
JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ? 
WYSTAWIASZ FAKTURY? 

Przekonaj się, że FAKTORING jest dla Ciebie!

Z tego e-booka dowiesz się:

 FAKTORING
Krótki przewodnik dla świadomych 

przedsiębiorców!

jak faktoring może 
pomóc w rozwoju 

Twojej firmy

1 2 3
na czym polega faktoring 

i jakie jego formy sprawdzą 
się w Twoim biznesie

a przede wszystkim, 
przekonasz się, że faktoring 

to usługa dla Ciebie!

http://www.ideamoney.pl
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FAKTORING 
WSZYSTKO, CO POWINIENEŚ 

WIEDZIEĆ



faktoring – czym jest?

Czym jest faktoring? Czy zdarza Ci się kończyć projekt, usługę lub dostarczać towar i czekać 

tydzień, miesiąc, dwa lub nawet dłużej, żeby otrzymać zapłatę za wystawioną przez Ciebie fakturę? 

Teraz nie musisz już czekać – wystarczy skorzystać z faktoringu.

Faktoring to usługa, w ramach której Ty, jako przedsiębiorca, po wystawieniu swojemu Klientowi 

faktur z odroczonym terminem płatności, przekazujesz je do sfinansowania Faktorowi (w tym 

przypadku nam – Idea Money). My wypłacamy Ci pieniądze na konto od ręki, dzięki czemu nie 

musisz na nie długo czekać. Otrzymujesz je od nas, swojego Faktora i możesz dalej rozwijać 

swoją firmę, gwarantując jej płynność finansową. Ty zajmujesz się biznesem, a my czekamy na 

wpłaty od Twoich Kontrahentów.

Przeczytaj, jak faktoring działa w praktyce, i poznaj tajemnicę sukcesu wielu firm, które korzystają 

z tej formy finansowania na co dzień. Dzięki niemu nie tylko zadbasz o swoją płynność finansową, 

ale również zdobędziesz środki na inwestowanie albo bieżące operacje, a Twoja firma stanie się 

dużo bardziej konkurencyjna i wiarygodna jako partner biznesowy.

4FAKTORING – Krótki przewodnik dla świadomych przedsiębiorców!

FAKTORING TO: Mniej czekania, więcej bieżących środków! Mniej zatorów płatniczych, 

więcej inwestycji! Mniej zamrożonych pieniędzy, więcej zleceń!
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KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z FAKTORINGU?

•  wszystkie firmy (w tym JDG i MŚP), które rozliczają się bezgotówkowo, na podstawie faktur 

z odroczonym terminem płatności

• firmy, które szukają alternatywnych metod finansowania bieżącej działalności

•  przedsiębiorcy, którzy chcą zwiększać swoją atrakcyjność, oferując swoim kontrahentom 

dłuższe terminy płatności i wzorowe relacje

•  firmy z branży transportowej, horeca, budowlanej, usługowej, produkcyjnej i handlowej, 

a w szczególności te z nich, które borykają się z brakiem płynności finansowej

WYPRÓBUJPRZEKONAJ SIĘ I JUŻ TERAZ ONLINE!

5FAKTORING – Krótki przewodnik dla świadomych przedsiębiorców!
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JAK TO wygląda W PRAKTYCE? 
POZNAJ PANA JANA...

Pan Jan przyjmuje zlecenie i zatrudnia nowego pracownika. 
BIZNES SIĘ ROZWIJA!

Pieniądze za fakturę są na jego koncie już na drugi dzień.

Pan Jan zwraca się do Idea Money.
Podpisuje umowę, a po szybkiej i pozytywnej 
weryfikacji jego firmy oraz firmy kontrahenta…

Pan Jan nie ma pieniędzy na materiały niezbędne 
do realizacji nowego zlecenia. Ten biznes się nie uda…

W wyniku intensywnej kampanii na Facebook’u i Instagramie Pan Jan 
otrzymał duże zlecenie, ale jeden z jego największych klientów wciąż ma 
50 dni na spłatę swojej faktury.

Pan Jan Przedsiębiorczy prowadzi małą firmę produkującą skarpetki 
w zabawne wzory (ludzie je lubią i jego skarpetki chodzą jak złoto!). 

