Všeobecné podmienky CLUBu NFD

1) Club NFD. Club NFD je neuzavretý okruh osôb pochádzajúci iba z členov družstva Naše Finančné Družstvo (ďalej iba NFD), ktorí sa zaujímajú o aktívnu
spoluprácu v oblasti rozširovania členskej základne členov družstva.
2) Cieľ CLUBu NFD. Cieľom klubu je rozširovať členskú základňu NFD a zvyšovať obraty NFD. Cieľom je aktívne vzdelávať členov v oblasti družstevníctva ako aj v oblasti predaja, budovania a riadenia obchodných teamov.
3) Body, zľavové body a ich vplyv na podiel na zisku. Člen za svoju aktivitu získava body v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok. Body
sa používajú pri výpočte podielu na zisku NFD pre konkrétneho člena, bonusov, zliav a iných benefitov. Aktivita člena spočíva v dobrovoľnej práci pre NFD
bez nároku na províziu, ale s cieľom vytvoriť zisk družstva, z ktorého člen získa adekvátny podiel. Člen svojou dobrovoľníckou činnosťou pre NFD buduje
dobré meno družstva NFD a tým zvyšuje záujem svojho okolia o družstvo, následne sám používa produkty a služby NFD, čo prináša zisk družstvu NFD.
Samotná činnosť budovania dobrého mena družstva NFD nespadá pod ustanovenia zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení. Samotné používanie finančných služieb, alebo nakupovanie produktov priamo medzi členom a družstvom NFD je následne vzťah
zákaznícky a nie sprostredkovateľský, z čoho vyplýva, že činnosť budovania dobrého mena súvisí iba s bezplatnou propagáciou družstva NFD. Vzniknutý
zisk sa rozdeľuje medzi členov AC a EC. Okrem podielu na zisku majú členovia CLUBU (AC/EC/PC) nárok na odmenu vo forme zľavových bodov a tieto
zľavové body sa vyrátavajú zo získaných províznych úrovní uvedených v tabuľke odmien bod 9. týchto VOP. Podmienkou výplaty zľavových bodov za
priame body je, aby člen za dané účtovné obdobie t.j. 1 mesiac nadobudol 35 osobných priamych bodov. Podmienkou pridelenia plnej výšky zľavových
bodov za obratové body je v danom účtovnom období nadobudnúť 5 bodov. Podmienkou pridelenia plnej výšky odmeny zľavových bodov je získať 100%
úspešnosť v produktivite člena v manažérskom systéme SAMKO. Produktivita na jedného člena je v manažérskom systéme SAMKO sledovaná podľa
aktivity člena, kde sa maximálne vyžaduje naplniť 27 produkčných bodov. Produkčné body je možné získať z obratových bodov (1 obratový bod = 1
produkčný bod), z NFDPV (1 NFD PV = 22,5 produkčného bodu na obdobie 180 mesiacov, v prípade že člen má uhradený záväzok splátky NFD PV) a z
predaja ďalších produktov družstva, ktoré majú zverejnenú hodnotu produkčného bodu v prezentáciách. V prípade, že člen vytvára svojou aktivitou príjem
v iných produktoch, potom sa znižuje požadovaná úroveň obratových bodov. V prípade nižšej percentuálnej úspešnosti produktivity v manažérskom systéme
SAMKO bude pridelená členovi alikvotná časť zľavových bodov. Získané zľavové body člena tvoria odmenu pre člena a člen s touto odmenou nakladá v
zmysle bodu 7. týchto VOP.
4) Refundácia - vernostný dôchodok. Člen za nákupy vykonané prostredníctvom CREDITPAY získava BODY Z OBRATU v závislosti od výšky vykonaného obratu. V zmysle platného cenníka poplatkov každý obrat na “účet k platobnej karte uvedenej v profile klienta” vo výške $100 / 90 € = 1 bod alebo
každý obrat cez CREDITPAY (domáca platba, SEPA platba alebo zahraničná platba) alebo “platba na vlastný účet v inej mene klienta”(konverzia), je $
200/180 € = 1 bod. Za obraty za splátky NFD PV člen získava BODY Z OBRATU NFD PV vo výške 180 EUR = 16 bodov. Ak Člen získa 450 bodov z
obratu, má právo na nadobudnutie podielu na základnom imaní NFD vo výške 332,- EUR. Nadobudnutím podielu v NFD má člen právo na podiel na zisku
v súlade so Stanovami NFD a v súlade so vzorcom na výpočet refundácie a v súlade s doleuvedenou Tabuľkou. Proces nadobudnutia podielu a následne
