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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az első 10 napon belül a Szponzor kérvényezheti a Genealógiai Módosítást a formanyomtatvány
kitöltése nélkül. Ez lehet Elhelyezés vagy akár Szponzor módosítása is. A módosítási kérelmet akkor
tudjuk elfogadni, ha a Szponzor küld egy e-mailt a Kyäni Ügyfélszolgálatának a saját hivatalosan
regisztrált e-mail címéről.
10 nap után és 30 napon belül 1 alkalommal kérhető Szponzor vagy Elhelyezés Módosítás a kitöltött
Genealógiai Módosítási Kérelemmel, amely ingyenes. A nyomtatványt minden módosítás esetén
teljesen kitöltve kell benyújtani, és minden esetben szükség van az áthelyezendő Üzleti Partner/
Vásárló (a lapon ""Aki máshová lesz helyezve"") , illetve a jelenlegi felső vonal és az új felső vonal
aláírására is. Az üres mezőkbe a módosítást le is lehet rajzolni a könnyebb megértés érdekében, de
ennek kitöltése nem kötelező. Ezen felül MINDEN olyan Üzleti Partnernek, akinek a struktúrájára
befolyással van a módosítás, engedélyeznie kell a változtatásokat. Ennek érdekében a Kyäni minden
ilyen Üzleti Partnerrel kapcsolatba lép. Ha bárki a megkeresett Üzleti Partnerek közül nem adja
beleegyezését a változtatáshoz, a Genealógiai Módosítás nem kerül végrehajtásra.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a megfelelő részt töltse ki. Ha a Szponzorfán lesz a változás (a munkatársat
beléptető személy változik), akkor az „Áthelyezés a Szponzorfán” részt kell kitölteni. Ha az Elhelyezési
Fán kéri a változást (más alá szeretné elhelyezni az Üzleti Partnert), akkor a lap alsó részén található
„Módosítás az Elhelyezési Fán” részt kell kitölteni. Ha a Szponzor és az Elhelyezés is változik, akkor
mindkét részt ki kell tölteni.
Ne feledje, hogy elsőként a jelenlegi felső vonalnak kell aláírnia a nyomtatványt attól függően, hogy
melyik genealógiai fán történik a módosítás. Ha például Kelemen Kálmán nevű Üzleti Partnernek
(ID 100)- akinek a Szponzora Kiss Piroska (ID 80) és Péter Pál (ID 90) alatt van elhelyezve- az
elhelyezését szeretnék megváltoztatni, akkor Péter Pálnak (ID 90) kell aláírnia a nyomtatványt (a lapon
„Aki alá jelenleg helyezve van”), mint a jelenlegi felső vonal. Ha azt szeretné, hogy Kelemen Kálmánnak
(ID 100) más legyen a szponzora, akkor Kiss Piroskának (ID 80) kell aláírnia a nyomtatványt, mint
jelenlegi felső vonal (a lapon „Jelenlegi Szponzor”).
30 napot követően Genealógiai Módosítási Kérelem már nem kerül végrehajtásra.
Felhívjuk figyelmét, hogy azok a pontok, amelyek kapcsolatban állnak egy Genealógiai
Módosítással, nem kerülnek beszámításra az új Felsővonalbeli Üzleti Partnerhez bizonyos bónuszok
és promóciók esetében (pl. Gyorskezdés Jutalék, Álom Autóprogram).

CHNG-GENEALOGY-V2-09.2018-HU-EU