WRÓĆ! 
W końcu to Jan, Jan Przedsiębiorczy!

6FAKTORING – Krótki przewodnik dla świadomych przedsiębiorców!
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JAK DZIAŁA I ILE KOSZTUJE faktoring?
Zobacz na przykładzie wybranych produktów!

PRZYKŁAD 1:

Produkt IDEA ONLINE – na szybkie finansowanie dla freelancerów, jednoosobowych działalności 

gospodarczych, start-upów.

DANE:

OPŁATY ZA 
FINANSOWANIE:

SUMA KOSZTÓW 
W STYCZNIU:

OPŁATY STAŁE: 0,0% / mc Opłata administracyjna

0 zł / mc Opłata za korzystanie z serwisu IdeaFaktor24

0 zł Opłata administracyjna (0,0% od uruchomionego limitu)

0 zł Opłata za korzystanie z sytemu IdeaFaktor24

117,00 zł  Opłata za finansowanie 
(0,078% od wartości faktury x 30 (ilość dni na płatność FV)

117,00 zł ŁĄCZNA SUMA KOSZTÓW

5 000 zł faktura = koszty 117 zł – w tym scenariuszu łączne koszty to 2,34%

0,078% / dzień  Naliczana od dnia finansowania do dnia terminu 
płatności FV

01 stycznia  zgłoszenie faktury i wypłata pieniędzy na konto Klienta. 
Faktura wystawiona z terminem płatności do 30.01

26 stycznia  Kontrahent zapłacił fakturę. 
Faktura zapłacona w terminie płatności.

Pamiętaj, że ten scenariusz zakłada, że Twój Klient zapłaci fakturę w terminie. 
Co się stanie, jeśli tego nie zrobi i jak się przed tym zabezpieczyć? 
Przeczytaj o faktoringu pełnym i niepełnym w dalszej części tego e-booka!

10 000 zł 
limit faktoringowy

5 000 zł
wartość faktury zgłoszonej 
do finansowania

WYPRÓBUJ

7FAKTORING – Krótki przewodnik dla świadomych przedsiębiorców!

NASZA RADA: Nasi Klienci często przerzucają koszty faktoringu na swoich kontrahentów, 
uwzględniając wysokość prowizji w wartości faktury!
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JAK DZIAŁA I ILE KOSZTUJE faktoring?
Zobacz na przykładzie wybranych produktów!

PRZYKŁAD 2:

Produkt IDEA PŁYNNOŚCI – dla większych limitów faktoringowych.

DANE:

OPŁATY ZA 
FINANSOWANIE:

SUMA KOSZTÓW 
W STYCZNIU:

OPŁATY STAŁE: 0,4% / mc Opłata administracyjna

9,99 zł / mc Opłata za korzystanie z serwisu IdeaFaktor24

40 zł Opłata administracyjna (0,4% od uruchomionego limitu)

9,99 zł Opłata za korzystanie z sytemu IdeaFaktor24

90,00 zł  Opłata za finansowanie 
(0,06% od wartości faktury x 30 (ilość dni na płatność FV)

139,99 zł ŁĄCZNA SUMA KOSZTÓW

5 000 zł faktura = koszty 139,99 zł – w tym scenariuszu łączne koszty to 2,79%

0,06% / dzień  Naliczana od dnia finansowania do dnia terminu 
płatności FV

01 stycznia  zgłoszenie faktury i wypłata pieniędzy na konto Klienta. 
Faktura wystawiona z terminem płatności do 30.01

26 stycznia  Kontrahent zapłacił fakturę. 
Faktura zapłacona w terminie płatności.

Ten scenariusz zakłada, że Twój Klient zapłaci fakturę w terminie. 
Co się stanie, jeśli tego nie zrobi i jak się przed tym zabezpieczyć? 
Przeczytaj o faktoringu pełnym i niepełnym w dalszej części tego e-booka!

Pamiętaj, że nasi konsultanci chętnie pomogą dobrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej 
firmy. Podchodzimy do Klientów indywidualnie. Skontaktuj się z nami 
pod numerem 801 700 802 lub wypełniając formularz na naszej stronie ideamoney.pl

A teraz wracamy do naszego e-booka. Pora poznać zalety faktoringu!

