
 
 
 

            Cuprinsul întrebărilor- Conturile partenerilor  

 

Politica 3.3 Young Living încurajează și preferă ca membrii să lucreze împreună cu partenerii lor (dacă este cazul) în 

construirea unei singure organizații de vânzări. Totuși, din cauza divorțului, separării, înțelegerii reciproce etc.,există o 

excepție de la  regula generală. Începând cu data de 2 iulie 2018, tu și partenerul tău puteți avea conturi separate 

atâta timp cât al doilea cont  este  sponzorizat ca primul saual doilea nivel al contului  celuilalt partener. Young Living va 

controla periodic aceste două conturi și poate închide contul creat mai târziu dacă se află, la latitudinea firmei Young 

Living, că contul creat mai târziu estefolosit pentru a manipula Planul de bonusare sau partenerii nu respectă regula de 

70% menționată în secțiunea  6.1. O organizație comună de vânzări va  fitratată ca o întreținere comună cu drepturi de  

urmași. 

 
Î.   Ce se întâmplă dacă am creat un cont de partener înainte de data de 1 august dar nu am 

realizat că acest lucru este înafara aliniamentului politicii?  

 R.  Un cont activ al unui partener, care a existat înainte de data de 1 august, își va menține 

drepturile în organizația sa de vânzări și i se va permite să își păstreze conturile. Conturile 

trebuie să fie, în concordanță cu politica actuală creată, în primul sau al doilea nivel al 

organizației celuilalt partener.  Dacă ai întrebări cu privire la contul tău și la poziționarea 

acestuia, te rugăm să trimiți un e-mail la duplicates@youngliving.com 

 
Î.   Ce să fac dacă am creat cu mult timp în urmă un cont de partener, dar a devenit inactiv de 

atunci? 

R.   Dacă un cont inițial de partener a devenit inactiv, poți crea un cont nou în concordanță cu politica 

actuală, care impune ca noul cont creat de partener să fie sponsorizat în primul sau al doilea nivel 

al celuilalt partener. 

 
 Î.   Ce să fac dacă am avut un cont de partener dar a fost anulat ca duplicat? Pot să reactivez 

contul original dacă este în primul sau al doilea nivel al organizației celuilalt  partener?  

R.   Un cont care a fost anulat pentru că nu era în concordanță cu politica actuală de atunci, nu poate fi 

reactivat; trebuie creat un cont nou. 

 

Î.    Ce să fac dacă am anulat în mod voluntar contul partenerului meu? Trebuie să aștept șase 

luni înainte de a crea unul nou?  

R.   Nu. Dacă ai anulat în mod voluntar contul unui partener, poți crea un cont nou de partener în 

concordanță cu politica actuală, care plasează contul nou creat în primul sau al doilea nivel al 

organizației celuilalt partener.  

 

Î.    În cazul în care contul partenerului meu este creat în concordanță cu politica actuală, pot să 

încep să îmi construiesc afacerea în dreptul partenerului meu? 

R.   Da. Dacă contul partenerului este activ și în stare bună, această ramură trebuie tratată ca orice 
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altă ramură. 

 

Î.    Partenerul meu și cu mine avem același cont bancar. În cazul acesta, putem folosi același  

card?  

R.   Nu. Conturile partenerilor trebuie gestionate în mod separat. Fiecare cont trebuie să aibă propria 

sa formă de plată cu o adresă individuală de e-mail și numere de telefon separate. Cardurile de 

credit folosite pe cont trebuie să fie în numele membrului cu un număr diferit de card pentru fiecare 

cont de membru.  Este permis ca cardurile de credit folosite să fie de la același cont bancar.  

 

Î.    Eu și cu partenerul meu deținem același cont bancar. Este necesar să avem conturi bancare 

separate pentru a ne gestiona organizațiile de vânzări și pentru a primi comisioane?  

R.   Nu. Comisioanele, fie că sunt transferate în mod direct sau primite prin cec, pot fi depozitate într-
un cont bancar comun.  Cecurile vor fi emise în numele membrului de pe cont.  Cardurile de credit 

folosite pe cont trebuie emise în numele membrului cu numere diferite și separate de carduri de 

credit pentru fiecare cont de membru.  Este permis ca cardurile de credit folosite să fie de la 

același cont bancar.  

 

Î.    Eu și cu partenerul meu împărțim momentan un cont Young Living. Trebuie să șterg numele 

partenerului meu de pe contul meu pentru ca ei să își poată crea un cont nou de partener?  

