
Po pierwsze, system musi sprawdzić wymagania PV, sprawdzając 30 dni wstecz, aby zobaczyć czy Niezależny Właściciel Biznesowy (IBO) kwalifikuje się na prowizje.

Jeśli IBO nie posiada żadnych punktów PV w ostatnich 30 dniach, on/ona nie kwalifikuje się na żadne prowizje. Ponad wymaganiami PV istnieją wymagania Grupowe (GV).  
Zapamiętaj, że Osobiste Punkty (PV) nie zaliczają się do punktów GV.

LPGN posiada dwa typy prowizji (miesięczne i tygodniowe). Poniżej znajduje się jak wymagania GV mają wpływ dla obu, miesięcznych i tygodniowych, prowizji:

A. Miesięczne Prowizje: Wymagają kwalifikacji GV (aby wspomóc status „placony jako”) w danym miesiącu do wypłaty miesięcznych prowizji w miesiącu. 

•   50 GV, aby być płaconym jako Współpracownik
•   100 GV, aby być płaconym jako Budowniczy
•   200 GV, aby być płaconym jako Lider
•   300 GV, aby być płaconym jako Premier

 
Zatem, jeśli Premier IBO posiada tylko 100 GV w danym miesiącu, on/ona może być płacony tylko jako Budowniczy w Miesięcznych Prowizjach dla tego 
miesiąca.

B. Tygodniowe Prowizje: Aby uniknąć „dziennych wahań” Statusu, będa one płacone w oparciu o „Wstepne kwalifikacje”

Zatem, końcowy „status płatniczy” bazowany na punktach GV na końcu tego miesiąca decyduje o płaconym statusie IBO na kolejny miesiąc.

Na przykład: Jeśli IBO posiada 300 GV pod koniec miesiąca, on/ona będzie płacony jako Premier na cały kolejny miesiąc.

Jeśli IBO pominie cały miesiąc bez GV, on/ ona nie będzie kwalifikowany na kolejny (nowy) miesiąc. Jednak, on/ona nadal może mieć skumulowane GV w nowym 
miesiącu. Jeśli te punkty są wystarczające na Status, on/ona będzie płacony jako ten Status w drugiej połowie miesiąca, jesli te punkty będą zgromadzone w pier-
wszych 15 dniach miesiąca (Przykład 1.); jeśli te punkty są zgromadzone w drugiej połowie miesiąca, wtedy IBO będzie płacony jako Status z tego dnia do końca 
miesiąca (Przykład 2.).

Jeśli IBO posiada 0 GV w Kwietniu, ale ma 300 GV 20 Maja, on/ona będzie płacony jako Premier zaczynając od 20 Maja oraz będzie „wstępnie kwalifikowany” 
jako Premier na Czerwiec.

Marzec 2014 będzie “wolnym” w rozumieniu, że punkty GV z poprzedniego miesiąca nie zostaną narzucone dla wypłat tygodniowych z Marca. Niem-
niej jednak, punkty GV z Marca zadecydują o statusie płatniczym z Kwietnia dla tygodniowych i miesięcznych wypłat.
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PLAN KOMPENSACYJNY: Wymagania GV
Ulepszenia Planu Kompenasacyjnego, efektywne 1 marca 2014 
roku, zawierają teraz wymagania GV.

Przykład 1: Jeśli IBO posiada 0 GV w Kwietniu, ale posiada 300 GV w 5 
Maja, on/ona będzie płacony jako Premier zaczynając od 16 
Maja oraz będzie „wstępnie kwalifikowany” jako Premier na 
Czerwiec.

Przykład 2: Jeśli IBO posiada 0 GV w Kwietniu, ale ma 300 GV 20 Maja, 
on/ona będzie płacony jako Premier zaczynając od 20 
Maja oraz będzie „wstępnie kwalifikowany” jako Premier na 
Czerwiec.
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