10 000 zł 
uruchomiony limit 
faktoringowy u Klienta

5 000 zł
wartość faktury zgłoszonej 
do finansowania 
(przy założeniu, że to jedyna faktura zgłoszona 
przez Klienta w danym miesiącu)

8FAKTORING – Krótki przewodnik dla świadomych przedsiębiorców!
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OCH, FAKTORING! Zalety i korzyści faktoringu

SAME ZALETY FAKTORINGU, 
CZYLI CO ZYSKUJE TWOJA FIRMA?

UWAGA, WAŻNE! Nie jesteśmy tylko instytucją finansową. Idea Money to ludzie! 
Profesjonaliści, którzy staną się opiekunami Twojego biznesu i pomogą Ci go rozwijać! 
Bo nasz sukces to przede wszystkim sukces Twojej firmy!

pieniądze za wystawione Klientom faktury dostajesz od ręki – możesz inwestować 
i rozwijać swój biznes

możesz całkowicie wyeliminować ryzyko niewypłacalności Twoich kontrahentów 
i przerzucić je na Faktora, korzystając z faktoringu pełnego

faktoring nie obniża zdolności kredytowej i pozytywnie wpływa na bilans firmy

cieszysz się dobrymi stosunkami z  Klientami, którym możesz wydłużyć terminy 
płatności, w zamian oni chętniej oferują CI kolejne zlecenia

zapewniasz płynność i stabilność finansową swojej firmie, masz gwarancję 
bezpieczeństwa

9FAKTORING – Krótki przewodnik dla świadomych przedsiębiorców!
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FAKTORING 
FINANSOWANIE 
DLA KAŻDEGO



dla kogo jest faktoring?

PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO

TRANSPORTHANDEL

USŁUGI START-UP

GASTRONOMIA FREELANCE

11FAKTORING – Krótki przewodnik dla świadomych przedsiębiorców!
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DLA JEDNOOSOBOWYCH 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

Pamiętasz Pana Jana? Jego siostra – Magda Pyszna prowadzi JDG zajmującą się caterin-

giem. Idea Money ma dla niej wiele produktów, jednak Pani Magda zdecydowała się wybrać 

faktoring online.

Idea Online – to najszybszy i najprostszy sposób finansowania jej faktur. Bez wychodzenia 

z biura, bez zbędnych formalności, bez informowania Klienta, przy atrakcyjnym oprocentowaniu 

i przy minimalnej ilości dokumentów. Wszystko może załatwić szybko i z każdego miejsca na 

świecie - przez Internet, a weryfikacja jej faktury zajmuje do 15 minut!

SPRAWDŹ

ZOBACZ, JAK SZYBKO SFINANSUJEMY TWOJĄ FAKTURĘ ONLINE!

12FAKTORING – Krótki przewodnik dla świadomych przedsiębiorców!
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DLA MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW

Siostra Pana Jana, Anna Przedsiębiorcza-Dokładna jest księgową w firmie transportowej. 

Oni także korzystają z faktoringu, bo klienci z tej branży wyjątkowo rzadko płacą na czas, a korki 

w płatnościach sprawiają, że już wielu konkurentów zamknęło działalność. 

Pani Anna wybrała produkt w abonamencie Idea Płynności Abonament, bo lubi wiedzieć dokład-

nie, ile zapłaci za usługę, co gwarantuje jej stała opłata abonamentowa (bez prowizji minimalnej, 

prowizji faktoringowej i prowizji za przyznanie limitu faktoringowego). Oferowany limit faktoringo-

wy, możliwość cesji cichej i jawnej przy atrakcyjnym oprocentowaniu, w zupełności odpowiadają 

potrzebom firmy. Do tego Pani Ania wie, że mając abonament, może dowolnie dodawać nowych 

Klientów do swojej usługi i nowe faktury – bez ograniczeń. 

SPRAWDŹ

PODOBA CI SIĘ TO ROZWIĄZANIE? ZAPYTAJ O TEN PRODUKT TU!

