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1. Co zrobić, jeśli pojawił się 

problem z zalogowaniem? 
 

Podczas problemów z logowaniem należy 

sprawdzić prawidłowość wprowadzanych danych. 

W przypadku dalszych problemów, prosimy  

o dokonanie procedury przypomnienia hasła na 

stronie:  

http://www.money2money.com.pl/przypomnij-haslo/ 

 

2. Jak zmienić hasło? 
 

Zmiana hasła wymaga skorzystania z formularza  

 

dostępnego pod adresem: 

http://www.money2money.com.pl/przypomnij-haslo/ 

 

3. Jak zmienić adres www 

przypisany do konta? 
 

Adres www może zostać zmieniony na wniosek 

Partnera. W tym celu należy skontaktować się  

z Opiekunem programu partnerskiego 

Money2Money poprzez formularz kontaktowy 

dostępny w panelu po zalogowaniu. 
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4. W jaki sposób oraz kiedy mogę 

wypłacić prowizje? 
 

Adres e-mail może zostać zmieniony na wniosek 

Partnera. W tym celu należy skontaktować się  

z Opiekunem programu partnerskiego 

Money2Money poprzez formularz kontaktowy 

dostępny w panelu po zalogowaniu. 

 

5. Jak zmienić dane adresowe 

podane w rejestracji do programu 

partnerskiego Money2Money? 
 

Należy wybrać w zakładce Moje dane: Zmień dane  

6. Jak zmienić nr konta bankowego? 
 

Należy wybrać w zakładce Moje dane: Zmień dane 

 

7. Jak zmienić nazwę konta? 
 

Nazwę konta można zmienić tylko i wyłącznie  

w przypadku błędnie podanych danych. Dane te 

mogą zostać zmieniony na wniosek Partnera.  

W tym celu należy skontaktować się z Opiekunem 

programu partnerskiego Money2Money poprzez 

formularz kontaktowy dostępny w panelu po 

zalogowaniu. 



 
 

  

4 

Korzystanie z konta partnera 

8. Jak usunąć konto? 
 

Usunięcie konta możliwe jest w dowolnym 

momencie, po zalogowaniu w panelu partnera  

i wybraniu w menu po lewej stronie zakładki Moje 

dane: Usunięcie konta. 

 

9. Czy mogę jednocześnie korzystać 

z gotowego schematu z 

produktami finansowymi, 

posiadając własną domenę? 
 

Jeśli Partner ma potrzebę korzystania z gotowego 

schematu strony z produktami i posiada własną 

domenę, musi wykonać poniższe ustawienia 

domeny: 

 

Przekierowanie domeny głównej partnera:  

Należy w *DNS* wpisać rekord CNAME 

www.domena-partnera.pl wskazujący na 

m2m.money.pl. 

Np. dla binda w pliku konfiguracyjnym strefy może 

to wyglądać tak: 

• www IN CNAME m2m.money.pl 

 

Dla tinydns rekord będzie wyglądać tak:  

Cwww.domena-partnera.pl:m2m.money.pl 
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Dodanie subdomeny do domeny głównej  

i przekierowanie:  

Należy w *DNS* wpisać rekord CNAME 

m2m.domena-partnera.pl wskazujący na 

m2m.money.pl. Np. dla binda w pliku 

konfiguracyjnym strefy może to wyglądać tak: 

• www IN CNAME m2m.money.pl 

 

Dla tinydns rekord będzie wyglądać tak:  

Cm2m.domena-partnera.pl:m2m.money.pl 

 

• ustawienie przekierowania dla modułów  

w tym samym oknie i w nowym oknie w domenie 

Partnera 

 

• nazwa_subdomeny CNAME  

n.money2money.pl 

 


