
Oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem programu „Zacznij od… NOVUM”

Na czym polega program rekomendacyjny

„Zacznij od… NOVUM”

Oświadczenie dotyczące
wypłaty nagrody

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin programu  

TĘ STRONĘ ODEŚLIJ NAMTĘ STRONĘ ZACHOWAJ DLA SIEBIE

Ja ________________________________ [PESEL] _____________________________

proszę o wypłatę środków z tytułu udziału w programie na rachunek bankowy:

Oświadczam, że rozliczeń z tytułu podatku dochodowego dokonuję w:

Urząd skarbowy

Nazwa

Ulica

Kod pocztowy

Nr

Miejscowość

Uczestnik Programu
(data i czytelny podpis)

Masz pytania? Zadzwoń do DOBROczynnych! +48 71 88 88 090

Wypełnij formularz 
widoczny w tej części

Podpisz 
oświadczenie

Odetnij  
od reszty ulotki

Włóź do koperty 
zwrotnej i odeślij

 

Wystarczy, że:
  przystąpisz do programu 

„Zacznij od…  NOVUM”,
  skutecznie polecisz naszą 

pożyczkę.

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

 

ODN WA   
Twoich pomysłów

ODN WA   
Twojego portfela

ODN WA   
Twojego życia
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Wystarczy, że:
  przystąpisz do programu 

„Zacznij od…  NOVUM”,
  skutecznie polecisz naszą 

pożyczkę.

I nagroda do pożyczki 
jest Twoja!

TO NIE KONIEC MOŻLIWOŚCI! POLECAJ I ZARABIAJ JAKO KONSULTANT NOVUM

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

 
 
 

ODN WA   
Twoich pomysłów

ODN WA   
Twojego portfela

ODN WA   
Twojego życia

Oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem programu „Zacznij od… NOVUM”

Na czym polega program rekomendacyjny

„Zacznij od… NOVUM”

Oświadczenie dotyczące
wypłaty nagrody

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin programu  

TĘ STRONĘ ODEŚLIJ NAMTĘ STRONĘ ZACHOWAJ DLA SIEBIE

Ja ________________________________ [PESEL] _____________________________

proszę o wypłatę środków z tytułu udziału w programie na rachunek bankowy:

Oświadczam, że rozliczeń z tytułu podatku dochodowego dokonuję w:

Urząd skarbowy

Nazwa

Ulica

Kod pocztowy

Nr

Miejscowość

Uczestnik Programu
(data i czytelny podpis)

Masz pytania? Zadzwoń do DOBROczynnych! +48 71 88 88 090

Wypełnij formularz 
widoczny w tej części

Podpisz 
oświadczenie

Odetnij  
od reszty ulotki

Włóź do koperty 
zwrotnej i odeślij

 

Wystarczy, że:
  przystąpisz do programu 

„Zacznij od…  NOVUM”,
  skutecznie polecisz naszą 

pożyczkę.

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

 

ODN WA   
Twoich pomysłów

ODN WA   
Twojego portfela

ODN WA   
Twojego życia

Oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem programu „Zacznij od… NOVUM”

Na czym polega program rekomendacyjny

„Zacznij od… NOVUM”

Oświadczenie dotyczące
wypłaty nagrody

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin programu  

TĘ STRONĘ ODEŚLIJ NAMTĘ STRONĘ ZACHOWAJ DLA SIEBIE

Ja ________________________________ [PESEL] _____________________________

proszę o wypłatę środków z tytułu udziału w programie na rachunek bankowy:

Oświadczam, że rozliczeń z tytułu podatku dochodowego dokonuję w:

Urząd skarbowy

Nazwa

Ulica

Kod pocztowy

Nr

Miejscowość

Uczestnik Programu
(data i czytelny podpis)

Masz pytania? Zadzwoń do DOBROczynnych! +48 71 88 88 090

Wypełnij formularz 
widoczny w tej części

Podpisz 
oświadczenie

Odetnij  
od reszty ulotki

Włóź do koperty 
zwrotnej i odeślij

 

Wystarczy, że:
  przystąpisz do programu 

„Zacznij od…  NOVUM”,
  skutecznie polecisz naszą 

pożyczkę.

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

 

ODN WA   
Twoich pomysłów

ODN WA   
Twojego portfela

ODN WA   
Twojego życia

Oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem programu „Zacznij od… NOVUM”

Na czym polega program rekomendacyjny

„Zacznij od… NOVUM”

Oświadczenie dotyczące
wypłaty nagrody

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin programu  

TĘ STRONĘ ODEŚLIJ NAMTĘ STRONĘ ZACHOWAJ DLA SIEBIE

Ja ________________________________ [PESEL] _____________________________

proszę o wypłatę środków z tytułu udziału w programie na rachunek bankowy:

Oświadczam, że rozliczeń z tytułu podatku dochodowego dokonuję w:

Urząd skarbowy

Nazwa

Ulica

Kod pocztowy

Nr

Miejscowość

Uczestnik Programu
(data i czytelny podpis)

Masz pytania? Zadzwoń do DOBROczynnych! +48 71 88 88 090

Wypełnij formularz 
widoczny w tej części

Podpisz 
oświadczenie

Odetnij  
od reszty ulotki

Włóź do koperty 
zwrotnej i odeślij

 

Wystarczy, że:
  przystąpisz do programu 

„Zacznij od…  NOVUM”,
  skutecznie polecisz naszą 

pożyczkę.

