajmniej jedną Informację Pozytywną na swój temat
zgromadzoną w bazie KRD Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz wpisać kod „FairPay2016” w formularzu
kontaktowym w polu „Adres do wysyłki”.

Skorzystaj już teraz

Poznański Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.
Informacja na temat Partnera FairPay.pl
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. prowadzi na terenie woj. wielkopolskiego działalność
polegającą na udzielaniu poręczeń za kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, a także za transakcje leasingowe i
faktoringowe. Jednocześnie na terenie całego kraju świadczy usługi wspomagające działalność przedsiębiorstw.

Oferta specjalna
Jednorazowy rabat w wysokości 20% na usługi dla biznesu świadczone przez PFPK.

Co zyskasz?
Kompleksowa oferta usług dla biznesu obejmuje m.in.:
•

przygotowywanie biznesplanów i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych oraz programów
naprawczych i restrukturyzacyjnych

•

wycenę nieruchomości

•

montaż finansowy

•

wsparcie doradcy biznesowego

Warunki
Aby skorzystać z oferty specjalnej, należy posiadać przynajmniej trzy Informacje Pozytywne na swój temat
zgromadzone w bazie KRD Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Skorzystaj już teraz

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Informacja na temat Partnera FairPay.pl
CEMEX Polska należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Oferta firmy
obejmuje również chemię budowlaną, domieszki chemiczne do betonu i zapraw oraz usługi laboratoryjne i
doradztwo techniczne. Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, CEMEX Polska
stosuje uznane standardy produkcji i zarządzania, dostarczając materiały budowlane i usługi najwyższej jakości.

Oferta specjalna
5 % rabatu na zakup produktów z oferty sklepu internetowego WszystkoDoBudowyDomu.pl.

Co zyskasz?
Oferta sklepu internetowego WszystkoDoBudowyDomu.pl to:
•

szeroki wybór produktów budowlanych

•

konkurencyjne ceny

•

najwyższej jakości obsługę klienta

Warunki
Oferta nie dotyczy produktów już objętych cenami promocyjnymi lub rabatami. Oferta skierowana jest do firm
budowlanych i inwestycyjnych, składów budowlanych, producentów materiałów budowlanych oraz klientów
indywidualnych.

Prosimy o potwierdzenie oferty i kontakt:
Michał Danieluk
tel. : 82 564 64 64
tel. kom.: 603 917 705

Skorzystaj już teraz

Diners Club Polska
Informacja na temat Partnera FairPay.pl
Diners Club Polska wydaje karty obciążeniowe z okresem bezodsetkowym wynoszącym 59 dni. Są oneprzeznaczone
dla małych i średnich firm, przedstawicieli wolnych zawodów oraz aktywnych podróżników i akceptowane w ponad
21 mln punktów handlowo-usługowych i bankomatach w 185 państwach. Wraz z kartami oferowane są bogaty
pakiet ubezpieczeniowy, a także narzędzia ułatwiające rozliczanie zakupów biurowych i podróży służbowych.

Oferta specjalna
Karty obciążeniowe Diners Club z obniżoną o 50% opłatą roczną w pierwszym roku oraz o 30% w latach następnych
w stosunku do cen standardowych. Ponadto opłaty roczne dla kart firmowych mogą być negocjowane w zależności
od liczby zamawianych kart.
Oferta ważna jest do końca czerwca 2016 roku.

Co zyskasz?
W ramach oferty dostępne są karty imienne prywatne i firmowe oraz specjalne produkty wydawane wyłącznie
firmom.
Dostępne Karty Diners Club
•
•

•
•
•

•

karta klasyczna prywatna – wydawana imiennie
dla osoby prywatnej
karta klasyczna firmowa – imienna karta
zamawiana przez firmę, wydawana na nazwisko
wskazanego pracownika
karta firmowa Diners Club Travel Account
(wydawana firmie) – specjalny rachunek
do łatwego i wygodnego rozliczania podróży
służbowych pracowników
karta firmowa Diners Club Road Account
(wydawana firmie) –optymalne rozwiązanie

dla firm TSL z flotą pojazdów ciężarowych,
które podlegają obowiązkowi elektronicznego
poboru myta, np. w systemie viaToll

Diners Club oferuje odroczony do 59 dni termin
płatności oraz wyjątkowy pakiet usług dodatkowych,
które sprawiają, że praca w firmie przebiega płynnie,
a pracownicy czują się wyjątkowo. Sprostanie
wymaganiom klientów jest najważniejszym celem
Diners Club. Dzięki temu posiadacze karty mogą liczyć
na wygodne i bezpieczne płatności, bogaty pakiet usług
dodanych i obsługę na najwyższym poziomie.