ďalších podielov (nie však viac ako 200 podielov) prebehne tak, že člen dostáva za každých 450 bodov z obratu, odmenu vo výške 332,- EUR, ktorú formou
ekonomického zápočtu môže použiť iba na účely nákupu podielov. Vnútorné predpisy NFD obsahujú záväzok NFD prijať a umožniť členovi nadobudnúť
za body z obratu podiel na majetku NFD. Čím väčší je podiel člena na majetku NFD, tým vyšší podiel na zisku člen dosahuje a tým väčšia je aj jeho
refundácia. Presný vzorec na výpočet podielu na zisku - refundácie zvanej aj ako “vernostný dôchodok”, nájde člen v členskej zóne.
5) Členstvo v CLUBe NFD. Presné podmienky vzniku členstva, jeho zániku, ako práva a povinnosti Člena upravujú Stanovy CLUBu NFD a Stanovy NFD.
Primárne členstvo v CLUBe NFD je bezplatné. Aj ostatné typy členstiev v CLUBe NFD sú bezplatné, avšak vznikajú plnením podmienok vyššej
aktivity v spolupráci či vyššou majetkovou účasťou v družstve. NFD môže v mimoriadnych prípadoch žiadať o mimoriadny členský poplatok, a to len
v odôvodnených prípadoch za účelom vysporiadania nákladov, ktoré sú spojené s daným členstvom konkrétneho člena (náklady na bankové poplatky, právny
servis, IT náklady, personálne náklady, či iné priame náklady). Každý člen môže mať iba jedno členstvo. Členstvo v CLUBe NFD má nasledovné
doleuvedené typy. Od 1.10.2017 je možné stať sa členom družstva iba ako EC člen a následne počas členstva sa môže tento typ členstva meniť podľa toho,
ako si člen plní úlohy vyplývajúce z daného typu členstva. Člen je povinný sa riadiť Stanovami a Vnútornými predpismi NFD, pokynmi manažérskeho
systému SAMKO a predovšetkým KYC a AML (čiže je povinný predložiť požadované podklady pre verifikáciu a identifikáciu svojej osoby).
a) Primárne členstvo (PC) - je ak člen iba používa platobný účet CREDITPAY (HOME alebo BUSINESS) a získava BODY za obraty (za body získava
majetkové podiely družstva). PC člen získava “vernostný dôchodok”, ktorý postupne rastie z vykonaných obratov na základe vernostného programu CLUB
NFD. PC člen môže poberať odmeny zo spoluprácu, ak vykoná činnosti nad rámec a systém SAMKO mu pridelí odmenu vypočítanú a zobrazenú na webstránke člena - „Moja výplata“. Člen si môže tvoriť vlastný team družstevníkov iba cez kooperáciu s EC členom, taktiež má možnosť využiť nákupy v Tržnici
družstva a nákupy z Nákupného centra, rovnako má právo kedykoľvek zmeniť typ členstva jednoduchým spôsobom - iba nákupom NFD PV. Tento typ
členstva neumožňuje získať RENTU a ani nemôže byť leadrom v tzv.„rentovej obchodnej sieti“.
b) Aktívne členstvo (AC) - je ak člen získa 100 priamych bodov nákupom AC balíka z Nákupného centra (v členskej zóne člena družstva) = Člen používaním
družstevného platobného systému získava BODY za obraty (za body získava podiely družstva), má možnosť aktívne propagovať dobré meno družstva NFD
a rozširovať si vlastný team členov družstva (ak má aktívny kód prezentéra), čím pomáha družstvu tvoriť zisk, a získava tak aj právo na odmenu určený
podľa doleuvedenej Tabuľky a bodu 3) a 10). Člen získava registračné číslo, ktoré bude používať pri evidovaní nového Člena. Člen je pri svojej činnosti
povinný riadiť sa pokynmi NFD. Aktívny člen má nárok na odmenu z príjmov družstva za obraty, ktoré vykonali členovia z jeho teamu, ako aj z priamych
bodov od PC a AC, ale nie za EC. Člen má možnosť využiť nákupy v Tržnici družstva a nákupy z Nákupného centra, rovnako má právo kedykoľvek zmeniť
typ členstva jednoducho nákupom EC balíka z Nákupného centra. Tento typ členstva bolo možné získať iba do 30.9.2017.
c) Exkluzívne členstvo (EC) - je ak z Nákupného centra (v členskej zóne člena družstva) člen nákupom EC balíka získa 250 priamych bodov a 2097