13FAKTORING – Krótki przewodnik dla świadomych przedsiębiorców!
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DLA DUŻYCH GRACZY

Brat Pana Jana – Antoni Przedsiębiorczy to już zupełnie inna historia. Pan Antoni działa w branży 

deweloperskiej, gdzie długie terminy płatności i nowi kontrahenci to codzienność. Co więcej, 

mimo boomu budowlanego, wykonawcy często mają problemy z terminowymi płatnościami. 

By nie podejmować dodatkowego ryzyka i mieć gwarancję płynności finansowej, Pan Antoni 

zdecydował się na Faktoring Globalny z Polisą. W tej formie faktoringu, Idea Money całkowicie 

przejmuje ryzyko niewypłacalności i ewentualną windykację. Na ten produkt decydują się często 

duzi gracze na rynku, a Pan Antoni śpi dzięki temu spokojnie.

SPRAWDŹ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I POZNAJ SZCZEGÓŁY

14FAKTORING – Krótki przewodnik dla świadomych przedsiębiorców!
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FAKTORING 
NIEJEDNO MA IMIĘ 
POJĘCIA I DEFINICJE



1.  FAKTORING WIERZYTELNOŚCIOWY I FAKTORING DŁUŻNY (ODWROTNY)

FAKTORING WIERZYTELNOŚCIOWY (zwany po prostu FAKTORINGIEM) – Wyobraź sobie, że 

masz firmę, świadczysz usługi, wystawiasz faktury - również takie z długim terminem płatności. 

Nie chcesz czekać na zapłatę, bo potrzebujesz pieniędzy na inwestycje. Dlatego przekazujesz 

fakturę wystawioną Twojemu kontrahentowi do sfinansowania przez Faktora (Idea Money). 

Faktor czeka na wpłatę od Twojego kontrahenta, Ty (Faktorant) przeznaczasz pieniądze na 

dowolnie wybrany cel. Wszyscy są zadowoleni, Twoja marka rośnie w siłę!

Faktoring wierzytelnościowy to tak naprawdę pełna nazwa usługi zwanej potocznie faktoringiem. 

Kiedy zatem słyszysz, że ktoś mówi o faktoringu, w większości przypadków ma na myśli właśnie 

faktoring wierzytelnościowy.

FAKTORING DŁUŻNY – Masz firmę. Zanim zrealizujesz usługę lub zaoferujesz gotowy produkt, 

musisz sam zamówić towar, zapłacić zewnętrznej firmie IT za wdrożenie nowych rozwiązań, 

etc. To kosztuje, a Ty nie masz wolnych środków. Zwracasz się do Faktora, który pokrywa Twoje 

zobowiązania wobec dostawców, kontrahentów. My płacimy im natychmiast, Ty masz czas, żeby 

spokojnie zebrać środki i zapłacić za swoje zobowiązania. Twoja firma idzie do przodu!

2.  FAKTORING PEŁNY (BEZ REGRESU) I FAKTORING NIEPEŁNY (Z REGRESEM)

FAKTORING PEŁNY (BEZ REGRESU) – w tej formie faktoringu nie musisz zwracać wypłaconej 

Ci zaliczki Faktorowi, gdy klient nie zapłaci za fakturę w terminie. Innymi słowy, jeżeli Twój  Klient 

nie uregulował należności, Faktor nie zażąda od Twojej firmy zwrotu wypłaconej kwoty zaliczki, 

ale we własnym zakresie odzyska dług we współpracy z ubezpieczycielem należności. Idea Money 

przejmuje ryzyko niewypłacalności i windykację należności.

ZALETY? Masz wolną głowę i wolne środki!

FAKTORING NIEPEŁNY (Z REGRESEM) – w tej formie faktoringu Faktor wypłaca Ci pieniądze 

za wystawione przez Ciebie faktury, ale w sytuacji, gdy Twój klient nie zapłaci w określonym 

terminie, będziesz musiał  zwrócić otrzymaną zaliczkę.

FAKTORING NIEJEDNO MA IMIĘ...
Podstawowe pojęcia i definicje – zostań ekspertem!

