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1. Na czym mogę zarabiać? 
 

Zarabiać można na sprzedaży/pośrednictwie  

w sprzedaży produktów aktualnie dostępnych  

w programie partnerskim Money2Money. Nasz 

program oferuje różne metody i modele 

rozliczeniowe. Szczegółowe informacje znajdują 

się w tabeli prowizji, która dostępna jest w panelu 

partnera. 

 

2. Jakie są metody rozliczeń? 
 

Obecnie w programie partnerskim Money2Money 

oferowane są następujące modele rozliczeniowe: 

 

CPC - (cost per click) - współczynnik efektywności 

reklamy, relacja liczby kliknięć w reklamę 

względem kosztów włożonych w jego emisję. Na tej 

podstawie oblicza się koszt pojedynczego kliknięcia 

w daną kreację reklamową, 

CPL – (cost per lead) – metoda rozliczeń polegająca 

na tym, że reklamodawca płaci jedynie za 

pozyskanie klienta lub prawidłowych, 

potwierdzonych danych (uzyskanych z 

wypełnionego formularza na stronie internetowej), 

CPO – (cost per order) – ryczałtowa płatność 

reklamodawcy za każdy sprzedany produkt, 

niezależnie od wartości np. wysokości kredytu 

hipotecznego czy pożyczki gotówkowej, 
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CPA – (cost per action) – reklamodawca płaci za 

dokonaną i zdefiniowaną przez siebie akcję.  

W przypadku Money2Money jest to najczęściej: 

zapisanie się do newslettera, rejestracja klienta u 

danego reklamodawcy lub proces kalkulacji składki 

ubezpieczeniowej, 

CPS  - (cost per sale) –reklamodawca płaci za każdy 

sprzedany produkt w zależności od jego wartości 

np. wysokości kredytu hipotecznego lub pożyczki 

gotówkowej.  

 

3. Jak naliczane są prowizje? 
 

Prowizje w programie partnerskim naliczane są do 

ok. 25-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Po 

zamknięciu okresu rozliczeniowego w panelu 

Partnera pojawia się stosowna informacja. 

 

4. W jaki sposób oraz kiedy mogę 

wypłacić prowizje? 
 

Wszystkie zgromadzone prowizje w programie 

partnerskim Money2Money można wypłacić  

w dowolnym momencie, jeżeli ich wartość 

przekroczy 100 PLN.  

Prowizje wypłacane są na podstawie:  

 wygenerowanego rachunku w panelu 

partnera – dla osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej, 
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 wystawionej faktury – dla firm. Faktura ta 

może być wysyłana elektronicznie na adres: 

fakturym2m@firma.money.pl 

 

5. Czy konieczne jest płacenie 

podatku od otrzymanych 

prowizji w przypadku osób 

nieprowadzących działalności 

gospodarczej? 
 

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej, konieczne jest 

niezwłoczne zgłoszenie do właściwego Urzędu 

Skarbowego faktu świadczenia najmu powierzchni 

reklamowej oraz wybranie stosownej formy 

opodatkowania np. ryczałt podatkowy w wysokości 

8,5 procent zewidencjonowanych wpływów. 

Wszystkie dochody z tytułu najmu powierzchni 

reklamowej w przypadku osób fizycznych, które nie 

prowadzą działalności gospodarczej, powinny być 

wykazane do 31-go stycznia za rok poprzedni na 

formularzu PIT28. 

 

6. Czy zgromadzone i niewypłacone 

prowizje w określonym czasie 

przepadają? 
 

Zgromadzone prowizje w programie partnerskim 

Money2Money nie przepadają. Nawet po 

rozwiązaniu umowy można je wypłacić. 
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7. W jakim terminie są wypłacane 

prowizje? 
 

Wszystkie prowizje są wypłacane w terminie 14 dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionego 

rachunku lub faktury. Partnerzy posiadający status 

Wiarygodnego Partnera mają prowizje wpłacane w 

terminie 3 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionego rachunku czy faktury. 

 

8. Czy mogę wysyłać faktury lub 

rachunki drogą elektroniczną? 
 

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności 

gospodarczej, generują rachunek w swoim panelu. 

Po jego wygenerowaniu jest on automatycznie 

wysyłany do Money.pl drogą elektroniczną. Nie 

potrzeby wysyłania go pocztą tradycyjną.   

Firmy, po odesłaniu zgody na otrzymywanie faktur 

drogą elektroniczną, mogą wysyłać faktury 

elektronicznie na adres: fakturym2m@firma.money.pl.  

Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną 

jest dostępna w panelu partnera. Wystarczy ją 

wypełnić i odesłać na adres: m2m@firma.money.pl. 