priamych bodov za NFD PV. Cena EC balíka je 69 EUR, ktorú je potrebné uhradiť do 14. dní aj min. akontáciou 100 EUR za NFD PV. V opačnom prípade
bude objednávka stornovaná za poplatok 69 EUR. Exkluzívne členstvo (EC) môže získať člen družstva aj nákupom tzv. Zeleného podielu z Nákupného
centra bez doplatku 69 EUR za EC balík a bez pridelenia 250 priamych bodov. Ak však má člen záujem o aktívnu spoluprácu s družstvom, písomne zašle
požiadavku o zaslanie EC balíka na info@nfd.sk. Konkrétne podmienky nákupu Zeleného podielu obsahujú Investičné podmienky a výhody pre člena,
ktorý vlastní zelený podiel, sú uvedené v Prílohe č. 1 týcho VOP Clubu NFD. Člen EC získava všetky výhody ako člen AC, má nárok na všetky odmeny z
obratových bodov aj priamych bodov podľa doleuvedenej Tabuľky a z celého vlastného teamu. Pre toto členstvo platia v celom rozsahu pokyny družstva pre
budovanie dobrého mena NFD a podmienky predkladania dokladov ako pre AC a PC.
d) Aktivácia a deaktivácia kódu prezentéra - Člen nákupom EC balíka z nákupného centra získava kód prezentéra, ktorý sa aktivuje účasťou člena
na workshope a ktorý umožňuje členovi registrovať do družstva nových členov. Kód prezentéra je aktívny 2 roky, potom sa deaktivuje. Ak člen do 6 mesiacov
od deaktivácie kódu prezentéra si svoj kód opäť neaktivuje, jeho členstvo sa zmení na Primárne. Záujemcovia o aktiváciu kódu prezentéra,
a teda o účasť na workshope sa nahlasujú na info@nfd.sk.
6) Podielový nákup ZLATA - každý člen má možnosť kúpiť si cez NFD investičné zlato (formou spoločných nákupov). Zlato je uložené v chránených
bankových trezoroch (viac info o trezoroch - www.viamat.com). Člen si môže kúpiť zlato za trhovú cenu na burze (London fix + 6%). Nákup zlata sa vykoná
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formou objednávky v CreditPay v zmysle obchodných podmienok na podielový nákup zlata. Realizácia objednávky nákupu investičného zlata sa uskutoční
vždy v posledný pracovný deň v danom mesiaci, resp. najneskôr prvý týždeň v novom mesiaci. NFD kupuje zlato spoločne s členmi, čím sa dosahuje
jednorázovo väčší nákup, a tak sa získa výhodnejšia cena zlata. Do 3 pracovných dní následne sa členovi na podúčte vedenom v ZLATE zobrazí presná
gramáž zakúpeného zlata. Člen si môže kupovať rôzne gramáže zlata cez čiastkové podielové nákupy. V prípade predaja, NFD novo-zakúpené zlato odkúpi
späť avšak iba raz mesačne, alebo samostatne cez helpdesk NFD so žiadosťou na prevod zlata do meny EUR, ktoré NFD odkúpi za aktuálnu trhovú cenu (s
poplatkom 6%, ktorý si účtuje broker, kde NFD zlato nakupuje). Za nákup a likviditu zlata zodpovedá NFD. V prípade, že člen vloží nakúpené zlato ako
nefinančný vklad do družstva, potom sa odkup zlata ako aj celý nefinančný vklad riadi Stanovami NFD v zmysle informácií vzťahujúcich sa na bežný členský
vklad a príslušný nefinančný vklad.
7) Zľavové body - člen získava zľavové body ako odmenu za spoluprácu, ako aj ako odmenu za obrat pri nákupe v Tržnici družstva, či iných zmluvných
predajniach. Tieto zľavové body môže člen použiť na preplatenie poplatkov v CreditPay do výšky nazbieraných zľavových bodov, v zmysle evidencie a
správy zľavových bodov na konte CreditPay. Zľavové body si môže dať každý člen vyplatiť (suma je vždy s DPH). Právnické osoby a fyzické osoby
podnikatelia formou vystavenej faktúry za sprostredkovanie obchodu. O vyplatenie môže požiadať aj fyzická osoba nepodnikateľ formou prideleného
zvýšeného podielu na ročnom zisku v zmysle Stanov družstva.
8) Priame body. Člen za nákupy v Nákupnom centre a za nákup NFD PV získava priame body. Produkty do nákupného centra dodáva NFD poprípade
zmluvní partneri NFD, v zmysle ich obchodných podmienok.
9) Tabuľka odmien:
Úroveň

