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Kümne (10) esimese päeva jooksul võib sponsor teha sooviavalduse genealoogia muutmiseks (sponsori 

või paigutuse muutus) ilma taotlusevormi täitmata. Sellise muudatuse tegemiseks peab sponsor saatma 

vastavasisulise kirja oma registreeritud e-postiaadressi kaudu Kyäni klienditeenidusele. 

Pärast 10. päeva, kuid enne 30 päeva möödumist on võimalik esitada üks sponsori või paigutuse muutmise 

taotlus tasuta. Muudatused tuleb esitada Genealoogia muutmise vormil, mis täidetakse korrektselt ja 

täielikult ning allkirjastatakse ümberpaigutatava Business Partner/kliendi, praeguse ülaliini Business Partner 

ja uue ülaliini Business Partner poolt. Kasuta muudatuse visandamiseks ja täiendavaks lahtiseletamiseks 

vastava alajaotuse lahtreid. Lisaks peavad oma kooskõlastuse andma KÕIK Business Partner, keda 

kavandatav muudatus mõjutab, ja Kyäni võtab ühendust kõigiga, kelle kinnitust on muudatuse tegemiseks 

vaja. Kui mõni asjassepuutuv Business Partner ei nõustu muudatusega, siis seda muudatust ei teostata. 

Veendu, et kajastad muudatust õiges alajaotuses. Sponsori muutmise korral täida informatsioon ülemises 

osas pealkirjaga "Sponsori muutmine". Paigutuse muutmise korral täida informatsioon alumises osas 

pealkirjaga "Paigutuse muutmine". Nii sponsori kui ka paigutuse muutmise korral pead täitma mõlemad 

osad. 

Pea meeles, et praeguse ülaliinina peab allkirja andma ülaliini Business Partner selles genealoogiapuus, 

milles muudatus tehakse. Näide: Business Partner Tanel Taru (ID# 100) sponsoriks on Kati Karu (ID# 80) ja 

paigutuse ülaliin on Mati Maru (ID# 90). Esitati taotlus Tanel Taru (ID# 100) paigutuse muutmiseks. Sellisel 

juhul peab vormi allkirjastama Mati Maru (ID# 90). Kui aga soovitakse muuta Business Partner Tanel Taru 

(ID# 100) sponsorit, peab vormi allkirjastama Business Partner Kati Karu (ID# 80). 

Pärast 30 päeva möödumist ei ole genealoogia muutmine lubatud. 

Tähelepanu: Genealoogia muudatustest tulenevaid käibeid ei võeta uutel ülaliini Business Partner teatud 

boonuste ja kampaaniate arvestamisel arvesse (näiteks Kiirstart, Dream Car autoprogramm). 
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