Warunki
Aby skorzystać z oferty specjalnej, należy posiadać Informacje Pozytywne FairPay, a także w formularzu
kontaktowym podać kod oferty: FP2015.
Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Skorzystaj już teraz

HiT Transport Międzynarodowy
i Spedycja Sp. z o.o.
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Informacja na temat Partnera FairPay.pl
HiT Transport Międzynarodowy i Spedycja to dynamicznie rozwijająca się firma w branży TSL, która swoim klientom
oferuje kompleksowe usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Obecnie posiada cztery oddziały: w Wolsztynie,
Poznaniu, Zielonej Górze oraz Szczecinie. HiT Transport Międzynarodowy i Spedycja od początku kładzie największy
nacisk na profesjonalną i fachową obsługę klientów

Oferta specjalna
5% rabatu na usługi z oferty firmy HiT Transport Międzynarodowy i Spedycja

Co zyskasz?
HiT Transport Międzynarodowy i Spedycja oferuje

Oferta firmy HiT Transport Międzynarodowy

klientom kompleksową obsługę w obszarach:

i Spedycja to:

•

transportu (krajowego i międzynarodowego)

•

elastyczność

•

spedycji

•

dobra obsługa klienta

•

logistyki

•

konsekwencja w działaniu

•

profesjonalna obsługa klienta

•

wysoka jakość oferowanych usług

•

Wszystkie zlecenia realizowane są szybko,
sprawnie, terminowo i bezpiecznie.

Warunki
Aby skorzystać z oferty specjalnej, należy posiadać Informacje Pozytywne FairPay na swój temat.
Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać pod numerem tel.: +48 533 943 541.

Skorzystaj już teraz

Grupa LEW S.A.
Informacja na temat Partnera FairPay.pl
Grupa LEW S.A. jest niezależnym operatorem sieci sprzedaży elektronicznej. Misją firmy jest wspieranie rozwoju
biznesu w punktach sprzedaży na terenie Polski. Pod marką handlową Dobry Punkt spółka oferuje szeroki wachlarz
usług dostępnych w terminalach płatniczych. Wśród klientów firmy znajdują się zarówno sieci handlowe o zasięgu
ogólnopolskim, jak i indywidualne punkty sprzedaży detalicznej na terenie całej Polski.

Oferta specjalna
•
•

29 zł miesięcznie za dzierżawę terminala płatniczego
3 miesiące bez opłaty abonamentowej (dla umów na 27 miesięcy)

Co zyskasz?
Oferta Grupy LEW S.A. to doskonałe wsparcie dla punktów sprzedaży.
Innowacyjna platforma elektroniczna umożliwia

Wprowadzenie terminala Dobry Punkt pomaga

udostępnianie na jednym terminalu aż 4 aplikacji:

punktom sprzedaży w dostosowaniu oferty do

•

płatność kartą,

oczekiwań klientów i nowoczesnych rozwiązań

•

doładowania telefonów,

funkcjonujących na rynku. Dodatkowo w ramach

•

płatność domowych rachunków,

współpracy Grupa LEW zapewnia:

•

program lojalnościowy.

•

bezpłatny serwis,

•

obsługę techniczną,

•

opiekę regionalnego Przedstawiciela i Serwisanta

•

wsparcie reklamowe.

Warunki
Aby skorzystać z oferty specjalnej, należy posiadać Informacje Pozytywne FairPay na swój temat.

Skorzystaj już teraz

DLH Poland Sp. z o. o.
Informacja na temat Partnera FairPay.pl
Duńska Grupa DLH należy do grona największych światowych dostawców drewna i produktów drewnopochodnych,
a w Polsce zajmuje pozycję lidera wśród dostawców drewna egzotycznego i krajowego na polskim rynku. W ofercie
DLH Poland znajdują się podłogi drewniane, deski tarasowe i elewacyjne, blaty klejone, kantówka okienno-drzwiowa,
forniry naturalne, tarcica, płyty i sklejki. Tą podstawową gamę produktów uzupełniają drewniane żaluzje wewnętrzne,
mozaiki drewniane, meble ogrodowe, drzwi wewnętrzne, deski ogrodzeniowe, płyty betonowe i grille.

Oferta specjalna
5% rabatu przy zakupie podłóg, tarasów, elewacji, blatów oraz mebli ogrodowych z oferty DLH Poland Sp. z o.o.
10% rabatu przy zakupie grilli z oferty DLH Poland Sp. z o.o.

