
Formularz przelewu na konto – UE

Numer identyfikacji podatkowej VAT:

Imię i nazwisko:

Numer identyfikacyjny 
konsultanta Wellness Advocate:

Krok 1: Dane konta bankowego

Krok 4: Prześlij
E-mail: Prosimy o zeskanowanie i odesłanie formularza na adres eudeposits@doterra.com

Krok 3: Zgoda  
Podpisując poniższy formularz autoryzacji przelewu na konto, wyrażasz następującą zgodę:

• Upoważniam dōTERRA oraz bank wymieniony powyżej do wpłacania mojej prowizji na moje konto bankowe.

• Jeśli na moim rachunku zostaną zdeponowane środki, które mi się nie należą, upoważniam dōTERRA do polecenia bankowi 
zwrotu wyżej wymienionych środków na konto firmy.

• Rozumiem, że moim obowiązkiem jest upewnić się, że moje prowizje są prawidłowo przekazywane na moje konto.

• Rozumiem, że moje nowe konto, na które będą dokonywane bezpośrednie wpłaty, wymaga autoryzacji, która może potrwać od 
2 do 4 tygodni, a środki nie zostaną na nim zdeponowane, dopóki proces autoryzacji nie zostanie zakończony.

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez dōTERRA informacji zawartych w niniejszym formularzu autoryzacji przelewu na konto 
zgodnie z polityką ochrony danych osobowych dōTERRA określoną w mojej Umowie konsultanta Wellness Advocate.

• Rozumiem, że muszę podać numer konta bankowego, które jest prowadzone w tej samej walucie, w której płacę za swoje 
zamówienia. W przeciwnym razie mój bank może naliczyć opłatę za transakcję międzynarodową lub inną opłatę manipulacyjną, 
która nie jest zwracana przez dōTERRA.
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Numer telefonu:

Prosimy o podanie numeru konta bankowego wraz z kodem IBAN i SWIFT (kod BIC)  kraju, w którym zarejestrowane 
jest Twoje konto dōTERRA. Konto bankowe musi być prowadzone w tej samej walucie, w której płacisz za zamówienia 
(tj. EUR). W przeciwnym razie płatność nie zostanie zrealizowana. Prowizja nie zostanie wypłacona na konto bankowe 
z kodem IBAN i SWIFT kraju innego niż ten, w którym zarejestrowane jest Twoje konto dōTERRA, ani na konto bankowe 
prowadzone w innej walucie niż ta, która jest wykorzystywana do zakupu naszych produktów. W związku z tym musisz 
albo podać numer konta bankowego, które jest obsługiwane w tej walucie, albo przyjąć do wiadomości, że Twój bank 
może naliczyć opłatę za transakcję międzynarodową, która obniży wysokość otrzymanej prowizji. dōTERRA nie zwraca 
opłat naliczonych przez bank z tytułu tych transakcji.

Kod SWIFT: IBAN:

Podpis konsultanta Wellness Advocate: Data:

Tylko do użytku biurowego:

Informacje zostały podane.

Informacje zostały zweryfikowane.

Inicjały Data

Krok 2: Numer identyfikacji podatkowej VAT (jeśli dotyczy)
Prosimy o podanie numeru identyfikacji podatkowej VAT i uwzględnienie na fakturze następującego zapisu: 
„Odwrotne obciążenie podatku VAT (GB977641275) zgodnie z art. 44/196 unijnej dyrektywy w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej”.
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Najczęściej zadawane pytania – Przelew na konto

P: Jak rozpocząć proces przelewu na konto? 
O: Otwórz formularz autoryzacji przelewu na konto dla swojego kraju na stronie doterraeveryday.eu/marketing-materials/. 
Formularz należy wypełnić i odesłać pocztą elektroniczną na adres: eudeposits@doterra.com. 
 
