ی
ن
آت لیگا:
قوانی و سواالت متداول
•

ی
به منظور آگایه از آخرین اخبار ی
نشات t.me/Atiliga :عضو شوید.
آت لیگا در کانال تلگرایم به
رقابت های ی
آت لیگا از روز چهارشنبه آغاز و ساعت  23:59سه شنبه هر هفته پایان یم یابد.

•

تیم های ی
ر
ر
حداکث  6بازیکن اصیل و  4بازیکن
حداکث  10نفره یم باشند .در هر هفته هر تیم
آت لیگا حداقل  3و

•

ذخثه خواهد داشت .به این معنا که تنها فروش  6نفر از اعضا در بازه هر هفته محاسبه یم گردد.
ر
هر هفته به منظور تعویض اعضای هر تیم تا ساعت  23:59روز چهارشنبه(ابتدای هفته ی
آت لیگا) فرصت دارید با

•

ذخثه تیم را مشخص نمایید(.در صورت عدم مراجعه به این
مراجعه به بخش تعویض سایت ،اعضای اصیل و ر
تغیث نسبت به هفته قبل رقابت خواهند کرد.
بخش ،اعضا بدون ر
 oنکته مهم :امکان حذف کیل اعضا از تیم ها و یا جا به جات اعضا ر ی
بی تیم های یک رقابت امکان پذیر
ی
نیم باشد .حذف کیل اعضا از تیم ها تنها در صورت ابطال کد کارشناس(و تایید این امر توسط واحد امور
نمایندگان) امکان پذیر است.
•

نواقص بیمه نامه هات که تا پایان هفته ی
آت لیگا(ساعت  23:59روز سه شنبه) ارسال شده اند ،تا ساعت 14:00
ی
روز چهارشنبه از واحد ثبت اعالم خواهد شد و در صورت رفع نقص پیش از ساعت  18:00همان روز ،در آمار
ری
غث این صورت بیمه نامه به آمار هفته بعد منتقل خواهد شد.
(تغیثات احتمایل
هفته
ر
پیشی محاسبه یم گردد؛ در ر
ی
رسات یم شوند).
زمان در رشایط خاص ،در کانال اطالع
ی
صورت که نقص بیمه نامه ارسایل بیش از حد معمول باشد ،آن بیمه نامه به طور کیل از
 oنکته مهم :در
آمار ی
آت لیگا حذف یم شود.

•

قوانی ی
ری
آت لیگا بیمه نامه ها یت که شمایه فوت آن ها  25برابر حق بیمه نباشد ،پیش پرداختشان در لیگ به
مطابق
همان م یثان ی
کمث در نظر گرفته یم شود.
ر

•

ی
نتایج رقابت های ی
رسات یم گردد .اعضا و مدیر هر
آت لیگا روز پنج شنبه هر هفته مشخص شده و در کانال اطالع
همچنی فرصت ی
ری
تیم با نام کاربری و رمز عبور خود امکان برریس فروش کل تیم را دارند.
اعثاض به نتایج(الزاما توسط
ی
نهات در جداول
مدیر هر تیم) تا ساعت  17:00روز شنبه یم باشد .پس از اتمام این زمان و برریس اعثاض ها نتایج ی
(تغیثات احتمایل زمان در
اصیل قرار گرفته و تمایم تیم ها یم توانند فروش خود و دیگر رقیبان را مشاهده کنند .ر
ی
رسات یم شوند).
رشایط خاص ،در کانال اطالع

•

•

فروش شخیص :در صورت ورود به سایت لیگ با نام کاربری و رمز عبور خود یم توانید تمایم بیمه نامه های عمر
ی
درمات که برای شما تا پایان هفته گذشته ،ثبت شده اند را مشاهده کنید و مانند رقابت های تییم ،در
و کارت های
صورت لزوم ی
اعثاض خود را به نتایج در زمان ر ی
تعیی شده ،اعالم فرمایید.
ی
معرف تیم ،برریس نتایج و  ...الزاما از ایمیل و کد مدیرفروش و در زمان ر ی
تعیی شده
ایمیل ها و تیکت های تعویض،
غث این صورت پذیرفته نخواهند شد.
اعالم یم شوند و در ر

راه های ارتبایط:
تیکت سامانه رصدrasad.insurancesaman.com :
نشات ایمیل ی
ی
آت لیگاatiliga@atiye24.com :

