
Uwaga: Umowa z Klientem VIP/Dystrybutorem (Umowa) przeznaczona jest wyłącznie dla nowych Klientów VIP/Dystrybutorów NSPP na terytorium Polski.
Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej pod adresem: www.naturessunshine.pl.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem 0 801 808 111 lub (22) 311 21 00 w godzinach pracy biura.
Umowę można przesłać pocztą na adres Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o. (NSPP), 02-516 Warszawa, ul. Starościńska 1b lub faksem na numer (22) 311 21 01 lub e-mailem (skan podpisanej 
Umowy) na adres biuro@natr.com lub biuro@nsppolska.pl.
Przez podpisanie Umowy potwierdzam, iż zawarte w niej informacje są pełne i prawdziwe oraz, że mam ukończone 18 lat. Rozumiem, iż aby uzyskać status Klienta VIP/Dystrybutora wraz z Umową zobowiąza-
na/-y jestem do przesłania zamówienia na Zestaw Startowy. Wraz z Zestawem Startowym mogę zamówić produkty NSP. Jeżeli wartość punktowa zamówionych produktów NSP wynosi co najmniej 30 punktów, 
opłata za Zestaw Startowy wynosi 10 PLN. W przypadku zamówienia produktów NSP o wartości poniżej 30 punktów, opłata za Zestaw Startowy wynosi 25 PLN. Będąc Klientem VIP/Dystrybutorem mogę 
kupować produkty NSP od NSPP po cenach dla Klienta VIP/Dystrybutora. Akceptuję, że w przypadku wyrażenia chęci świadczenia na rzecz NSPP usług promocyjnych, jako Klient VIP, nie będę uprawniony 
do sprzedaży produktów NSP innym osobom. Rozumiem, że jeżeli prowadzę działalność gospodarczą, mogę zostać Dystrybutorem i sprzedawać produkty NSP jako podmiot niezależny od NSPP. Jako Dys-
trybutor posiadam niewyłączne prawo zakupu i sprzedaży produktów NSP w ramach mojej działalności gospodarczej i mam możliwość udziału w programie rozwoju rangi NSPP. Zobowiązuję się zapoznać 
z treścią „Polityki i Procedur” NSPP, które zostaną dołączone do Zestawu Startowego oraz postępować zgodnie z ich postanowieniami. Przyjmuję do wiadomości, że „Polityka i Procedury” NSPP mogą ulegać 
zmianie, a ich aktualna treść będzie każdorazowo publikowana na stronach internetowych www.naturessunshine.pl. Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję Ogólne Warunki Umowy z Klientem VIP/
Dystrybutorem, znajdujące się na drugiej stronie Umowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o., ul. Starościńska 1b, 02-516 Warszawa oraz przez Nature’s Sunshine Products, Inc., 
75 East 1700 South, Provo, Utah 84606, USA, a także przez inne podmioty, którym NSPP powierzyła ich przetwarzanie, w szczególności przez mojego Sponsora lub Dystrybutora w celu zrealizowania moich 
zamówień, a także w celach administracyjnych i statystycznych. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Potwierdzam, że poinformowano mnie o dobro-
wolności ujawnienia moich danych. Poinformowano mnie również, iż mam prawo wglądu i dokonywania zmian w moich danych osobowych, przetwarzanych przez NSPP. Potwierdzam, iż zostałam/-em poinfor-
mowany o tym, że mogę prosić NSPP o udostępnienie mi informacji na temat innych podmiotów przetwarzających moje dane poprzez złożenie pisemnego wniosku i wysłanie go do NSPP na powyższy adres.

  Zaznacz, jeżeli chcesz otrzymywać codzienne informacje handlowe od NSP Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej i SMS-ów.

Data i podpis Wnioskodawcy …………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………………….  

Data zatwierdzenia …………….. . . . . . . . . . . . . . . .       Numer ID …………….. . . . . . . . . . . . . .