P: Czy zamiast lub oprócz przelewu na konto nadal możliwe są płatności w gotówce? 
O: Nie. Po 15 kwietnia 2020 r. jedynym sposobem wypłacania prowizji będzie przelew na konto. Jeśli nie zdecydujesz się 
wypełnić formularza przelewu na konto i nie skorzystasz z tej metody, po 15 kwietnia 2020 r. Twoja prowizja nie będzie 
wypłacana, lecz kumulowana na Twoim koncie A/R.

P: Czy moja prowizja może być nadal naliczana na moim rachunku sprzedaży? 
O: Jeśli nie wypełnisz formularza przelewu na konto, prowizje będą nadal naliczane na Twoim koncie A/R. Korzystanie z opcji 
przelewu na konto oznacza, że możesz czerpać korzyści z cotygodniowej prowizji wpłacanej bezpośrednio na Twoje konto bankowe.

P: Czy mogę poprosić o wypłatę prowizji w mojej lokalnej walucie? (tj. innej niż EUR)? 
O: Nie. Prowizje będą wypłacane tylko w walucie, w której płacisz za swoje zamówienia (tj. w EUR).

P: Czy czeki FastStart będą również przelewane na konto? 
O: Tak. Po upoważnieniu dōTERRA do wykonywania przelewów na konto wszystkie czeki i premie powyżej 20 EUR będą 
wpłacane co tydzień na Twoje konto bankowe.

P: Czy czeki i premie poniżej 20 EUR nadal będą automatycznie przelewane na moje konto A/R? 
O: Tak. Wszelkie kwoty poniżej 20 EUR zostaną przelane na Twoje konto A/R.

P: Czy za każdy przelew na konto pobierana jest opłata? 
O: Nie. Za przelewy na konto nie jest pobierana żadna opłata.

P: Jeśli prześlę formularz 15 kwietnia 2020 r., czy zacznę otrzymywać prowizje od bieżącej wartości na moim koncie A/R? 
O: Tak. Po otrzymaniu formularza przelewu na konto i zakończeniu procesu autoryzacji, co może potrwać od 2 do 4 tygodni, 
kwota na koncie A/R zostanie wpłacona na Twoje konto bankowe w naszym następnym cyklu płatności.

P: Czy muszę być właścicielem konta bankowego, którego numer podaję? 
O: Imię i nazwisko właściciela konta bankowego musi zgadzać się z imieniem i nazwiskiem na Twoim koncie dōTERRA. 
Dodatkowo kod IBAN konta bankowego musi odpowiadać krajowi, w którym zarejestrowane jest Twoje konto dōTERRA.

P: Jeśli mam wspólny numer identyfikacyjny dōTERRA z moim mężem / moją żoną, czy mogę podać numer 
jego/jej konta bankowego? 
O: Tak, pod warunkiem, że imię i nazwisko Twojego partnera znajduje się na koncie dōTERRA. Wówczas możemy wpłacać 
Twoje prowizje na jego/jej konto bankowe.

P: Czy możliwe jest przesłanie pieniędzy na moje konto PayPal? 
O: Nie. Prowizje będziemy wpłacać tylko na konto bankowe, którego numer został podany w tym formularzu.

P: W które dni tygodnia będą dokonywane płatności? 
O: Pierwszym krokiem jest zakończenie procesu autoryzacji formularza przelewu na konto, który może potrwać od 2 do 4 
tygodni. Prowizje są wypłacane co tydzień, ale konkretna data otrzymania płatności przez konsultanta Wellness Advocate 
różni się w zależności od świąt, procedur bankowych, aktualizacji lub problemów informatycznych bądź innych czynników, 
które mogą mieć wpływ na przetwarzanie wypłaty prowizji.

P: Jak wygląda sytuacja w przypadku konsultantów Wellness Advocate, którzy już wcześniej wybrali opcję 
przelewu na konto? Czy muszą ponownie przesłać nowy formularz? 
O: Osoby, które otrzymują już co tydzień automatyczne przelewy na konto, nie muszą przesyłać nowego formularza przelewu 
na konto. Wszystkie pozostałe osoby muszą przesłać ten formularz.
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