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

 

ODN WA   
Twoich pomysłów

ODN WA   
Twojego portfela

ODN WA   
Twojego życia

Oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem programu „Zacznij od… NOVUM”

Na czym polega program rekomendacyjny

„Zacznij od… NOVUM”

Oświadczenie dotyczące
wypłaty nagrody

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin programu  

TĘ STRONĘ ODEŚLIJ NAMTĘ STRONĘ ZACHOWAJ DLA SIEBIE

Ja ________________________________ [PESEL] _____________________________

proszę o wypłatę środków z tytułu udziału w programie na rachunek bankowy:

Oświadczam, że rozliczeń z tytułu podatku dochodowego dokonuję w:

Urząd skarbowy

Nazwa

Ulica

Kod pocztowy

Nr

Miejscowość

Uczestnik Programu
(data i czytelny podpis)

Masz pytania? Zadzwoń do DOBROczynnych! +48 71 88 88 090

Wypełnij formularz 
widoczny w tej części

Podpisz 
oświadczenie

Odetnij  
od reszty ulotki

Włóź do koperty 
zwrotnej i odeślij

 

Wystarczy, że:
  przystąpisz do programu 

„Zacznij od…  NOVUM”,
  skutecznie polecisz naszą 

pożyczkę.

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

 

ODN WA   
Twoich pomysłów

ODN WA   
Twojego portfela

ODN WA   
Twojego życia

Oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem programu „Zacznij od… NOVUM”

Na czym polega program rekomendacyjny

„Zacznij od… NOVUM”

Oświadczenie dotyczące
wypłaty nagrody

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin programu  

TĘ STRONĘ ODEŚLIJ NAMTĘ STRONĘ ZACHOWAJ DLA SIEBIE

Ja ________________________________ [PESEL] _____________________________

proszę o wypłatę środków z tytułu udziału w programie na rachunek bankowy:

Oświadczam, że rozliczeń z tytułu podatku dochodowego dokonuję w:

Urząd skarbowy

Nazwa

Ulica

Kod pocztowy

Nr

Miejscowość

Uczestnik Programu
(data i czytelny podpis)

Masz pytania? Zadzwoń do DOBROczynnych! +48 71 88 88 090

Wypełnij formularz 
widoczny w tej części

Podpisz 
oświadczenie

Odetnij  
od reszty ulotki

Włóź do koperty 
zwrotnej i odeślij

 

Wystarczy, że:
  przystąpisz do programu 

„Zacznij od…  NOVUM”,
  skutecznie polecisz naszą 

pożyczkę.

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

 

ODN WA   
Twoich pomysłów

ODN WA   
Twojego portfela

ODN WA   
Twojego życia

Oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem programu „Zacznij od… NOVUM”

Na czym polega program rekomendacyjny

„Zacznij od… NOVUM”

Oświadczenie dotyczące
wypłaty nagrody

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin programu  

TĘ STRONĘ ODEŚLIJ NAMTĘ STRONĘ ZACHOWAJ DLA SIEBIE

Ja ________________________________ [PESEL] _____________________________

proszę o wypłatę środków z tytułu udziału w programie na rachunek bankowy:

Oświadczam, że rozliczeń z tytułu podatku dochodowego dokonuję w:

Urząd skarbowy

Nazwa

Ulica

Kod pocztowy

Nr

Miejscowość

Uczestnik Programu
(data i czytelny podpis)

Masz pytania? Zadzwoń do DOBROczynnych! +48 71 88 88 090

Wypełnij formularz 
widoczny w tej części

Podpisz 
oświadczenie

Odetnij  
od reszty ulotki

Włóź do koperty 
zwrotnej i odeślij

 

Wystarczy, że:
  przystąpisz do programu 

„Zacznij od…  NOVUM”,
  skutecznie polecisz naszą 

pożyczkę.

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

Wejdź na: www.polecam.pozyczkinovum.pl

 

ODN WA   
Twoich pomysłów

ODN WA   
Twojego portfela

ODN WA   
Twojego życia

Twój sukces jest
w Twoich rękach.

Przed Tobą wyjątkowa 
oferta. Z NOVUM możesz 
szybko zyskać dodatkowe 

środki! Dowiedz się jak.
I nagroda jest Twoja!

Jeśli osoba, której 
poleciłeś pożyczkę, 

otrzyma ją i spłaci 1 ratę, 
wypłacimy Ci Twoją 

nagrodę

Klient Polecony  
dzwoni na infolinię 
i podaje Twój Kod

Polecającego

Przekazujesz swój
Kod Polecającego

osobom
zainteresowanym

pożyczką

Otrzymujesz
SMS z Kodem
Polecającego

Rejestrujesz
się pod nr

71 88 88 090
lub na stronie

www.polecam.pozyczkinovum.pl

Za każde skuteczne polecenie zyskujesz 50 zł.
Polecaj bez ograniczeń!