Umowa z Klientem VIP/Dystrybutorem

1. Osoba fi zyczna (Klient VIP)                            Płeć        Mężczyzna        Kobieta 

Nazwisko _____________________________________________________ Imię _____________________________ Data urodzenia ___________________________ NIP ____________________________

Imię i nazwisko małżonka/-ki lub partnera/-ki _________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres korespondencyjny (ulica, kod pocztowy, miasto) ___________________________________________________________________________________________________________________________

Kraj _________________________________________ Telefon (______)___________________ Telefon kom. _____________________________ Adres e-mail ______________________________________

Sponsor ______________________________________________________________________________________________________________________ ID Sponsora _______________________________

Adres korespondencyjny Sponsora (ulica, kod pocztowy, miasto) __________________________________________________________________________________________________________________

Kraj _________________________________________ Telefon (______)___________________ Telefon kom. _____________________________ Adres e-mail ______________________________________

  Zaznacz, jeżeli chcesz świadczyć usługi promocyjne na rzecz NSPP (Twoja prowizja będzie rozliczana na zasadach takich, jak przy umowie-zleceniu) 

2. Przedsiębiorca (Dystrybutor)

  Osoba fi zyczna prowadząca działalność gospodarczą                                                       Spółka cywilna                                                             Spółka prawa handlowego

Nazwa przedsiębiorstwa ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres przedsiębiorstwa (ulica, kod pocztowy, miasto) _________________________________________________________________________________________________ Kraj ______________________ 

Adres korespondencyjny (ulica, kod pocztowy, miasto) _______________________________________________________________________________________________ Kraj _______________________ 

Telefon kontaktowy (_______)________________________ Telefon kom. ________________________________ Adres e-mail ________________________________________________________________

  Przedsiębiorstwo jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ____________________________________    Przedsiębiorstwo posiada numer REGON: _____________________________________ 

Dane o wpisie do ewidencji działalności gosp. (nr i organ prowadzący) _____________________________________________________________________________________________________________

Dane o wpisie do KRS (jeśli dotyczy) _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazwa banku i nr rachunku bankowego ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Prosimy o dostarczenie kopii wszystkich dokumentów rejestracyjnych przedsiębiorstwa: NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (jeśli dotyczy).

Jeżeli chcesz zostać Klientem VIP, wypełnij część 1., jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz zostać Dystrybutorem, wypełnij część 1 i 2.

Umowa zawarta pomiędzy Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o. (NSPP) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Starościńskiej 1b, a:

Jeżeli chcesz zostać Klientem VIP/Dystrybutorem, przy pierwszym zamówieniu musisz zakupić
Zestaw Startowy. NSPP uwzględni jedynie te wnioski, które zawierają formularz zamówienia
na Zestaw Startowy.

• Jeśli liczba punktów za pierwsze zamówienie wynosi 30 lub więcej – cena Zestawu wynosi 10 PLN

• Jeśli liczba punktów za pierwsze zamówienie wynosi mniej niż 30 – cena Zestawu wynosi 25 PLN

Umowę z Klientem VIP/Dystrybutorem sporządzono
w trzech egzemplarzach:

• jeden dla Wnioskodawcy

• jeden dla Sponsora

• jeden dla Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o.