Priame body celej
skupiny (vyúčtovanie
1 x mesačne)

% provízia

Priame body sú pridelené
za sprostredkovanie:

Úroveň

BODY Z OBRATU cez CP z celej siete
$200/180 € obrat = 1 bod (obrat na vlastnú
kartu $100/90 € obrat = 1 bod), čl 4

%
odmena

Team player

Od 300

10%

Členstvo PC – 0 Bodov

1

Od 100

10%

Team leader

2.000

20%

Členstvo AC – 100
Bodov

2

400

20%

3

1.000

30%

Team manager

4.000

30%

Členstvo EC – 250 Bodov

4

2.000

40%

Director

8.000

35%

NFD PV - 2097 bodov

5

4.000

50%

Viceprezident

15.000

40%

6

8.000

60%

Prezident

25.000

45%

7

15.000 a viac

70%

Rentiér

50.000 a viac

50%

RENTA: V prípade, že ste na uvedenej pozícii RENTIÉR a vybudujete 2 obch.
vetvy (PC člen sa nepočíta do rentovej vetvy), ktoré dosiahnu BODY z OBRATU
v zmysle čl 4 VOP CLUBu na úroveň 5, začnete z týchto bodov celej siete NFD
dostávať Rentu - 5% doživotne.

Podmienkou výplaty tejto odmeny je uskutočniť osobný obrat
na vlastnej karte nad 5 bodov z obratu / mesačne okrem bodov z obratu
za splátky NFD PV

10) Spôsob výpočtu podielu na odmene a odmena v zľavových bodoch:
Pri vyúčtovaní sa vypočítava odmena v podobe zľavových bodov, na základe získaných marketingových bodov (priame body a obratové body) a ich
následného prepočtu voči produktivite. Celý podrobný výpočet odmeny je vyšpecifikovaný na webstránke člena družstva - v členskej zóne v časti „Moja
výplata“. Vyúčtovanie za priame a obratové body sa deje jedenkrát mesačne. Do vyúčtovania vstupujú len autorizované priame a obratové body získané od
prvého do posledného dňa v mesiaci.
Rovnako po splnení kritérií uvedených v tabuľke v bode 9) a v dokumente Desatoro, na mesačnej báze sa vypočítava podiel z príjmu z obratov nazývaný
RENTA, čo je podiel na príjme zo všetkých obratov tých obchodných sietí, ktoré splnili 5 úroveň bodov z obratov. Pre získanie renty z aktívnej činnosti je
potrebné splniť nasledovné kritériá: dosiahnuť 7. pozíciu v kariére (pozícia “Rentiér”), mať minimálne 15 obchodných partnerov na frontovej línii, z toho
aspoň 7 s AC alebo EC členstvom, v rámci Univerzity NFD dosiahnuť minimálne 2. triedu, dve obchodné vetvy dosiahnu historicky minimálne 1x 5.obratovú
pozíciu (4000 bodov z obratov).
Rentu môže získať iba AC/EC člen klubu CLUB NFD a rovnako tak iba AC/EC člen klubu CLUB NFD môže byť leadrom tzv. rentovej obchodnej siete.
Ak tieto podmienky nie sú splnené, člen stráca nárok na rentu. Ak leader rentovej obchodnej siete sa stane PC členom, potom rentiér má právo požiadať o
prevzatie najbližšieho najaktívnejšieho leadra s celou sieťou od pôvodného leadra s poníženým členstvom na PC a opätovne získa rentiér rentový príjem
vtedy, ak splní takto prevzatý nový leader podmienku 5 úrovne z obratu.
11) Člen berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu “meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, email“ sú spracúvané v
zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení. NFD sa zaväzuje, že uvedené údaje budú použité len pre účely NFD
pre výpočet odmien. Osobné údaje bude NFD uchovávať po dobu splnenia účelu, na ktorý boli tieto údaje poskytnuté, najdlhšie po dobu, ktorú na
uchovávavnie predpisuje zákon.

