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IZMAIŅAS ĢENEALOĢIJĀ 

INFORMĀCIJA PAR IZMAIŅĀM ĢENEALOĢIJĀ 
Biznesa partneris, kas pieprasa izmaiņas ID# Paraksts: 

Biznesa partneris, kas tika pārvietots ID# Paraksts: 

Iesniegšanas datums 

SPONSORA MAIŅA 
Pašreizējais augstākstāvošais sponsors ID# Paraksts: 

Jaunais augstākstāvošais sponsors ID# Paraksts: 

Pirms Pēc 

IZMAIŅAS IZVIETOJUMĀ 
Pašreizējais augstākstāvošais izvietojumā ID# Paraksts: 

Jaunais augstākstāvošais izvietojumā  ID# Paraksts: 

Pirms Pēc 

Izmaiņas nosūtīt uz: cs.eur@kyani.com, cs.lat@kyani.com

mailto:cs.eur@kyani.com
mailto:cs.lat@kyani.com
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INSTRUKCIJA IZMAIŅĀM ĢENEALOĢIJĀ 

 
Pirmo 10 dienu laikā sponsors bez veidlapas aizpildīšanas var pieprasīt veikt izmaiņas ģenealoģijā. Tā var būt 
sponsorēšanas vai izvietojuma maiņa. Lai veiktu šīs izmaiņas, sponsoram no sava e-pasta ir jānosūta e-pasts 
Kyäni klientu apkalpošanas dienestam. 

 
Pēc 10 dienām un 30 dienu laikā Ģenealoģijas maiņas veidlapu var izmantot, lai, bez maksas, veiktu 1 sponsora 
vai izvietojuma maiņu. Šīs izmaiņas jāiesniedz ar aizpildītu Ģenealoģijas maiņas veidlapu, kas ir pilnībā aizpildīta 
un ko parakstījis Pārvietotais biznesa partneris / klients, pašreizējais augstākstāvošais biznesa partneris un 
jaunais augstākstāvošais biznesa partneris. Izmantojiet izvēles rūtiņas katrā sadaļā, lai uzzīmētu izmaiņas, 
papildus skaidrībai. Turklāt VISIEM ietekmētajiem biznesa partneriem būs jāapstiprina izmaiņas.  Kyäni sazināsies 
ar visiem biznesa partneriem, kas nepieciešams, lai tie apstiprinātu izmaiņas. Ja kāds no iesaistītajiem 
augstākstāvošajiem biznesa partneriem nepiekrīt, tad izmaiņas netiks veiktas.  

 
Pārliecinieties, ka izmaiņas ierakstiet pareizajā sadaļā. Ja veicat sponsora maiņu, aizpildiet informāciju augšējā 
sadaļā ar nosaukumu “Sponsora maiņa”. Ja veicat izvietojuma maiņu, tad apakšējā sadaļā aizpildiet informāciju 
ar nosaukumu “Izvietojuma maiņa”. Ja veicat gan sponsora, gan izvietojuma maiņu, tad jums jāaizpilda abas 
sadaļas. 

 
Atcerieties, ka augstākstāvošie biznesa partneri ģenealoģijas kokā, kur tiek veiktas izmaiņas ir personas, kurām 
jāparakstās kā pašreizējam augstākstāvošam. Piemēram, ja biznesa partneris John Doe (ID # 100) ar Jane Smith  
kā augstākstāvošo sponsoru (ID # 80) un Jan Anderson kā augstākstāvošo izvietojumā (ID # 90). Tiek iesniegts 
pieprasījums pārvietot izvietojumā John Doe (ID # 100), tad Jan Anderson (ID # 90) ir jāparaksta veidlapa. Ja 
vēlaties pārvietot biznesa partnera John Doe (ID # 100) sponsorēšanu, tad biznesa partnerei Jane Smith (ID # 80) 
ir jāparaksta veidlapa. 

 

Pēc 30 dienām izmaiņas ģenealoģijā nav pieļaujamas. 
 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar ģenealoģijas izmaiņām, neviens no bonusu apjomiem netiks ieskaitīti 
jaunajiem augstākstāvošajiem biznesa partneriem (piemēram bonusi par Fast Start, Dream Car programmu). 
 