Wypełnia Sponsor

L.O.C.: 1 2 3
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Ogólne Warunki Umowy z Klientem VIP/Dystrybutorem
Plan Marketingowy oraz „Polityka i Procedury” stanowią integralną część Umowy. Wnioskodawca ubiegający się o status Klienta VIP/Dystrybutora oświadcza, że przeczytał i zrozumiał wszystkie informacje 
zawarte w Umowie, w tym w Ogólnych Warunkach Umowy (Plan Marketingowy oraz „Polityka i Procedury” zostaną dostarczone wraz z Zestawem Startowym).
Umowa zaczyna obowiązywać po jej zatwierdzeniu przez NSPP. NSPP zatwierdza Umowę według własnego uznania, o czym Wnioskodawca zostanie osobno poinformowany. Umowa jest zawierana na czas 
oznaczony i obowiązuje od dnia jej zatwierdzenia (rejestracji) przez NSPP. Warunki obowiązywania i odnowienia Umowy zostały szczegółowo opisane w Planie Marketingowym i „Polityce i Procedurach”. 
Wnioskodawca ubiegający się o status Klienta VIP przyjmuje do wiadomości, iż podpisanie Umowy i zakup Zestawu Startowego stanowią wszystkie wymogi niezbędne do uzyskania statusu Klienta VIP. 
Wnioskodawca ubiegający się o status Klienta VIP może wyrazić zainteresowanie świadczeniem usług promocyjnych. Zatwierdzenie Umowy przez NSPP oznacza wyrażenie zgody na świadczenie usług 
promocyjnych przez Klienta VIP. Wnioskodawca ubiegający się o status Dystrybutora zobowiązany jest dodatkowo przedstawić dokumenty potwierdzające prowadzenie przez niego działalności gospodarczej. 
Po otrzymaniu Zestawu Startowego Klient VIP/Dystrybutor zobowiązany jest do zapoznania się z „Polityką i Procedurami”. Klient VIP/Dystrybutor może w ciągu 10 dni od daty otrzymania Zestawu Starto-
wego pisemnie powiadomić NSPP o chęci odstąpienia od Umowy, bez konieczności podania jakiegokolwiek powodu. W takiej sytuacji Umowa przestaje obowiązywać. Ponadto w takim przypadku Klient VIP/
Dystrybutor ma prawo do otrzymania pełnego zwrotu kosztów za wszystkie nieotwarte produkty i niezniszczone materiały zakupione od NSPP pod warunkiem ich zwrotu NSPP. Po upływie wymienionego 
powyżej okresu każda ze stron może w dowolnym terminie wypowiedzieć Umowę na piśmie. Powodem, dla którego NSPP będzie uprawniona do wypowidzenia Umowy może być m.in. jakiekolwiek naruszenie 
przez Klienta VIP/Dystrybutora warunków Umowy, warunków „Polityki i Procedur” oraz Planu Marketingowego lub innych umów i zobowiązań podjętych wobec NSPP. Klient VIP/Dystrybutor, który wypowie 
Umowę, ma prawo do odsprzedania NSPP wszystkich nieotwartych produktów, materiałów informacyjnych i edukacyjnych, próbek produktów lub zestawów prezentacyjnych zakupionych od NSPP w ciągu 
12 miesięcy poprzedzających datę doręczenia NSPP pisemnego wypowiedzenia, po cenach stanowiących 100% ceny, po której zostały one zakupione. Klient VIP/Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, 
że w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta VIP/Dystrybutora, on sam, jego małżonek/-ka lub partner/-ka muszą odczekać okres sześciu miesięcy od dnia doręczenia NSPP wypowiedzenia, zanim 
będą mogli ponownie podpisać swoją Umowę z Klientem VIP/Dystrybutorem z NSPP. 

