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Obsługa Panelu 
Użytkownika 
 
Po zalogowaniu na górze w prawym rogu znajdują się 

informacje o danych Partnera, dacie podpisania 

umowy, ilości wysłanych wniosków, aktualnym stanie 

konta Partnera. Stan konta zmienia się on-line 

sukcesywnie po wprowadzaniu danych 

rozliczeniowych, jakie spływają od instytucji obecnych 

w programie partnerskim Money2Money. Stan konta 

jednocześnie stanowi kwotę, na jaką w danym 

momencie można wystawić rachunek/fakturę. 

 

Dostęp do wszystkich narzędzi został umieszczony w 

lewym menu – wystarczy wybrać odpowiednia 

zakładkę.  

 

Każdy Partner może zwiększyć ilość dostępnych 

narzędzi i funkcjonalności zmieniając sposób 

wyświetlania menu na tryb zaawansowany. Zmiany 

sposobu wyświetlania można dokonać w zakładce 

Moje dane.  

 
Opis najważniejszych zakładek w menu 
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1. Wiadomości 
 

W tej zakładce znajdują się aktualne informacje 

dot. nowych produktów, stawek prowizyjnych, 

nowych instytucji finansowych, zmian w modelach 

rozliczeniowych produktów itp. Każdy Partner 

może takie informacje otrzymywać drogą 

elektroniczną. Po zaznaczeniu takiej opcji drogą 

elektroniczną wysyłane są zbiorczo wszystkie 

informacje z całego dnia. 

 

2. Statystyki 
 

W tej zakładce Partner znajdzie wszystkie 

statystyki związane z wysyłką wniosków.  

Nie wszystkie wnioski wysyłane na poszczególne 

produkty są widoczne na bieżąco. Dokładamy 

jednak starań, aby komplet danych dotyczących 

wysłanych wniosków był zawsze w każdy pracujący 

poniedziałek. 

Dla Partnerów, którzy chcą się zapoznać ze 

szczegółami wysłanych wniosków polecamy 

zmianę typu statystyk na tryb szczegółowy. 

 

3. Do wypłaty 
 

W tej zakładce Partner znajdzie kwotę na jaką 

może wystawić fakturę/rachunek. Warunkiem 

wypłaty jest  łączna kwota prowizji na kwotę 

minimum 100zł.  Dla osób fizycznych 
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nieprowadzących działalności gospodarczej 

rachunek generowany jest automatycznie poprzez 

zastosowanie opcji Generuj. Firmy zaś mogą 

wysyłać faktury drogą elektroniczną na adres: 

fakturym2m@firma.money.pl 

Termin płatności za fakturę/rachunek wynosi 14 

dni od momentu otrzymania prawidłowego 

dokumentu. Partnerzy posiadający status 

Wiarygodnego Partnera mają prowizje wpłacane w 

terminie 3 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionego rachunku czy faktury. 

 

4. Tabela prowizji 
 

W tej zakładce widoczny jest aktualny wykaz 

produktów oraz stawek prowizyjnych, a także 

warunki, jakie należy spełnić, aby prowizja została 

naliczona. Tabela prowizji aktualizowana jest na 

bieżąco. 

 

5. Narzędzia 
 

W tej zakładce każdy Partner znajdzie  komplet 

narzędzi potrzebnych do reklamowania i sprzedaży 

wszystkich produktów dostępnych w ramach 

programu partnerskiego Money2Money.  

Najczęściej używane elementy tej zakładki to 

bezpośrednie linki do wniosków, linki do 

multiformularzy, a także oferty w .xml.  
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Polecamy także nasze autorskie narzędzie – 

wnioski do Doradców Money.pl. Są one 

przygotowane dla wybranych grup produktów. 

Jeśli użytkownik Partnera skorzysta z tego wniosku 

to zostanie on wysłany do Doradców Money.pl, 

którzy proponują użytkownikowi kilka produktów 

w danej grupie produktowej, a także produkty 

doposażające. Rozliczenie z Partnerem obejmuje 

wszystkie produkty, które zostały zaproponowane 

przez BOK Money.pl, jeżeli zostały spełnione  

warunki zawarte w Tabeli prowizji.  

Zachęcamy jednak do przejrzenia wszystkich 

narzędzi jakie udostępniliśmy. Na pewno każdy 

Partner znajdzie coś dla siebie. 

 

6. Edycja szablonu 
 

Zakładka służy do edytowania pasażu 

finansowego, który nadajemy Partnerowi 

bezpłatnie na naszej domenie bezpłatnie.  

Wszystkim Partnerom korzystających z naszego 

gotowego pasażu finansowego sugerujemy jak 

największą ingerencję w niego m.in. poprzez 

ustawianie znaczników meta, dodawanie własnych 

tekstów przy prezentacjach oferty o produkcie, 

ustawienie nagłówka i stopki. Im bardziej gotowy 

pasaż finansowy zostanie zróżnicowany, tym 

większe szanse na sprzedaż produktów obecnych 

w ramach naszego programu partnerskiego. 
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7. Dokumenty 
 

W tej zakładce znajdują się wszystkie poradniki 

oraz przydatne dokumenty, takie jak umowa, 

obowiązująca wersja regulaminu czy oświadczenia. 

 

8. Kreacje reklamowe 
 

Ta zakładka zawiera możliwość wygenerowania 

kodu z puli reklam do wstawienia na stronę 

Partnera. Kreacje reklamowe są posortowane m.in. 

wg wymiarów, typów produktów itp. Wstawienie 

kodu z wieloma zaznaczonymi produktami 

powoduje wyświetlanie ich rotacyjnie.  

Tutaj także znajdują się statystyki z kreacji 

reklamowych - odsłony, kliknięcia, CTR oraz liczba 

wysłanych wniosków z danej kreacji reklamowej. 