R.   Nu. Firma Young Living, la latitudinea sa, a ales să facă o excepție pentru acei membri care 

împart momentan un cont activ comun în stare bună. Un al doilea cont de partener poate fi creat 
ca un cont de membru personal sau de afaceri.  Fiecare partener poate avea interes generator 
de beneficii în doar două conturi dintre ei, însemnând faptul că, dacă un cuplu împarte deja un 

cont, doar un cont adițional poate fi creat în care fie unul, fie amândoi pot avea un interes. Al 

doilea cont trebuie creat în primul sau al doilea nivel al contului deja existent, deoarece în caz 

contrar, acel cont va fi anulat. Al doilea cont, deși poate fi deținut în mod comun de amândoi 

parteneri, trebuie să folosească o entitate distinctă sau numele celuilalt partener.  

 Pentru mai multe informații cu privire la crearea unui al doilea cont de partener, te 

rugăm să contactezi serviciuclienti@youngliving.com. 
 

Notă: Aceasta este o excepție a politicii care permite unui membru să aibă interes generator de 

beneficii doar într-un cont.  Membrii cu conturi de partener pot avea interes generator de 

beneficii în două conturi dacă sunt conturi partenere, create la o diferență de două niveluri unul 

de altul conform politicii.  Te rugăm să consulți politica 3. 4 care specifică, ” Un membru poate 

opera sau poate avea un interes, legal sau echitabil, doar într-un cont, înafară de cazul în care 

este permis în mod expres acest lucru în această secțiune.” 

 

Dacă firma young Living află că un membru are un interes nepermis în mai multe conturi, va 

anula conturile duplicate, lăsând doar contul de membru creat prima dată. Nu îți este permis 

să creezi conturi duble, cu scopul de a-ți schimba sponsorii, de a manipula Planul de 

bonusare, sau de a eluda acordul în orice mod.  

     Dacă ai eliminat numele partenerului tău de pe contul tău în ultimele 30 de zile, te rugăm 
să contactezi serviciuclienti@youngliving.com. 

 

Î.    Eu și cu partenerul meu deținem un cont comun de afaceri. Trebuie să șterg numele 

partenerului meu de pe contul meu pentru ca ei să își poată crea un cont nou de partener?  

R.   Nu. Firma Young Living, la latitudinea sa, a ales să facă o excepție pentru acei membri care 

împart momentan un cont activ comun în stare bună. Un al doilea cont de partener poate fi creat 
ca un cont de membru personal sau de afaceri.  Fiecare partener poate avea interes generator 
de beneficii în doar două conturi dintre ei, însemnând faptul că dacă un cuplu împarte deja un 

cont, doar un cont adițional poate fi creat în care fie unul, fie amândoi pot avea un interes. Al 

doilea cont trebuie creat în primul sau al doilea nivel al contului deja existent, deoarece în caz 
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contrar, acel cont va fi anulat. Al doilea cont, deși poate fi deținut în mod comun de amândoi 

parteneri, trebuie să folosească o entitate distinctă sau numele celuilalt partener.  

 Pentru mai multe informații cu privire la crearea unui al doilea cont de partener, te 

rugăm să contactezi serviciuclienti@youngliving.com. 
 

Notă: Aceasta este o excepție a politicii care permite unui membru să aibă interes generator de 

beneficii doar într-un cont.  Membrii cu conturi de partener pot avea interes generator de beneficii 

în două conturi dacă sunt conturi partenere, create la o diferență de două niveluri unul de altul 

conform politicii.  Te rugăm să consulți politica 3.7 care menționează, ” Entitatea trebuie să 

demonstreze că nicio parte sau participant din cadrul entității nu participă în altă organizație de 

vânzări, deoarece niciun individ nu poate participa în mai mult de o organizație de vânzări sub 

nicio formă.” 
 

Dacă firma Young Living află că un membru are un interes nepermis în mai multe conturi, va 

anula conturile duplicate, lăsând doar contul de membru creat prima dată. Nu îți este permis 

să creezi conturi duble, cu scopul de a-ți schimba sponsorii, de a manipula Planul de 

bonusare, sau de a eluda acordul în orice mod.  
 

Dacă ai eliminat numele partenerului tău de pe contul tău în ultimele 30 de zile, te rugăm să 
contactezi accountupdates@youngliving.com 

 

Î.    Sunt valabile aceste reguli și pentru conturile internaționale?  

R.   Toate piețele de desfacere, incluzând NFR, trebuie să respecte aceleași reguli cu privire la 

conturile de parteneri. Indonezia este singura piață de desfacere care nu poate crea conturi de 

parteneri momentan.
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