I. Obowiązki Klienta VIP
Po zaakceptowaniu Umowy przez NSPP oraz jej zarejestrowaniu, wyżej podpisany Wnioskodawca ubiegający się o status Klienta VIP staje się zarejestrowanym Klientem VIP. Klient VIP może dokonywać 
zakupu produktów NSP od NSPP po cenach dla Klienta VIP/Dystrybutora oraz może otrzymywać od NSPP rabaty według zasad opisanych w „Polityce i Procedurach” i w Planie Marketingowym. W przypadku 
zaakceptowania przez NSPP Umowy, Klient VIP, który wyraził zainteresowanie świadczeniem usług promocyjnych, może rozpocząć świadczenie tych usług na zasadach określonych w „Polityce i Proce-
durach”. Ponadto Wnioskodawca ubiegający się o status Klienta VIP oświadcza, iż zgadza się na poniższe warunki:
1. Dobre intencje
Wnioskodawca oświadcza, iż według polskiego prawa jest pełnoletni i może podpisać Umowę z Klientem VIP/Dystrybutorem, która jednocześnie stanowi wniosek o uzyskanie statusu Klienta VIP. 
NSPP oświadcza, iż jest zainteresowana podpisaniem z Wnioskodawcą Umowy oraz, że zobowiązuje się stale wspierać swoich Klientów VIP, a także ich organizacje.
2. Koszty
Wszelkie koszty związane z rejestracją Umowy z Klientem VIP/Dystrybutorem, a także wszelkie koszty związane z działaniami dozwolonymi w ramach Umowy ponosi Wnioskodawca. 
3. Jakość produktów NSP
Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży przez NSPP są wysokiej jakości. NSPP zapewni sprzedaż wszystkich swoich produktów dopuszczonych do obrotu na terenie Polski. NSPP będzie sprzedawać 
produkty Klientom VIP w ilości, na jaką Klienci VIP wyrażą zapotrzebowanie, pod warunkiem ich dostępności. 
4. Promowanie produktów NSP przez Klientów VIP
Klient VIP przyjmuje do wiadomości, iż wszystkie marki, logotypy, nazwy produktów i ich wizerunki, a także wszelkie wizerunki asortymentu używane w publikacjach NSPP lub umieszczone na stronach inter-
netowych stanowią własność Nature’s Sunshine Products, Inc. (NSP), czyli spółki macierzystej NSPP. Ich użycie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody NSP jest surowo wzbronione. Zakazane jest składa-
nie jakichkolwiek oświadczeń lub zapewnień natury medycznej lub zdrowotnej odnośnie skutków działania produktów NSP, za wyjątkiem tych zawartych w ofi cjalnych materiałach promocyjnych NSPP. 
Klient VIP, który zdecyduje się na świadczenie usług promocyjnych na rzecz NSP, będzie promował markę NSP, jej produkty i możliwości rozwoju w ramach systemu NSPP w sposób zaakceptowany przez 
NSPP, zgodnie z prawem polskim, Planem Marketingowym oraz „Polityką i Procedurami”. NSPP udostępni Klientowi VIP ofi cjalne dokumenty promujące markę NSP, produkty NSP i możliwości rozwoju 
w ramach systemu NSPP. Dla celów promocyjnych, Klient VIP może stworzyć własne materiały informacyjne i promocyjne (w tym może utworzyć strony internetowe), jedynie jednak po uzyskaniu pisemnej 
zgody od NSP. Korzystanie z logotypu Nature’s Sunshine wymaga uzyskania uprzedniej zgody NSP.
5. Korzyści
NSPP i podmioty z nią związane są zobowiązane do prowadzenia ewidencji oraz do aktualizowania danych każdego Klienta VIP w celu wspierania tychże Klientów VIP i obliczania należnych każdemu 
Klientowi VIP rabatów wynikających z ilości zakupionych produktów NSP.

