
Câmpuri rezervate biroului 
administrativ: Inițiale

Informațiile au fost introduse.

Data

Informațiile au fost verificate.

Formular de configurare a 
depunerilor directe – România

Nume:

Data primirii:             /            /

ID consultant:

Pasul 1: Preferințele dvs.

Pasul 2: Datele contului bancar

IBAN:            Swift:

Semnătura consultantului: Data:

Telefon:

Pasul 3: Trimitere

E-mail: Te rugăm să scanezi formularul și să îl retrimiți la eudeposits@doterra.com.

Pasul 4: Autorizare Declarație de autorizare

Prin semnarea mai jos a prezentului formular de autorizare a depunerilor directe, ești de acord cu următoarele:
•  Autorizez dōTERRA și banca indicată mai sus să îmi depună comisioanele în contul meu bancar.
•  Dacă îmi vor fi depuse în cont sume care nu mi se cuvin, autorizez dōTERRA să transmită băncii ordine de returnare a fondurilor respective către companie.
• Înțeleg că este responsabilitatea mea să mă asigur că dōTERRA deține datele mele bancare corecte.
• Înțeleg că noul meu cont de depuneri directe va trece printr-un proces inițial de autorizare care poate dura 1-2 săptămâni și că fondurile nu vor fi depuse până la 

finalizarea acestui proces de autorizare.
 

• Sunt de acord ca dōTERRA să prelucreze informațiile cuprinse în acest Formular de autorizare a depunerilor directe, în conformitate cu Politica dōTERRA privind 
protecția datelor, inclusă în contractul meu de consultant.
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1. Autorizez un nou cont de depuneri directe.

2. Voi solicita plăți manuale după necesități.



Întrebări și răspunsuri despre depunerile directe

 Î. Cum optez pentru depunerile directe?
R. Vei găsi formularul de Autorizare a depunerilor directe pe doterraeveryday.eu/marketing-materials/.
Trebuie să îl completezi și să îl trimiți prin e-mail la: eudeposits@doterra.com. Îți furnizăm mai jos linkul direct către formular: 
http://media.doterra.com/ro/ro/forms/direct-deposit-set-up.pdf

 Î. Cecurile FastStart vor fi, de asemenea, depuse direct?
R. Da. După ce autorizezi depunerile directe din partea dōTERRA, toate cecurile și bonusurile peste 20,00 € vor fi plătite  în 
contul tău bancar. Preferăm ca fondurile tale să fie în contul tău bancar, decât în contul de încasări.

 Î. Cecurile și bonusurile sub 20,00 € vor fi în continuare creditate automat în contul meu de încasări?
R. Da. Orice fonduri sub 20,00 € vor fi creditate în contul de încasări.

 Î. Există un comision pentru fiecare depunere directă?
R. Nu. Nu există niciun comision pentru utilizarea depunerilor directe. După ce optezi pentru depunerile directe, nu ve i mai 
primi plăți prin transfer bancar. Fiecare comision mai mare de 20 € pe care îl câștigi va fi depus direct în contul tău bancar.

 Î. dōTERRA încurajează consultanții să nu își direcționeze comisioanele în contul de încasări?
R. Da. Compania încurajează consultanții să nu lase comisioanele să se acumuleze în contul lor de încasări.
Cel mai bine este să le transferi într-un cont bancar.

 Î. Consultanții pot încă solicita direcț ionarea comisioanelor în contul de încasări?
R. Da. Dacă un consultant dorește direcționarea acestora în contul de încasări, acest lucru este absolut posibil, dar d ōTERRA 
preferă ca fiecare consultant să fie plătit și să își păstreze banii în propriul cont bancar. dōTERRA încurajează consultanț ii să 
completeze formularul cu datele lor bancare, selectând opțiunea 2 din formular atunci când solicită plata soldului contulu i de 
încasări. Acest lucru va grăbi procesul de plată.

Î. Ce trebuie să fac dacă mi se modifică datele bancare?
R. Dacă datele tale bancare se modifică, va trebui să completezi un formular de modificare a contului bancar.
Îl vei găsi la adresa doterraeveryday.eu/marketing-materials/
Îți furnizăm mai jos linkul direct către formular:
http://media.doterra.com/ro/ro/forms/direct-deposit-amendment.pdf
După ce l-ai completat, trimite formularul prin e-mail la: eudeposits@doterra.com
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