
Jövőépítő Program “újratöltés”
211012HU01

Változások
A változások részben található minden olyan változtatás, amely az előző verzióhoz képest
módosításra került.

- Elnevezések változtatása: Jövőépítő Program a korábbi “Megtakarítási Program”
helyett, és újratöltés az “amnesztia” elnevezés helyett.

- Újratöltésre kitűzött időszak, azaz a szabályzat érvényessége: 2021.10.01-től
2021.12.31-ig tart.

- A 2. pont szerint módosult az újratöltés érvényesítésének a menete.
- A 3. pont: nem csak 1 BTC-s partnerek, hanem 0,5 BTC-s Jövőépítő Programmal

rendelkező tagok is élhetnek az újratöltés lehetőségével.

1. A szabályzat leírása

Azoknak a tagoknak, akik rendelkeznek 0,5 vagy 1 BTC-s Jövőépítő Programmal, azonban
a havi részletekkel elmaradásban vannak, lehetőséget biztosítunk a program
átütemezésére, újratöltésére  Az újratöltés során az elmaradt havi befizetések a hátralévő
hónapokra oszlanak el.

2. Az újratöltés érvényesítése

2.1. A mentor egyeztet az ügyféllel a Jövőépítő Program újratöltésével
kapcsolatban, tájékoztatja az új, módosult havidíjról és az újratöltés
menetéről.

2.2. A tag befizeti az új, módosult havidíj egy részletét, ezáltal jogosulttá válik az
újratöltésre. Utalás, vagy a banki befizetés közleményébe kerüljön bele az
újratöltésben érintett tag email címe és a “JP” rövidítés.

2.3. Ezt követően a mentor az alábbi űrlap kitöltésével jelzi az ügyfél igényét a
rendszer felé a tag Jövőépítő Programjának újratöltésére:
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2.4. Az űrlapon keresztül beküldött igény beérkezése után a support ellenőrzi a
befizetést, majd intézkedik, hogy az informatika az “újratöltő” tag Jövőépítő
Programját átállítsa.

2.5. Ezt követően a mentor a “basic” felületen ellenőrzi, hogy az újratöltés,
átállítás megtörtént-e. Amint az újraaktiválás megtörtént értesíti erről a tagot.

2.6. A sikeres újratöltéssel tag BTH-eBTC váltási joga újra érvényesíthető, ha a
tag meghívottjai, illetve mentorok esetében a mentoráltak körében is forgalom
keletkezik.

3. Egyéb információk

3.1. Egy évben, csak egyszer van lehetőség az átütemezésre, újratöltésre..

4. A szabályzat érvényessége

A szabályzat 2021.10.01.-én UTC 00:00-tól, 2021. 12. 31-én UTC 23:59-ig érvényes.

Ez a szabályzat 2 (két) oldalból és 4 (négy) pontból áll.
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