II. Obowiązki Dystrybutora
Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą może ubiegać się o status Dystrybutora i jako Dystrybutor może prowadzić sprzedaż produktów NSP jako podmiot niezależny od NSPP. Dystrybutor posiada 
niewyłączne prawo zakupu i sprzedaży produktów NSP w ramach swojej działalności gospodarczej oraz otrzymywania rabatów i prowizji zgodnie z zasadami określonymi w „Polityce i Procedurach” 
oraz Planie Marketingowym. Wszelkie obowiązki Klienta VIP określone powyżej stosuje się również w odniesieniu do Dystrybutora. Ponadto Wnioskodawca ubiegający się o status Dystrybutora oświadcza, 
iż zgadza się na poniższe warunki:
1. Odpowiedzialność
NSPP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z działalnością gospodarczą Dystrybutora, w tym ze sprzedażą produktów NSP ani za utracone zyski Dystrybutora. Ponadto NSPP 
nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub straty mogące wystąpić w wyniku zawarcia Umowy.
2. Działania Dystrybutora
Dystrybutor prowadzi swoją działalność gospodarczą wpisaną do właściwej ewidencji lub rejestru, za którą jest wyłącznie odpowiedzialny. Dystrybutor zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dotyczących rejestracji działalności dla celów podatkowych oraz dla celów ubezpieczenia społecznego. Dystrybutor działa jako niezależny przedsię-
biorca i nie jest pracownikiem, partnerem, wspólnikiem, pełnomocnikiem ani agentem NSPP, NSP ani innego Dystrybutora.
3. Sprzedaż produktów NSP
Zabrania się Dystrybutorowi sprzedawania produktów NSP bezpośrednio lub pośrednio (przy udziale innych osób, w tym osób, które nie są Dystrybutorami) za pomocą jakiejkolwiek aukcji internetowej.
4. Promowanie NSP przez Dystrybutorów
Dystrybutor będzie promował markę NSP, jej produkty i możliwości rozwoju w ramach systemu NSPP w sposób zaakceptowany przez NSPP, zgodnie z prawem polskim, Planem Marketingowym oraz „Polityką 
i Procedurami”. NSPP udostępni Dystrybutorowi ofi cjalne dokumenty promujące markę NSP, produkty NSP i możliwości rozwoju w ramach systemu NSPP. Dla celów promocyjnych, Dystrybutor może stworzyć 
własne materiały informacyjne i promocyjne (w tym może utworzyć strony internetowe), jedynie jednak po uzyskaniu pisemnej zgody od NSP. Korzystanie z logotypu Nature’s Sunshine wymaga uzyskania 
uprzedniej zgody NSP. W takim przypadku stosowanie logotypu Nature’s Sunshine dozwolone jest jedynie przy jednoczesnym dodaniu sformułowania „Niezależny Dystrybutor”.
5. Klienci, organizacja i płatności
NSPP i podmioty z nią związane zobowiązane są do prowadzenia ewidencji oraz do aktualizowania danych każdego Dystrybutora w celu wspierania tychże Dystrybutorów i obliczania należnych każdemu 
Dystrybutorowi rabatów, prowizji i innych płatności wynikających ze sprzedanych przez nich lub członków ich organizacji produktów NSP (zgodnie z Planem Marketingowym). 
NSPP może użyć tych danych do sprawdzania uzyskanych kwalifi kacji i spełnienia innych wymogów przez każdego Dystrybutora. Aktywny udział w strukturze NSPP oraz sprzedaż produktów NSP uprawniają 
Dystrybutora do otrzymywania rabatów, a także prowizji i innych płatności (zgodnie z „Polityką i Procedurami” oraz Planem Marketingowym). Dystrybutor może zwrócić się do NSPP z prośbą o potwierdzenie 
danych osobowych i wyników osiągniętych przez członków organizacji tego Dystrybutora, wysokości ich premii oraz osiągniętych przez nich kwalifi kacji. NSPP może poprosić Dystrybutora o udostępnienie 
listy obecnych członków jego/jej podległej organizacji. Dystrybutorowi nie wolno prowadzić dystrybucji towarów i usług innych niż produkty NSP, za pośrednictwem członków jej/jego podległej organizacji 
bądź przy użyciu kontaktów nawiązanych w związku z uczestnictwem w systemie sprzedaży NSPP. Zabrania się pozyskiwania osób działających w innych organizacjach i systemach sprzedaży bezpośredniej, 
sporządzania fałszywych umów lub zawierania więcej niż jednej Umowy z Klientem VIP/Dystrybutorem z NSPP. Wypłata naliczonej przez NSPP prowizji dla Dystrybutora nastąpi na podstawie rachunku 
lub faktury VAT wystawionej przez Dystrybutora dla NSPP.
6. Szkolenia dla Dystrybutorów
NSPP będzie organizować szkolenia dla Dystrybutorów, podczas których będą oni mogli zdobyć wiedzę z zakresu produktów i zasad prowadzenia działalności rekomendowanych przez NSPP. Niektóre 
z organizowanych wydarzeń będą dostępne dla wszystkich Dystrybutorów, podczas gdy wstęp na inne będzie można uzyskać jedynie spełniając konkretne warunki ogłoszone przed każdym takim 
wydarzeniem. Każdy Dystrybutor, niezależnie od osiągniętego poziomu sprzedaży zgodnie z Planem Marketingowym, jest zobowiązany do ciągłego szkolenia i wspierania osób działających w jej/jego 
organizacji, a także do utrzymywania z nimi stałych kontaktów i dobrych stosunków.
7. Usługi marketingowe
Na podstawie odrębnej umowy zawartej między NSPP i Dystrybutorem, Dystrybutor może świadczyć usługi marketingowe dla NSPP. Wypłata wynagrodzenia należnego Dystrybutorowi, w uprzednio uzgod-
nionej z NSPP wysokości, nastąpi na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Dystrybutora dla NSPP.
Umowa z Klientem VIP/Dystrybutorem podlega prawu polskiemu.
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 1  Review, complete and sign the application form your sponsor sent you.  