12) Člen sa zaväzuje:
a) k pravidelným mesačným obratom cez CreditPay. V prípade neplnenia si tejto podmienky 6 po sebe idúcich mesiacov (t.j. 180 dní) bude členovi zrušené
členstvo v klube bez nároku na refundáciu, či iných odmien, ako aj bez nároku na vyrovnací podiel. Člen bude na ukončenie členstva za jeho neaktivitu
upozornený informčným emailom 60 dní pred ukončením.
b) oznámiť NFD do 14 dní odo dňa zmeny kontaktných údajov, resp. zmena priezviska (po sobáši a pod...).
c) v prípade typu členstva AC a EC s minimálne jednou sprostredkovanou osobou, že sa bude vzdelávať a starostlivo pristupovať k odovzdávaniu informácií
o budovaní siete ako aj bude pomáhať svojim aktívnym obchodným partnerom v otázkach CLUBu NFD. Bude šíriť odporúčaný know-how a nebude ho
nijako pozmeňovať, resp. bude šíriť dobré meno NFD a jeho zmluvných partnerov, pričom v žiadnom prípade nesmie poskytovať zavádzajúce informácie.
Musí poskytovať súčinnosť pri spolupráci svojím obchodným partnerom.
d) plniť kritériá „vzorného družstevníka“, ktoré sú uvedené na webstránke v členskej zóne, v stati Vzorný družstevník.
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13) Činnosť NFD spočíva v budovaní aktív, v správe majetku NFD a tvorbe zisku pre členov. Každý aktívny člen podniká sám za seba na vlastné IČO
a DIČ, pričom nezastupuje NFD. Z činnosti člena musí byť zrejmé, že koná za seba, pretože NFD podniká iba na Slovensku. Členovia zo zahraničia sa
registrujú do NFD iba cez internet online registráciou. Za aktivity členov v zahraničí NFD nenesie a nepreberá zodpovednosť. Jazykové mutácie informácií
o NFD na webstránke a firemných materiáloch sú vyhotovené iba pre členov - spoluvlastníkov NFD pre ich vlastnú potrebu, bez zámeru aktívne podnikať
v zahraničí. Aktivity NFD v zahraničí sa vykonávajú cez dcérske spoločnosti, organizačné zložky, či firmy, kde má NFD majetkový podiel, resp. iné zmluvné
prepojenie.
14) Člen má nárok na refundáciu na základe týchto Všeobecných podmienok a Stanov a presne definovaného vzorca uvedeného na stránke v časti
Štatistiky, pričom tento nárok nemožno zmeniť žiadnym dodatkom. Refundácia je vyplácaná zo zisku družstva a je to vernostná odmena za obraty (podiel
na zisku družstva), ktoré člen vykonal cez CreditPay. Zisk je priebežne dosahovaný, ale negarantovaný. NFD nedokáže garantovať navrátenie plnej výšky
každej kúpnej ceny a čas refundácie (nie však viac ako je výška priemerného mesačného obratu), pretože nie je možné presne predvídať výšku zisku, avšak
o priebehu tejto činnosti bude NFD priebežne informovať Člena prostredníctvom web stránky alebo prostredníctvom na to určených aplikácií. Keďže Člen
klubu je aj členom v družstve NFD, bude informovaný o činnosti NFD a jeho výsledkoch v každom momente cez webstránku prostredníctvom členskej zóny
člena družstva, družstevných novín, newslettera, aplikácií. Informácie sú zasielané všetkým členom NFD. Ak člen odmietne prijímať informácie z družstva,
môže si tým privodiť škody, za ktoré preberá vlastnú zodpovednosť.
15) Výplata refundácie na základe požiadavky Člena (túto požiadavku Člen zrealizuje cez vlastnú zónu web stránky), ak jej výška je v min. hodnote $10
