INSCRIÇÃO E CONTRATO DE AFILIADO 4LIFE RESEARCH CSA, LLC

(Não é destinado para uso no mercado dos Estados Unidos)

0800 761 2664— SERVIÇO AO CLIENTE •
IBrasil@4LIFE.COM — EMAIL

Data ___-___-____
Mês Dia Ano
ID 4Life

4Life Research C.S.A., LLC
9850 South 300 West
Sandy, UT 84070 USA

ALTERAÇÃO

Somente para uso do escritório

TELEFONE INSCRIÇÃO

Idioma de preferência:

Você já foi um AFILIADO ou um Cliente Preferencial 4Life?

Sim

Não

Nº ID 4Life Anterior ____

INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÃO (Preencha de modo legível com tinta preta em letras maiúsculas. Pressione com força para que todas as cópias fiquem nítidas.)
Nome da pessoa ou da empresa (Último Primeiro Meio)
CPF
Cotitular (Último Primeiro Meio)

CPF

Apelido (O nome pelo qual deseja ser reconhecido e mostrado)

País

Endereço para correspondência
Cidade
Estado/País

Código postal

Telefone residencial

Telefone comercial

E-mail

Celular

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO AFILIADO (Preencha se o endereço de entrega for diferente do endereço de correspondência.)
Endereço para entrega

Cidade

Estado/País

Código postal

Telefone no endereço para entrega

INFORMAÇÕES DO MATRICULADOR* (Pessoa que inscreveu você na 4Life )
®

Nome do Matriculador (Último Primeiro Meio)
4

INFORMAÇÕES DO PATROCINADOR* (Seu upline direto)

ID Matriculador

Telefone

Nome do Patrocinador (Último Primeiro Meio)
As declarações a seguir são necessárias para cumprir as obrigações da 4Life
que se encontram no Formulário W-8BEN do IRS dos EUA:
Tipo de proprietário
beneficiário:
Fundo Fiduciário
Banco central emissor

Pessoa Física
Rede de fidúcia
Organização isenta de impostos

ID Patrocinador
Corporação
Patrimonial
Fundação privada

Telefone
Pessoa Jurídica
Governo

Parceria
Organização internacional

Fidúcia simples

Sob pena de perjúrio, declaro que examinei as informações deste formulário e, de acordo com meu conhecimento e crença, elas são verdadeiras, corretas e completas. Certifico ainda, sob pena de perjúrio, que:
1. Sou o beneficiário efetivo (ou estou autorizado a assinar pelo beneficiário efetivo) de toda a renda a que este formulário se relaciona ou estou usando este formulário para me documentar como um indivíduo que é proprietário ou o titular
da conta de uma instituição financeira estrangeira;
2. A pessoa nomeada na linha 1 deste formulário não é um cidadão norte-americano;
3. A renda a que este formulário se refere: (a) não está efetivamente conectada com a condução de um comércio ou negócio nos Estados Unidos; (b) está efetivamente conectada, mas não está sujeita a impostos nos termos de um tratado
de imposto de renda aplicável; ou (c) é a participação do parceiro nos rendimentos efetivamente conectados de uma parceria ;
4. Para transações com corretor ou trocas por permuta, o beneficiário proprietário é uma pessoa estrangeira isenta, conforme definido nas instruções. Além disso, autorizo que este formulário seja fornecido a qualquer agente de retenção que
tenha controle, recibo ou custódia dos rendimentos de que sou o beneficiário proprietário ou qualquer agente de retenção que possa desembolsar ou efetuar pagamentos dos rendimentos dos quais sou beneficiário proprietário.
Certifico que sou maior de idade (maioridade legal) no país em que vivo. Li atentamente os termos e condições no verso desta Inscrição e Contrato de afiliado, as Normas e Procedimentos da 4Life e o Plano de Compensação da 4Life
e concordo em cumprir todos os termos estabelecidos nesses documentos. Além disso, concordo que preenchi o Formulário W-8BEN do IRS com honestidade e com o meu melhor conhecimento. Confirmo que minha assinatura nesta Inscrição não
viola outros acordos ou contratos dos quais sou parte. O PARTICIPANTE DESTE PLANO DE MARKETING MULTINÍVEL TEM O DIREITO DE CANCELAR A QUALQUER MOMENTO, INDEPENDENTEMENTE DO MOTIVO. O CANCELAMENTO DEVE SER ENVIADO
PARA A EMPRESA NO SEU PRINCIPAL LOCAL DE NEGÓCIOS DENTRO DE TRÊS DIAS ÚTEIS APÓS A DATA DA TRANSAÇÃO.