 2 Your sponsor will have provided the information for the NSP office in your country be sure to contact them. According to 
  each particular country, you may have to place an order to complete your signup process. They will give you additional 
  instructions to finalize the process.   

 3 Be sure to inform your sponsor that your signup process is complete!  

We would like to welcome you to the Nature’s Sunshine family. Now you too can sponsor other distributors locally as well as internationally!

With your new distributor’s information entered into the application form, you must complete the following steps to finish the application 
process:

 1  Mail, fax or email the application to your new distributor. (Please remember that your new distributor must sign the  
  document before submitting it).  

 2 Contact your new distributor and let them know that they may complete the application and return it by mail, fax or 
  email to their local Nature’s Sunshine office or they may complete the application process by phone (if applicable).  
  Contact Information for their local NSP office can be found on “Contact Us” tab to the left.

 3 Follow up. Once your new distributor has completed the sign-up process, make sure they appear under your downline by  
  checking your Personal Downline Report under the “Member Resources” tab to the left. Please allow at least 24 hours to  
  pass before checking for your new distributor to appear.

Congratulations! You’ve finished. We wish you good luck as you continue to expand your business globally and share Nature’s Sunshine with 
those you know around the world!

Final Steps for Sponsor

Final Steps for New Members

English

Etapy rejestracji nowego Klienta VIP/Dytrybutora 
W celu przeprowadzenia rejestracji nowego Klienta VIP/Dystrybutora, muszą zostać wykonane następujące czynności:

 1  Wyślij pocztą, faksem lub emailem Formularz Zgłoszeniowy do nowego Klienta VIP/Dystrybutora.  
  (Pamiętaj, że Twój nowy Klient VIP/Dystrybutor musi podpisać dokument przed złożeniem go.)   

 2 Poinformuj swojego Klienta VIP/Dystrybutora, że wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy wysłać pocztą,
             faksem lub e-mailem do biura Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o. (adres: Staroscinska 1b, 02-516 Warszawa, 
   fax: (22) 311 21 01, e-mail: biuro@natr.com). Proces rejestracji może być także przeprowadzony podczas osobistego 
   spotkania (jeżeli ma to zastosowanie.

 3 Upewnij się, że razem z Formularzem Zgłoszeniowym wysłany będzie cennik/formularz zamówienia, na którym musi  
  się znaleźć zamówienie na Zestaw Startowy (cena 10 PLN przy jednoczesnym zamówieniu produktów na minimum 30  
  punktów lub 25 PLN przy zamówieniu produktów poniżej 30 punktów). Akceptowane będą wyłącznie Formularze  
  Zgłoszeniowe z zamówieniami Zestawu Startowego.

 4 Gdy proces rejestracyjny nowego Klienta VIP/Dystrybutora zostanie zakończony sprawdź, czy jego dane osobowe 
   pojawiły się w zakładce „Osobista organizacja”. Zakładkę „Osobista Organizacja” znajdziesz w „Zasoby Użytkownika” 
   po lewej stronie. Dane o nowym Kliencie VIP/Dystrybutorze pojawią sie w bazie nie wcześniej niż po 24 godzinach  
  od ich wpisania.