(odmeny do 10$ sa nevyplácajú). Člen môže požiadať o refundáciu po mesačnom vyúčtovaní, ak jeho predchádzajúci mesačný obrat bol aspoň 50%
z priemerného mesačného obratu. Člen sa bude môcť informovať o priebehu refundácie prostredníctvom vlastnej zóny web stránky (prípadne web aplikácií).
Koordináty k vlastnej zóne web stránky budú Členovi zaslané e-mailom, ktorý potvrdzuje registráciu členstva. Žiadaný výber refundácie sa uskutoční vždy
najneskôr do 30 dní od žiadaného dňa výplaty, ak budú splnené vyššie uvedené podmienky. Člen má právo na výber iba mesačnej refundácie. Refundácia
pre člena, čiže podiel na zisku družstva pre člena, je vyplácaná formou výplaty podielu na zisku z nerozdeleného ročného zisku družstva. Ak by došlo
k rozdielom medzi vyplatenou refundáciou a ročným ziskom člena, potom rozdiely budú preúčtované z nasledujúcich ziskov.
16) Zdanenie príjmov zo spolupráce a refundácie. Všetky príjmy - odmeny zo spolupráce sú príjmom člena podliehajúcim aktuálnym daňovým zákonom
vzťahujúcim sa na člena v jeho krajine. NFD zdaňuje svoj zisk a člen už dostáva refundácie (podielový zisk člena) ako príjem po zdanení v zmysle zákonov
SR, čo však znamená, že aj tento zdanený príjem je príjmom člena a člen ďalej už sám v zmysle platnej legislatívy daný príjem musí priznať v daňovom
priznaní, keďže aj tento príjem môže podliehať ďalšiemu dodaneniu, podľa zákonv jeho krajiny.
17) Platnosť a ukončenie (preregistrácia či zmena) členstva v CLUBe NFD. Podmienky a trvanie členstva v CLUBe sa riadia Stanovami. Zrušením
členstva nekončí povinnosť uhradiť prípadné škody, ktoré môžu byť členovi dofakturované. Zrušením členstva v CLUBe NFD sa ruší členstvo v družstve
NFD, s výnimkou iba ak člen nemá zakúpený investičný podiel, zlato, alebo NFD PV, v prípade vlastníctva ostatných typov podielov sa členstvo automaticky
ruší aj v družstve.
a) Členstvo EC a AC môže byť zmenené na PC (prípadná vybudovaná sieť PC členov z frontovej línie sa presunie pod jeho sponzora) ak nastane situácia,
že po uplynutí 5 po sebe idúcich mesiacov bude celkový obrat nižší ako 5 bodov. Rovnako aj neaktívne PC členstvo môže byť zrušené z NFD a CLUBu
NFD úplne (bez nárokov na žiadne náhrady a odmeny), ak člen nevykonáva žiadne obraty viac ako 6 po sebe idúcich mesiacov. Člen môže zmeniť svoje
členstvo na EC, ak si kúpi EC balík s NFD PV. Člen môže mať zmenené členstvo AC/EC na PC, ak si neplní úlohy spadajúce pod daný typ členstva resp.
systém SAMKO vyhodnotí jeho efektívnosť pri kariérnej pozícii členstva AC/EC pod 25%, pri kariérnej pozícii členstva Sponzor pod 20%, pri kariérnej
pozícii členstva Prezentér pod 15%, pri kariérnej pozícii členstva Leader pod 10%, priemer úspešnosti za posledných 6 mesiacov. K zmene členstva dôjde v
prípade ak si AC/EC člen neplní 6 mesiacov svoju základnú úlohu Nákup v tržnici, systém ho zmení na PC. Ak si AC/EC člen do 6 mesiacov od deaktivácie
kódu prezentéra opäť tento kód neaktivuje, systém ho zmení na PC. Ak AC/EC sa zmení na PC a do 3 mesiacov požiada o prinavrátenie AC/EC členstva na
náš helpdesk@nfd.sk a zúčastní sa workshopu 1.A alebo 1.B, systém mu vráti jeho AC/EC členstvo, bezplatne (avšak bez nároku na jeho skupinu).
