
EXECUTIVE 
LIFESTYLE 
BONUS
Ganha mais dinheiro em 2021 com este  
novo bónus mensal mantendo a tua rank de  
pagamento de Executive todos os meses!



E há mais — a cada três meses consecutivos que 
atingires este novo bónus, ganharás €813 em vez de 
€609 pelo terceiro mês.

• A promoção Executive Lifestyle Bonus decorre de  
27 de janeiro de 2020 até 27 de junho de 2021.

• Esta promoção está aberta a todos os mercados exceto 
Coreia, Hong Kong e Taiwan.

• Para ganhar o novo Executive Lifestyle Bonus, terás que  
fazer o seguinte durante um mês de comissão:
 · Retém a tua rank de pagamento de Executive todos os dias.
 · Inscreve dois novos Clientes com um mínimo de 100 BV.
 · Mantém-te pessoalmente ativo através de compras 
pessoais ou pedidos de retalho através do teu site 
replicado da Isagenix.

• Recebe €609 todos os meses em que os critérios acima 
sejam atingidos.

• A cada terceiro mês consecutivo em que os critérios sejam 
atingidos, ganha €813 em vez do valor habitual de €609.

• O bónus é pago no mês seguinte na segunda-feira mais 
próxima do dia 15.

• O mês de comissão é o mesmo que o calendário das 
Leadership Pools.

 COMO FUNCIONA O QUE PRECISAS DE SABER

PERÍODO DA PROMOÇÃODATAS A LEMBRAR: 27 de janeiro de 2020 - 27 de junho de 2021

Preenche o seguinte num mês de comissão:

Mantem a tua rank de pagamento de Executivo todos os dias.
Mantem o teu status de ativo.
Inscreve dois novos Clientes com 100 BV ou mais.

Por isso ganharás um bónus de €609 por esse mês!

Esta nova oportunidade de bónus poderá pagar aos executivos 
um total de até €8.124 ao longo de 12 meses!



  PERGUNTAS FREQUENTES
 Quando são pagos os bónus?

 Os bónus ganhos através do bónus de Executive Lifestyle Bonus são pagos no mês seguinte na 
segunda-feira mais próxima do dia 15.

 Quais os mercados que participam nesta promoção?

 Os Isagenix Independent Associates em todos os mercados exceto Coreia, Hong Kong e  
Taiwan são elegíveis para participar da promoção Executive Lifestyle Bonus.

 Preciso de ter Lifestyle Rewards para ganhar este novo bónus?

 Não. Não és obrigado a ter Lifestyle Rewards para ganhar este novo bónus.

 O que significa ter rank de pagamento de Executive durante cada dia do mês da comissão?

 Durante cada dia desse mês de comissão, terás que ter dez (10) ou mais Pessoalmente Inscritos 
com rank de pagamento Consultant ou superior, com cinco ou mais na Equipa de Vendas Esquerda 
e cinco ou mais na Equipa de Vendas Direita.

 O que é um Pessoalmente Inscrito com rank de pagamento Consultant ?

 É alguém que inscreveste pessoalmente na Isagenix que alcançou a rank de pagamento de 
Consultant. Para obter a rank de Consultant, essa pessoa deve ter acumulado 100 PV e deve 
manter um mínimo de 100 BV de Membros Inscritos Pessoalmente nas suas Equipes de Vendas 
Esquerda e Direita, tudo dentro dos 30 dias anteriores.

 Sou membro Platinum; posso ganhar vários bónus?

 Sim. Inscrevendo duas pessoas no 100BV+ no mês de comissão, receberás o Executive Lifestyle 
Bonus para cada centro de negócios que foi pago como Executivo durante todo o mês de comissão.

 Se eu for um associate Platinum, tenho que fazer um pedido qualificado em cada conta?

 Não. Enquanto estiveres ativo numa conta, esse status ativo será aplicado às tuas outras 
contas para o mês de comissão.

 Como me mantenho pessoalmente ativo e me qualifico para esta promoção?

 Para te manteres pessoalmente ativo, deves manter o status ativo atendendo aos 
requisitos do Plano de Compensação da Equipa Isagenix. Para fazer isso, deves manter um 
mínimo de 100 BV de pedidos de retalho no teu site Isagenix replicado, pedidos pessoais 
(para uso pessoal ou para revenda a clientes de retalho), ou uma combinação de ambos 
durante os 30 dias anteriores.

 Ganho o bónus de €813 após três meses, desde que sejam consecutivos?

 Sim. Após três meses consecutivos, ganharás €813 em vez de €609 e a tua contagem  
de meses consecutivos com o propósito de calcular este bónus adicional será redefinida.  
Por exemplo, se atingires os requisitos por seis meses consecutivos, ganharás £555 nos 
meses um, dois, quatro e cinco, e €813 nos meses três e seis.

 Ganharei o bónus de €813 após três meses cumulativos de qualificação?

 No. The three months must be consecutive to earn the €813 bonus instead of €609.

 Quais são as datas de qualificação e pagamento?

Mês Início (Segunda) Fim (Domingo) Nº de semanas no Mês Segunda, Data de 
Pagamento do Bónus

 Janeiro  28 de dezembro de 2020  24 de janeiro de 2021 4 15 de fevereiro de 2021 

 Fevereiro  25 de janeiro de 2021 21 de fevereiro de 2021  4  15 de março de 2021 

 Março  22 de fevereiro de 2021  28 de março de 2021 5  12 de abril de 2021 

 Abril 29 de março de 2021  25 de abril de 2021 4 17 de maio de 2021 

Maio 26 de abril de 2021  23 de maio de 2021 4  14 de junho de 2021 

 Junho  24 de maio de 2021 27 de junho de 2021  5  12 de julho de 2021 



Esta promoção está disponível para Isagenix Independent Associates  
nos Estados Unidos, Porto Rico, Austrália, Nova Zelândia e Europa entre 

27 de janeiro de 2020 e 27 de junho de 2021. Deverás estar com 
boa relação com a Isagenix e ativo conforme definido no Plano de 

Compensação da Equipa Isagenix para ser elegível para receber quaisquer 
incentivos desta promoção. Os incentivos recebidos através desta 

promoção, incluindo incentivos não monetários, podem ser reportados 
como rendimentos tributáveis. A Isagenix reserva-se o direito de ajustar 
ou negar reconhecimento ou prémios para impedir ou corrigir qualquer 
tentativa de quebrar as regras ou manipular a promoção e para garantir 

que o espírito da promoção seja alcançado. A Isagenix reserva-se  
o direito de modificar, alterar ou descontinuar esta promoção,  

ou qualquer parte dela, a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
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