Gratulacje! Zakończyłeś proces rejestracji. Witamy Cię w Nature’s Sunshine. Życzymy sukcesów i zadowolenia z podjętej decyzji.

Polski

Informacje dla Sponsora



 1  Revise, complete y firme la forma de aplicación que su patrocinador le envió.  

 2 Su patrocinador le habrá proveído la información de contacto  de la oficina NSP en su país; asegúrese de ponerse en 
   contacto con ellos. Cada país tiene diferentes reglas de suscripción. Es posible que tenga que hacer una orden para  
  finalizar su inscripción. De cualquier forma, ellos le informarán qué pasos adicionales debe llevar acabo.   

 3 ¡Asegúrese de informarle a su patrocinador que su proceso de inscripción ha sido completado! 

Le queremos dar la bienvenida a la familia de Nature’s Sunshine. Ahora usted también  puede patrocinar a otros distribuidores de manera local 
e internacional. 

Una vez que la forma de aplicación sea completada con la información del nuevo distribuidor, usted deberá seguir los siguientes pasos para 
terminar el proceso de inscripción.

 1  Envíe por correo postal, electrónico o por fax la forma de aplicación a su nuevo miembro. (Favor de recordar que el 
  miembro nuevo tendrá que firmar el documento antes de entregarlo).  

 2 Póngase en contacto con su nuevo distribuidor y hágale saber que deben completar la forma de aplicación después de lo 
  cual tendrán que entregarla por correo o fax a su oficina local de Nature’s Sunshine Products. La información de cada 
  oficina NSP se encuentra localizada en el enlace “Contáctenos” de la sección internacional de la página web NSP.

 3 Dé seguimiento. Una vez que los pasos 1 y 2 se hayan llevado acabo, asegúrese de verificar que dicho nuevo miembro 
  aparezca en su Reporte de Genealogía en la sección de “Miembros” de la página web. Permita que pasen al menos 24 
  horas que pasen para así dar tiempo a que aparezca su nuevo miembro en el reporte.

¡Felicidades, ha terminado! Le deseamos buena suerte al continuar expandiendo su negocio de manera global y al compartir 
Nature’s Sunshine Products con sus conocidos por todo el mundo.

Pasos finales para el miembro nuevo

Pasos finales para el Patrocinador

Español

 1  Revise e assine o formulário de afiliação que o seu patrocinador enviou para você.   

 2 O seu patrocinador terá que informar a NSP da mesma cidade em que ele é afiliado de que foi efetivado um novo     
  patrocínio internacional. De acordo com a regra de cada país, você poderá ser obrigado a fazer uma compra para concluir  
  o processo de afiliação. Seu patrocinador irá passar as informações adicionais para finalizar o processo de afiliação.

 3 Para garantir informe o seu patrocinador que a sua afiliação está completa!

Nós gostaríamos de desejar a você Boas Vindas a família Nature’s Sunshine. Agora você também pode patrocinar outros  
empreendedores localmente assim como internacionalmente!

Com as informações do seu novo empreendedor preenchidas no formulário de afiliação, você deve completar os seguintes passos para  
concluir o processo:

 1  Enviar por Correio, Fax ou e-mail o formulário para o seu novo empreendedor. (Por favor, lembre que o seu novo  
  empreendedor deve assinar o documento antes de enviá-lo).  

 2 Entre em contato com o seu novo empreendedor e o informe que ele deve completar o formulário de afiliação e enviar    
  por Correio, Fax ou e-mail para o escritório da Nature’s Sunshine no Brasil.  Para obter Informações sobre o endereço do 
  escritório da NSP você deve consultar o guia “Contact Us”.

 3 Acompanhamento. Uma vez que o novo empreendedor completou o processo de afiliação, ele irá  apareçer como seu  
  Downline no Relatório de Downlines em “Member Resources”. Por favor, aguarde 24 horas para que seja possível  
  fazermos a atualização no sistema. 

