
Dinamizam

Mai repede, mai eficient, 
mai mult timp pentru tine.
Pe https://contulmeu.upmoldova.md/

gestionezi oricand documentele tale de partener afiliat

Mai bine,
in fiecare zi

https://contulmeu.upmoldova.md/


Serviciul Contul Meu
este creat special pentru a raspunde 

partenerilor afiliati dinamici,
aflati in permanenta miscare.

Aplicatia oferita de Up Moldova
permite accesarea conturilor,

gestiunea facturilor sau a borderourilor 
doar printr-o simpla conexiune la internet.

Printre principalele AVANTAJE se numara:

Disponibilitate permanenta: 24/7

Utilizare simpla: interfata prietenoasa si meniu intuitiv

https://contulmeu.upmoldova.md/



CONTUL MEU UP MOLDOVA

interfata 
prietenoasa

functionalitati 
utile

Simplu cat ai zice online!

Accesezi oricand facturile tale si istoricul lor

Afli informatii despre volumul tranzactiilor cu 
cardul de masa Up Moldova

Poti comanda autocolante pentru locatiileacceptante

Te loghezi sau 
iti creezi cont

Accesezi
aplicatia

https://contulmeu.upmoldova.md/



Mai repede, mai eficient,
MAI MULT TIMP PENTRU TINE!

Pentru 
in

ca acum ai servicii noi si performante 
cadrul platformei Contul Meu:

FACTURI:
Poti cauta, accesa sau descarca oricand
facturile dintr-o anumita perioada.

https://contulmeu.upmoldova.md/

Informatii in timp real despre VOLUMUL

si pana in prezent.
TRANZACTIONAT de la inceputul colaborarii

SOLICITAREAAUTOCOLANTELOR direct de pe 
chequeonline.ro.



Ai doar cativa PASI simpli
de parcurs!

Astfel afli cele mai relevante informatii
din contul tau de afiliat!

02 04 06cu termenii “CREEAZA CONT”

https://contulmeu.upmoldova.md/

01                 03                  05
Intra pe                                                     Bifezi Click

contulmeu.upmoldova.md ca esti de acord pe butonul

si conditiile

Introduci            Up Moldova Introduci adresa                                          Navighezi

codul fiscal                                         de e-mail pentru prin meniul aplicatiei
al societatii si                                          confirmarea                                          si afli cele mai 
codul de afiliat                                      activarii contului                                 relevante informatii

pentru tine.



FACTURI

Ca sa beneficiezi de facturile electronice descarca formularul de acord.
Acest pas e necesar doar prima oara cand folosesti ContulMeu

Completeaza-l, scaneaza-l si trimite-l pe adresa de email: 
infomoldova@upmoldova.md;

Cand vrei sa gasesti o factura selecteaza elementele de identificare: tipul
de tichet si perioada. Dupa ce ai identificat factura ai optiunea sa o 
descarci in format xcel sau pdf.

https://contulmeu.upmoldova.md/



AUTOCOLANTE

Bifeaza tipul de autocolante necesar pentru 
cantitatea.

locatia ta si completeaza

Acceseaza butonul “comanda”. Un mesaj automat iti va confirma
efectuarea comenzii autocolantelor.

https://contulmeu.upmoldova.md/



TRANZACTII CU CARD

Urmaresti istoricul tranzacțiilor si poti prelucra informații privind:

media de rambursare pentru tichetul de masă electronic;

media tranzacțiilor pe puncte de lucru;

număr de clienți într-o anumită perioadă.

https://contulmeu.upmoldova.md/



xxxxx SCHIMBA PAROLAxxx

Ai posibilitatea 
corespunzator.

sa iti schimbi oricand parola accesand din meniu, butonul

https://contulmeu.upmoldova.md/



Iti stam la dispozitie:
Calea Ieșilor 8, Centrul de 
Birouri „ZTower”, etajul 5, 
MD 2069, Chișinău

www.upmoldova.md
infomoldova@upmoldova.md Tel: 022 024 020

http://www.upmoldova.md/
mailto:infomoldova@upmoldova.md