16FAKTORING – Krótki przewodnik dla świadomych przedsiębiorców!
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ZALETY? Twoje pieniądze nie są zamrożone w fakturach, my sprawdzamy Twoich klientów przed 

wypłatą pieniędzy, dbając o Twoje bezpieczeństwo, masz pieniądze na rozwój firmy, zapewniasz 

jej płynność finansową, cieszysz się niższym kosztem finansowania, my pomagamy Ci w ewen-

tualnej windykacji.

3.  FAKTORING Z CESJĄ CICHĄ I FAKTORING Z CESJĄ JAWNĄ

FAKTORING Z CESJĄ CICHĄ – jeśli umowa handlowa między Tobą, a Twoim Klientem nie 

definiuje tego inaczej, Twój kontrahent nie dowiaduje się o tym, że korzystasz z usług faktoringu 

(nastąpiła cesja wierzytelności i to nie Ty, a Twój Faktor czeka teraz na spłatę wierzytelności).

ZALETY? Twoi kontrahenci są spokojni, o niczym nie wiedzą, z ich punktu widzenia nic się nie 

dzieje, a Ty dostajesz swoje pieniądze od razu...

FAKTORING Z CESJĄ JAWNĄ – faktor informuje Twojego Klienta, że doszło do cesji wierzytel-

ności i że teraz to on (Faktor) będzie oczekiwał na uregulowanie należności za fakturę.

ZALETY? Faktor oferuje dłuższy termin na spłatę, co sprawia, że Twój Kontrahent jeszcze chęt-

niej z Tobą współpracuje. Jest przy tym bardziej zdyscyplinowany jeśli chodzi o uregulowanie 

należności w terminie.

4.  FAKTORING POJEDYNCZY I FAKTORING GLOBALNY

FAKTORING POJEDYNCZY – faktorowi przekazujesz do sfinansowania tylko wybrane przez 

Ciebie faktury. Doskonała opcja dla Ciebie, jeśli: potrzebujesz finansowania jedynie od czasu 

do czasu, realizujesz jednorazowe transakcje i wystawiasz faktury z tego tytułu, masz za dużo 

środków zamrożonych w fakturach lub potrzebujesz szybkich pieniędzy na inwestycję.

FAKTORING GLOBALNY – jest typowym produktem faktoringowym, w ramach którego przeka-

zujesz do Faktora wszystkie faktury wystawiane Klientom zgłoszonym do umowy faktoringowej.

FAKTORING NIEJEDNO MA IMIĘ...
Podstawowe pojęcia i definicje – zostań ekspertem!

17FAKTORING – Krótki przewodnik dla świadomych przedsiębiorców!
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Decydujesz, które faktury mają być finansowane, a które są jedynie widoczne w systemie 

i które możesz w każdym momencie zgłosić do finansowania. Doskonała opcja dla Ciebie, jeśli: 

potrzebujesz ciągłego finansowania zapewniającego płynność finansową, jesteś zmuszony do 

wystawiania wielu faktur z długim terminem płatności, masz problemy ze ściąganiem należności 

i oczekujesz od Faktora wsparcia nie tylko poprzez finansowanie, ale również poprzez dyscypli-

nowanie niesolidnych dłużników.

FAKTORING NIEJEDNO MA IMIĘ...
Podstawowe pojęcia i definicje – zostań ekspertem!
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CO JESZCZE 
MUSISZ WIEDZIEĆ?



ZARÓWNO FAKTORING, JAK I KREDYT mogą zapewnić poprawę płynności finansowej Twojej 

firmy. Pamiętaj jednak, że: 

TYLKO FAKTORING:

• nie przyczynia się do wzrostu zadłużenia

• nie zmniejsza zdolności kredytowej

• nie wymaga zabezpieczenia

• nie pogarsza ratingu firmy

• zmniejsza ryzyko kredytowania kontrahentów

• daje Ci przewagę konkurencyjną (dłuższe terminy płatności)

• poprawia skuteczność zarządzania wierzytelnościami

• pozwala ograniczyć koszty administracyjne

FAKTORING czy kredyt?
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CO NA TO KSIĘGOWOŚĆ?

Faktoring w polskim prawodawstwie jest umową nienazwaną. Ty jako Faktorant traktujesz 

sprzedaż swoich wierzytelności jako sprzedaż papierów wartościowych lub weksli i ujmujesz je 

w ewidencji księgowej jako przychody finansowe. Wartość księgowa sprzedanej wierzytelności 

oraz wszelkie koszty, jakie ponosisz w związku ze sprzedażą wierzytelności, są zaliczane do 

Twoich kosztów finansowych. 