Požiadavka musí prísť z emailu člena a do 30 dní sa musí zúčastniť workshopu 1.A alebo 1.B od prijatia požiadavky. Člen musí čestne prehlásiť, že začína
plniť podmienky spolupráce s úspešnosťou nad 50%. Ak tak neurobí, následná zmena členstva bude len za predpokladu kúpy štartovacieho balíka za 169
EUR. Zmenou členstva na PC člen AC/EC príde aj o časť obchodnej siete členov PC z frontovej línie (AC/EC mu ostáva), ktorá sa presunie pod najbližšieho
aktívneho člena AC/EC. Člen môže bezplatne požiadať o zmenu členstva AC/EC na PC.
b) Člen môže stratiť tých obchodných partnerov, ktorí požiadajú vedenie (RADU CLUBu NFD - cez určený radariaditelov@nfd.sk) o preregistráciu ak on
ako sponzor neplní bod 12 c), a preto si jeho partner hľadá iného kompetentného sponzora. Takýto presun sa môže urobiť iba v preukázateľných
odôvodnených prípadoch, a to tiež iba jedenkrát. Preregistrácia je spoplatnená v zmysle sprievodných pokynov pri danom úkone. Náklady na preregistráciu
jedného člena v sieti sú účtované od 50 EUR do 150 EUR podľa časovej náročnosti úkonu. Táto suma bude účtovaná ako mimoriadny členský poplatok,
pričom žiadosť bude vybavená až po úhrade tohto mimoriadneho členského poplatku do 30 dní. K tejto preregistrácii nie je nutný súhlas neaktívneho
sponzora.
V akomkoľvek inom prípade je možné uskutočniť preregistráciu iba so súhlasom sponzora, prezentéra a aj NFD. Preregistrácii je venovaný čl. 17, bod 8.
Stanov CLUBu NFD.
c) Náhrada škody - V prípade, ak došlo k zániku členstva člena v družstve z dôvodu škody spôsobenej členom družstvu, člen je povinný nahradiť družstvu
všetku škodu, ktorú družstvu, prípadne inému členovi družstva spôsobil.
18) Nástroje na tvorbu obratov. Každý člen môže vykonávať obraty prostredníctvom odchádzajúcich platieb z platobného účtu CreditPay, vykonávaných
konverzií a karty eMoney, ktoré sú spravované platobnou inštitúciou Payment Institution NFD a. s., so sídlom 17. novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa.,
Slovensko, IČO: 46 847 162. Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10486/P.
19) Helpdesk. Prípadné otázky ohľadne NFD vybavuje helpdesk@nfd.sk. Otázky ohľadne Creditpay vybavuje helpdesk@pay-institution.eu.
20) Všetky otázky a vzťahy neupravené v týchto Všeobecných podmienkach sa riadia podľa ustanovení Stanov CLUBu NFD, prípadne Stanov NFD.
Stanovy CLUBu NFD a Stanovy NFD sú k nahliadnutiu na web stránke. Tieto podmienky sú súčasťou Prihlášky. NFD si vyhradzuje právo zmeny týchto
Všeobecných podmienok. K týmto podmienkam je vydaný dodatok pod názvom Desatoro, ktorý je súčasťou týchto podmienok.
21) Odoslaním prihlášky cez web aplikáciu žiadateľ potvrdzuje: (a) svoj súhlas s podmienkami členstva, (b) porozumel obsahu Prihlášky do NFD
a týchto Všeobecných podmienok CLUBu NFD, dodatku Desatoro a Všeobecných obchodných podmienok Payment Institution NFD a. s. a VOP eCard.
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(c) oboznámil sa so Stanovami CLUBu NFD a Stanovami NFD a súhlasí s nimi, (d) s cenníkom poplatkov finančných produktov. Potvrdzuje, že
prečlenstvo v CLUBe NFD sa rozhodol na základe vlastnej slobodnej vôle.
Aktualizácia s platnosťou a účinnosťou od 02.07.2018.
Príloha č. 1

