Ako program generuje peniaze, ktoré sa rozdelia medzi členov?
REÁLNE A BEZPEČNÉ OBCHODOVANIE NA FOREXE
>> investičné vklady členov sa zhodnocujú na Forexe
* Broker: 20 rokov skúseností, bezpečnosť, úspech a uznanie
>> okamžitý PROFIT , pravideľný príjem a priebežný ZISK
* v reálnom čase sledovateľné
>> bez výnimky každý profituje od samého začiatku

Na mieru šité vytvorenie finančnej nezávislosti, ktoré si môže dovoliť každý.
VYTVORENIE ZÁKLADOV KVALITNÉHO ŽIVOTA
>> hlavný zdroj príjmov
>> doplnokový príjem
>> cestovanie, dovolenka, zábava

STAROSTLIVOSŤ O STARÝCH ĽUDÍ
>> dôchodkový fond
>> alebo dôchodkový bonus

STAROSTLIVOSŤ O BUDÚCU GENERÁCIU
>> sporiaci účet pre deti a vnúčatá

MS LOT INVEST je investiční program, ktorý pracuje so Stable coinom LOT.
Stable coin LOT má vlastnú veľmi ľahko použiteľnú elektronickú peňaženku a zmenáreň.
Na stránke kliknite na banner a zaregistrujte sa do MS LOT BANK a zakúpte si LOTy, aby ste mohli začať!

AKO ZAČAŤ?
Registráciu je potrebné potvrdiť v registračnom emaily.
Po prihlásení sa, vo FINANCIAL DETAILS je Deposit account na ktorý je potrebné vložit investičný vklad.

>> min. výška vkladu je od 0,00000001 LOT (1LOT = 1250USD), ale až po dosiahnutí hodnoty 0,01 LOT
(12,5 USD) sa čiastka aktivuje a prevedie do Balance. Po prvej aktivácii vkladu sa všetky nové investičné
vklady aktivujú prvého dňa v mesiaci
>> maximálna výška vkladu je do 2.00 LOT (2500USD)
>> investícia do program je nevratná, zhodnotenie investície je teda časovo neobmedzené, zarábate do
nekonečna
>> keď Balance dosiahne minimálnu hodnotu 0.1 LOT (125 USD)je možné požiadať o výplatu. Vybrať sa
dá maximálne 50% z profit za kvartál
>> program automaticky vkladá kvartálne minimálne 50% profitu ako reinvest do balance
>> pokiaľ nie je požiadané o výplatu (alebo len o jej časť), nevyžiadaná suma sa automaticky prenesie do
balance
>> pokial sa požiada o výplatu, automaticky bude prevedená na vložený výplatný účet

MS LOT INVEST štvrťročne zhodnocuje vklady svojich členov. Štvrťrok sa počíta
vždy kalendárny.
10,8 % kvartálně od 0.01 LOT až do 20.0 LOT (od 12,5 USD do 25 000 USD)
14,4 % kvartálně od 20.0 LOT až do 50.0 LOT (od 25 000 USD do 62 5000 UDS)
>> zhodnotenie vkladu je kvartálne, ak investujete do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci
nasledujúceho kvartálu, zhodnotenie je za celý daný kvartál. Ak investujete do posledného dňa prvého
mesiaca v danom kvartáli, zhodnotenie je len 2/3 daného kvartálu. Ak investujete do posledného dňa
duhého mesiaca v danom kvartáli, zhodnotenie je len 1/3 daného kvartálu
>> systém je automatický
>> V zavislosti na vyške Balance systém vypočítava provízie, ktoré sa zobrazujú vo FINANCIAL DETAILS v
riadku Quarterly Profil Target (%) kde percecto v zátvorke určuje výška Balance.

Ak je v Balance 0.01 až 20.00 LOT percento zhodnotenia je maximálne 10,8% štvrťročne.
Ak je v Balance 20.00 LOT až 50.00 LOT percento zhodnotenia je maximálne 14,4% štvrťročne.
Po každom štvrťroku sa skutočne dosiahnutý profit rozdelí členom podľa ich výšky balance a percenta
zhodnotenia.
>> ak Balance dosiahne hodnotu 50.00 LOT (62 500 USD) systém automaticky vyplatí kvartálny profit na
vložený výplatný účet

MS LOT INVEST AKTÝVNYCH ČLENOM ODMEŇUJE TROMI PERCENTAMI
PROVÍZIÍ.
Provízie su vyplácané zo zdrojov MS LOT INVEST, preto je prísne zakázané obchádzať sponzorov tým,
že sa budú pod sponzorov vytvárať mŕte registrácie. Takéto účty budú bez upozornenia vymazané.
>> affiliate provízie sú stanovené z 1. a 2.linie štruktúry:
1.linia štruktúry: 2% z vkladu
2.linia štruktúry: 1% z vkladu
>> provízie z affiliate sa pripisujú do balance a automaticky sa zhodnocujú
JE MOŽNÉ POD SEBA ZAREGISTROVAŤ AJ ČLENOV RODINY - partnera, plnoleté aj maloleté deti
súrodencov, aj priateľov - nie je žiadny limit NA POČET REGISTRÁCIÍ z jednej IP

ZÁKLADNÉ PRAVIDLO
>> každý musí dosiahnuť v Balance 0.1 LOT, len od tejto úrovne je možné vyberať peniaze
>> je možné vybrať maximálne 50% Profitu, toto zabezpečuje dlhodobosť
>> 50% Profitu ide na Reinvest, toto zabezpečuje stále rastúci príjem
>> nevyžiadané výplaty idú automaticky do Reinvestov
>> po dosiahnutí 50.00 LOT sa celý profit automaticky vyplaca na vložený výplatný účet

LEN TAKTO SA DÁ VYSPORIADAŤ S CHUDOBOU

