
CHANGE OF GENEALOGY INFORMATION  

SPONSOR CHANGE 

PLACEMENT CHANGE 

Zmiana Sponsora/umiejscowienia w stukturze 
Informacje o dokonywanej zmianie  

Partner Biznesowy wnioskujacy o zmiane ID# Podpis 

Partner Biznesowy przenoszony ID# Podpis 

Data 

Zmiana Sponsora 
Aktualny Sponsor ID# Podpis 

Nowy Sponsor ID# Podpis 

Schemat grupy przed Schemat grupy po 

Zmiana umiejscowienia w strukturze 
Aktualny upline ID# Podpis 

Nowy upline ID# Podpis 

Schemat struktury przed Schemat struktury po 

Zmiany należy przesłać pocztą e-mail na adres: cs.pol@kyani.com, cs.ee@kyani.com
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Instrukcje dot. dokonywania zmiany 
Sponsora/umiejscowienia w Strukturze 

W przypadku wniosków o Zmianę genealogii, w trakcie pierwszych 10 dni, Sponsor może złożyć wniosek o 
zmianę bez wykorzystania formularza. Może być to zmiana Sponsoringu lub Przydziału. Aby dokonać takiej 
zmiany, sponsor musi wysłać e-mail do Obsługi klienta z adresu e-mail sponsora zarejestrowanego w danych.

Po 10 dniach i w terminie 30 dni można użyć formularza wniosku o Zmianę genealogii, do dokonania 1 
bezpłatnej zmiany Sponsora lub Przydziału. Zmiany te należy zgłosić, wraz z wypełnionym formularzem 
wniosku o Zmianę genealogii, który jest całkowicie wypełniony i podpisany przez przenoszonego Partnera 
Biznesowego/Klienta, obecnego Partnera Biznesowego będącego powyżej w hierarchii i nowego Partnera 
Biznesowego będącego powyżej w hierarchii. Dla dodatkowego wyjaśnienia należy użyć pól we wszystkich 
sekcjach do przedstawienia zmian. Dodatkowo wymagana będzie zgoda WSZYSTKICH Partnerów Biznesowych 
dotkniętych zmianą i Kyäni skontaktuje się z Partnerami Biznesowymi, których zgoda jest potrzebna. W razie 
braku zgody choćby jednego z Partnerów Biznesowych będących powyżej w hierarchii zmiany nie zostaną 
wprowadzone.

Prosimy upewnić się, że zmiany wpisane są we właściwej sekcji. W razie dokonywania zmiany Sponsora należy 
wypełnić informacje w górnej sekcji oznaczonej „Zmiana sponsora“. W razie dokonywania zmiany Przydziału 
należy wypełnić informacje w dolnej sekcji oznaczonej „Zmiana przydziału“. W razie dokonywania zmiany 
zarówno Sponsora, jak i Przydziału należy wypełnić obie sekcje.

Należy pamiętać, że w razie dokonywania zmiany osobą, która musi złożyć podpis jako Partner Biznesowy 
będący powyżej w hierarchii jest Partner Biznesowy wskazany w drzewie genealogicznym. Np. jeżeli mamy 
Partnera Biznesowego Johna Doe (ID# 100), dla którego nadrzędnym Sponsorem jest Jane Smith (ID# 80), a 
nadrzędnym Przydziałem jest Jan Anderson (ID# 90) to w razie wniosku o zmianę przydziału Johna Doe (ID# 
100), formularz powinien podpisać Jan Anderson (ID# 90). W razie chęci przeniesienia sponsoringu Partnera 
Biznesowego Johna Doe (ID# 100), wówczas formularz powinna podpisać Partner Biznesowy Jane Smith (ID# 
80).

Zmiany genealogii są niedopuszczalne po upływie 30 dni.

Prosimy pamiętać, że punkty związane ze Zmianami w Genealogii w przypadku niektórych bonusów i promocji 
(np. w przypadku Szybkiego Startu i Programu "Samochód Twoich Marzeń"), nie zostaną przypisane nowemu 
Partnerowi Biznesowemu w Upline. 
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