Aktuálny zoznam
produktov

BODY
PRIAME BODY b

OBRATOVÉ BODY b

PRODUKČNÉ BODY PB

ZĽAVOVÉ BODY ZB

ĎALŠIE VÝHODY

NFDPV / 1 podiel

ANO *1

ANO *2

ANO *3

-

*11

Zelený podiel / 1 podiel

ANO *1

ANO *2

ANO *3

-

*11

TIP Carbon Ceaner CC

ANO *4

-

ANO *5

-

*11

TIP BonoPay BP

ANO *4

-

ANO *5

-

*11

Nákup v Tržnici NFD

-

ANO *6

ANO *7

ÁNO *8

*11

Nákup cez BonoPay

-

-

-

ÁNO *8

*11

Obrat cez CreditPay

-

ANO *9

ANO *10

-

*11

Vysvetlivky
*1 0,3 b za každé prijaté EURo
*2 16 b za prijatých 180 EUR resp. alikvotne,16-násobok je pridelený len pri splácaní podľa splátkového kalendára, v prípade, že
budete so splátkami v omeškaní bude odobratý. Obnovenie 16-násobku je možné len ak budú doplatené všetky omeškané platby.
V prípade predaja podielu je účtovaný poplatok 3% (min. 30 EUR). Obratové body získané za splátku NFDPV alebo Zeleného
podielu sa počítajú do Refundácie, ale nepočítajú sa do podmienky obratu 5 b na výplatu odmeny z obratových bodov.
*3 22,5 PB za 1 podiel, PB sa pripíšu len ak je uhradená mesačná splátka. V prípade zakúpenia 2 a viac podielov sa počíta 22,5 PB
za každý podiel, PB za podiel sa pripisujú max.180 mesiacov.
*4 Jednorázovo 50 Priamych bodov za 1 TIP BP alebo 1 TIP CC. Body sú pripísané až vtedy ak je TIP úspešne dokončený a dokumenty
sú v NFD
*5 Jednorázovo 230 Produkčných bodov za 1 TIP CC a 3,5 PB za TIP BP. Body sú pripísané až vtedy ak je TIP úspešne dokončený
a dokumenty sú v NFD
*6 1 b za obrat 180 EUR pri Domácej platbe resp. alikvotne
*7 1 PB za nákup v hodnote rovný/väčší ako 36 EUR / 1000 CZK / 160 PLN po dobu 3 mesiacov
1 PB za nákup rovný a viac ako 72 EUR / 2000 CZK / 300 PLN po dobu 4 mesiacov
*8 Zľavové body sú pripísané na účte Zľavových bodov v CreditPay podľa dohodnutej výšky spätného bunusu s obchodníkom. Zľavové
body preplácajú poplatky na CreditPay.
*9 1 b za obrat 180 EUR pri Domácej platbe, 1 b za obrat 90 EUR pri platbe cez Vlastnú kartu resp. alikvotne
*10 1 PB za obrat 180 EUR pri Domácej platbe , 1 PB za obrat 90 EUR pri platbe cez Vlastnú kartu
*11 Vďaka dosiahnutiu 35 Priamych bodov sú vyplatené odmeny z Priamych bodov podľa VOP bod 9. Tabuľka odmien
Vďaka dosiahnutiu 5 Obratových bodov sú vyplatené odmeny z Obratových bodov podľa VOP bod 9. Tabuľka odmien (Do 5 obratových bodov sa nepočítajú obratové body za splátku NFDPV a Zeleného podielu).
Vďaka dosiahnutiu 100 % produkcie (27 PB/člen) máte vyplatených 100 % odmeny z Priamych a Obratových bodov.
Zľavové body preplácajú poplatky na CreditPay.
Výplata refundácie je možná len pri vykonaní obratu 50% z priemerného obratu.
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