Co zyskasz?
Skorzystanie z oferty firmy DLH Poland Sp. z o. o. to:
•

•

gwarancja najwyższej jakości produktów

•

łatwość dostępu do oferty dzięki rozbudowanej

wykonanych z drewna, pochodzących z dobrze

sieci sprzedaży na terenie całego kraju, która

zarządzanych źródeł,

ułatwia wygodne dokonanie zakupów i wybór

profesjonalne doradztwo w zakresie sposobu

niezwykle szerokiej gamy oferowanych produktów.

konserwacji i montażu,
•

wsparcie zespołu specjalistów dysponujących
rozległą wiedzą na temat drewna
oraz wytwarzanych z niego produktów,

Warunki
Aby skorzystać z oferty specjalnej, należy posiadać
przynajmniej trzy Informacje Pozytywne na swój
temat zgromadzone w bazie KRD Biura Informacji
Gospodarczej S.A.

Oferta obejmuje wszystkich klientów indywidualnych
oraz podmioty gospodarcze. Rabaty nie łączą się
z innymi promocjami i obniżkami sezonowymi.

Prosimy o potwierdzenie oferty i kontakt:
Martyna Kieszek
tel.: +48 601 145 633
martyna.kieszek@dlh.pl

Skorzystaj już teraz

AB S.A.
Informacja na temat Partnera FairPay.pl
Grupa kapitałowa AB plasuje się w czołówce największych dystrybutorów IT, AGD, RTV i zabawek w Europie.
Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów
nowoczesnych technologii do ponad 16 000 partnerów handlowych. Od 2006 roku spółka AB SA z siedzibą
we Wrocławiu jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oferta specjalna
Wydłużenie terminu płatności o 5 dni dla nowych klientów otrzymujących limit kredytowy.

Co zyskasz?
AB S.A. jako spółka dystrybucyjna od wielu lat z sukcesem rozwija sprzedaż wielokanałową, elastycznie
dostosowując się nie tylko do potrzeb swoich partnerów, ale także do wymagań klientów końcowych.
AB szczególny nacisk kładzie na internetowe kanały komunikacji z partnerami, a także na wykorzystywanie narzędzi
informatycznych do automatyzacji różnorodnych procesów przepływu informacji o produktach, zamówieniach,
przesyłkach.

Warunki
Aby skorzystać z oferty specjalnej, należy posiadać przynajmniej 6 Informacji Pozytywnych od co najmniej
3 różnych dostawców, zgromadzonych w bazie KRD Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz wysłać e-maila
na adres kredyty@ab.pl wpisując w tytule „FairPay”.

Skorzystaj już teraz

iTechnologie Sp. z o.o.
Federacja konsultantów IT
Informacja na temat Partnera FairPay.pl
iTechnologie poprzez swoich konsultantów dostarcza najwyższej jakości usługi w obszarach Business
Intelligence, ETL, CRM, zaawansowana analityka oraz datamining. Firma pracuje dla klientów z branży finansowej,
telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, medycznej i innych. Wykonuje audyty i niezależne badania rynku pod kątem
możliwości technologicznych wsparcia biznesu. iTechnologie specjalizuje się w technologiach takich dostawców,
jak m.in.: SAS, ORACLE, TERADATA, MSSQL oraz IBM.

Oferta specjalna
Rabat 10% na usługi w obszarach:
• CRM (analityka i modelowanie w ramach kampanii)
• BI (systemy raportowe)
• ETL (zasilanie i testy hurtowni i data martów)
• Zaawansowana analityka oraz datamining
• Procesy biznesowe (prototypowanie, aplikacje, rozwiązania webowe, architektura oprogramowania)
• Aplikacje .NET, C++, Java, PHP, JS - wg wymagań
iTechnologie realizuje projekty w różnorodnych modelach (np. Fix Price, Time & Material).

Co zyskasz?
Konsultanci iTechnologie sprawdzają się na co dzień, realizując projekty dla przedstawicieli różnych branż.
Firma dba o najwyższą jakość oraz elastycznie podchodzi do oczekiwań klientów. Jednocześnie podejmuje się
najtrudniejszych zadań, dostarczając rozwiązania pewne i skuteczne. Dzięki temu firma znana jest z precyzyjnej
identyfikacji problemów, przedstawiania optymalnych rozwiązań i w konsekwencji obniżenia całkowitych kosztów
projektu.

Warunki
Warunkiem otrzymania rabatu wysokości 10% na usługi iTechnologie Sp. z o.o. jest uczestnictwo w Programie
FairPay.pl.
Kontakt:
www.itechnologie.com.pl
biuro@itechnologie.com.pl
tel.: +48 791 666 262

Skorzystaj już teraz

www.fairpay.pl

