
Отримуйте винагороду за те, що 
ваші знайомі, колеги та підписники 
стають клієнтами Freedom Finance

ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА FREEDOM FINANCE

Отримуйте бонуси за те, що клієнти, 
яких ви залучили, поповнюють брокерський 
рахунок і заробляють на фондовому ринку 

Ви отримуєте бонуси

За кожного залученого клієнта 
ви отримуєте бали, якими можна 

відшкодовувати сплачену комісію, 
та гроші, за які можна купувати 

цінні папери. 

Introducing broker

50% комісій від усіх угод
     Для клієнтів, які вже залучили 100 клієнтів за своїм 
     реферальним посиланням.
     Немає максимальної суми прибутку.
     Ви й ваші клієнти отримуєте доступ до усіх сервісів
     Freedom Finance.
     Ви обслуговуєте своїх клієнтів. 

CPA + Introducing broker

€3 за клієнта, до €150 за активи та 25% комісій від угод
     Для клієнтів, які уже залучили 50 клієнтів за своїм 
     реферальним посиланням.
     Немає максимальної суми прибутку.
     Ви й ваші клієнти отримуєте доступ до всіх сервісів 
     Freedom Finance.
     Ваших клієнтів обслуговує Freedom Finance.

CPA 

Від €5 до €300 за клієнта з депозитом
     Для клієнтів, які уже залучили 5 клієнтів за своїм 
     реферальним посиланням.
     Отримуєте €5 за кожного нового клієнта.
     Отримуєте €35-300 на рахунок залежно від розміру 
     чистих активів залученого вами клієнта.

Як це працює?

Є 4 рівні партнерської програми 
Referal
 
1000 балів за кожного клієнта
     Балами можна оплачувати комісії. 
     Програма доступна для всіх клієнтів. 
     Один бал = €0,02. 
Можна відшкодовувати комісії, нараховані 
протягом останніх 30 днів.

Інші деталі

Кількість залучених клієнтів необмежена. 
Щоб перейти на рівень CPA, ви маєте залучити за реферальною програмою 5 клієнтів і потім обов'язково 
звернутися до свого менеджера. 
Вашими рефералами не можуть бути особи, які вже мають відкритий рахунок у Freedom Finance. 
Ви можете скористатися чужим реферальним посиланням для реєстрації та ділитися власним із друзями, 
колегами й підписниками. 

Ви залучаєте клієнтів 

Скопіюйте персональне реферальне 
посилання у своєму кабінеті у Tradernet, 

надішліть його друзям або розмістіть 
у своєму блозі чи на сайті.

Клієнти відкривають рахунок

Ті, хто відкрив рахунок за вашим 
реферальним посиланням, починають 

інвестувати й заробляти на фондовому ринку. 