Parabéns! Você concluiu sua afiliação. Nós gostaríamos de desejar boa sorte, continue expandindo seu negócio e compartilhe  
mundialmente a mensagem da Nature’s Sunshine!

Passos finais para o novo membro 

Passo final para o Patrocínio Internacional 

Português



 1  あなたのスポンサーから送られてきたNSPJディストリビューター登録申請書の内容を確認し、必要事項を記入し、	
	 	 捺印もしくはサインをしてください。  

 2 各国のNSPによっては、サインアップ時にある一定の製品の購入が定められている場合もありますので、詳しくはあなたが現在お住まいの国の
	 	 NSPに確認して、必要な手続きを行うようにしてください。

 3 サインアップの手続きが完了した時点で、あなたのスポンサーにもその旨の連絡をしてください。

ようこそ、NSPへ！これであなたもNSPの一員です。あなたのスポンサーと同じようにあなたもご自身のビジネスを展開することができます！

申請者（あなたのダウンラインになる方）のサインアップを進める場合、スポンサーであるあなたは次の手順をふんでください。.

 1  NSPJディストリビューター登録申請書を申請者（あなたのダウンラインになる方）に郵便、FaxもしくはEmail等で送ってあげてください。

 2 申請者（あなたのダウンラインになる方）に受け取った申請書に記入し、捺印もしくはサインをして、現在お住まいの国のNSPに書類にこの申請書
	 	 を提出するよう、伝えてください。なお、各国のNSPのお問合せ先については上にある「お問合せ」をクリックし、確認してください。

 3 サインアップの手続きがきちんと行われているかどうか、スポンサーであるあなたは確認する必要があります。まずはNSPのグローバル・スポン
	 	 サリングのウェブサイトで、該当する申請者の名前があなたのダウンラインに含まれているかどうか、確認してください。上にある「メンバーセン
	 	 ター」のボタンをクリックし、「メンバーホーム」のグローバル・ダウンラインをリックすれば、確認できます（サインアップの手続き完了後、ウェブ
	 	 サイトにアップされるのには約24時間必要であることをあらかじめご了承ください）。

 1  Прочитайте, заполните и подпишите форму заявления, полученную от спонсора. 

 2 Отправьте заявление в ближайший NSP офис. Контактную информацию о нем получите у вашего спонсора.    
  Свяжитесь с офисом и получите подробные инструкции о Ваших дальнейших действиях; они различны в разных 
   странах, иногда надо сделать первый заказ, чтобы закончить процесс регистрации.   

 3 Дайте знать своему спонсору, что Вы закончили процесс регистрации.

 Добро пожаловать в NSP. Теперь Вы тоже можете быть спонсором для других дистрибьюторов, как в Вашей стране, так 
 и за рубежом. 

После того, как ваш новый дистрибьютор, заполнил форму заявление, вы должны выполнить следующие шаги, чтобы закончить 
процесс подачи заявления:

 1  Отправить почтой, факсом или электронной почтой заявление вашему новому дистрибьютору (пожалуйста, 
   помните, что новый дистрибьютор должен подписать документ перед его отправкой в NSP офис).  

 2 Связаться со своим новым дистрибьютором и дать ему знать, что ему надо подписать заявление и отправить его 
   в ближайший NSP офис. Контактную информацию о ближайшем NSP офисе можно найти на сайте  
  www.nspisp.com,  пройдя по ссылке « Contact us» слева.

 3 Удостоверьтесь что Ваш новый дистрибьютор закончил процесс  регистрации и указал Ваши данные правильно. 
   Он должен появиться в вашем персональном отчете в разделе «Member Resources» слева. Подождите по крайней 
   мере 24 часа перед тем как Ваш новый дистрибьютор появиться на сайте.

Финальные шаги для спонсора

Финальные шаги для дистрибьютора

Российская

あなたがスポンサーの場合の最終ステップ

ここまでくれば全て完了です！グローバル・スポンサリングによって、あなたのビジネスをますます成長させてください！

あなたが申請者の場合の最終ステップ

日本語

サインアップに関する最終ステップ
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