Ujęcie faktoringu w Twoich księgach rachunkowych zależy przede wszystkim od rodzaju zawar-

tej umowy i formy faktoringu, którą wybierzesz.. Niezależnie jednak, czy jest to faktoring pełny, 

czy niepełny, umowa faktoringu nie powinna być prezentowana w pozycji kredyty i pożyczki. To 

sprawia, że faktoring nie wpływa negatywnie na bilans Twojej firmy i jej rating.
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DLACZEGO IDEA MONEY?

W naszej pracy wyznajemy zasadę, że jesteśmy tu dla Ciebie, działamy jako Twój partner 

i wspólnie pracujemy na Twój sukces.

•  Jesteśmy elastyczni - powiedz nam, jakie masz potrzeby i w jakiej branży działasz, 

a zaproponujemy Ci produkt idealnie dopasowany do Twojej firmy

•  Za nasze produkty byliśmy wielokrotnie nagradzani

•  Jesteśmy pewnym i bezpiecznym partnerem z ugruntowaną pozycją na rynku

•  Dbamy o Twoje bezpieczeństwo i uważnie sprawdzamy Twoich kontrahentów, 

by nie narażać Cię na dodatkowe ryzyko

•  Wypróbuj nasz produkt ONLINE - bez zbędnych formalności i dokumentów

•  Pobierz naszą aplikację i wysyłaj nam faktury do sfinansowania przez telefon

•  Korzystaj z mobilnego systemu IdeaFaktor24 i z łatwością kontroluj spłatę faktur i wielkość 

dostępnego limitu

•  Ciesz się naszym internetowym modułem do wystawiania faktur. FAKTUROMAT pomoże Ci 

zaoszczędzić czas!

•  Jeżeli masz wątpliwości, zawsze możesz skontaktować się z doradcą lub swoim opiekunem

•  Zapisz się do naszego newslettera - pobieraj bezpłatne e-booki, bądź na bieżąco 

z najnowszymi trendami i aplikacjami

•  Obserwuj nas na portalach społecznościowych - podpowiadamy, jak prowadzić biznes 

i informujemy o tym, co ważne

Jesteśmy liderem na rynku i wiemy, jak to robić… dla Ciebie!

ZADZWOŃ DO NAS 
CHĘTNIE POMOŻEMY

+48 22 276 26 18
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aplikacja IDEAFAKTOR24

W ramach współpracy z Idea Money otrzymujesz również dostęp do mobilnego systemu 

IdeaFaktor24, dzięki któremu masz możliwość samodzielnego zarządzania należnościami.

Dzięki IdeaFaktor24:

• zaimportujesz faktury ze swojego systemu księgowego

• wybierzesz fakturę do finansowania

• dodasz nowego kontrahenta

• sprawdzisz historię współpracy ze swoimi klientami i historię spłat

• będziesz swobodnie monitorować stan dostępnego limitu faktoringowego

• wygenerujesz raporty
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PRACUJEMY DLA CIEBIE, 
a za nasze działania i podejście do klienta byliśmy już 

wielokrotnie nagradzani

MASZ OCHOTĘ WYPRÓBOWAĆ FAKTORING W SWOJEJ FIRMIE? 
BĘDZIE NAM MIŁO, JEŚLI BĘDZIEMY MOGLI CI POMÓC

DZIĘKUJEMY
IDEA MONEY

Odwiedź nas na 
www.ideamoney.pl

Skontaktuj się z naszym konsultantem 
801 700 802

Wypełnij formularz, 
a odezwiemy się do Ciebie i razem wybierzemy 

najlepszy produkt dla Twojej firmy
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Idea Money Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292108, REGON 141138798, 

NIP 701-00-90-534, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 10.783.162,00 zł.

+48 22 276 26 18
kontakt@ideamoney.pl

www.ideamoney.pl

http://www.ideamoney.pl
mailto:kontakt%40ideamoney.pl%20?subject=
http://www.ideamoney.pl
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