Assinatura do solicitante
Assinatura do cotitular

-

Data
Data

-

Mês

Dia

Ano

Envie por correio, fax ou e-mail sua Inscrição e Contrato de Distribuidor preenchido para a 4Life para finalizar o processo de distribuição. Inclua uma fotografia de identificação
Se a sua Inscrição e Contrato de Distribuidor não for recebido dentro de 30 dias após a inscrição, sua Distribuição será automaticamente convertida para o status de Cliente Preferencial e você
não será mais elegível para bônus ou comissões. *Depois de enviado para a 4Life, essas informações só podem ser modificadas com a aprovação de seu upline.
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TERMOS E CONDIÇÕES DA INSCRIÇÃO E CONTRATO DE AFILIADO 4LIFE RESEARCH C.S.A., LLC
1. De acordo com os Termos e Condições deste documento, apresento minha Inscrição e Contrato de afiliado (“Contrato”) para me tornar um AFILIADO Independente (doravante referido como
“AFILIADO”) na 4Life Research CSA, LLC (doravante referido como “4Life” ou a “Empresa”).
2. As Normas e Procedimentos da 4Life e o Plano de Recompensas 4Life são incorporados por referência aos termos e condições deste Contrato, em sua forma atual e conforme alterado pela 4Life
a seu exclusivo critério. Conforme usado neste documento, o termo “Contrato” se refere a esta Inscrição e Contrato de AFILIADO, às Normas e Procedimentos da 4Life e ao Plano de Recompensas
4Life™.
3. Este Contrato se torna efetivo na data de aceitação da Empresa. Uma cópia digitalizada, fac-símile ou cópia física devidamente assinada deste Contrato deve ser recebida pela Empresa dentro
de trinta (30) dias para que eu seja oficialmente aceito como afiliado 4Life. Se a Empresa não receber uma cópia original, online ou fac-símile devidamente assinada deste Contrato, entendo que
este será cancelado. Reconheço que minha assinatura em minha inscrição online ou fac-símile será considerada pela Empresa como minha assinatura original. As inscrições por fax devem incluir
a frente e o verso deste Contrato.
4. Após a aceitação desta Inscrição, entendo que me tornarei um afiliado da Empresa e serei elegível para participar das vendas e distribuição dos produtos da Empresa e receber comissões
relacionadas a essas vendas, de acordo com as Normas e Procedimentos da Empresa e com o Plano de Recompensas 4Life.
5. Entendo que, como afiliado, sou um empresário independente; não um agente, funcionário ou franqueado da empresa. COMPREENDO E CONCORDO QUE NÃO SEREI TRATADO COMO
EMPREGADO DA COMPANHIA PARA FINS DE IMPOSTOS FEDERAIS OU ESTATAIS, nem serei tratado como funcionário para fins da Lei Federal sobre Imposto de Desemprego, Lei Federal
sobre Contribuições para o Seguro Desemprego, Lei Federal sobre Contribuições para o Seguro Social, Lei da Seguridade Social, Lei Estadual de Desemprego ou Lei Estadual de Segurança no
Emprego. Entendo e concordo que pagarei todos os impostos de renda federais e estaduais aplicáveis, impostos por atividade de autônomo, impostos sobre vendas, impostos municipais e/ou taxas
de licenças locais que possam ser devidas como resultado de minhas atividades sob este Contrato.
6. Entendo e concordo que minha remuneração consistirá apenas de bônus, comissões, e/ou substituições pela venda dos produtos 4Life. Não receberei comissão pelo mero ato de inscrever
outras pessoas no programa e não afirmarei para outras pessoas que é possível receber qualquer renda simplesmente com a inscrição de outras pessoas no programa.
7. Concordo que, como afiliado, operarei de maneira legal, ética e moral e envidarei meus melhores esforços para promover a venda e o uso dos produtos oferecidos pela Empresa ao público em
geral. Entendo que, como afiliado, minha conduta deve ser consistente com o interesse público, e evitarei todas as práticas incorretas, enganosas, ilusórias ou antiéticas. Além disso, concordo em
cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais que regem a operação dos meus negócios na 4Life.
8. Entendo que não tenho garantia de renda, nem de lucro ou de sucesso. Tenho a liberdade de definir meu próprio horário e determinar meu próprio território e métodos de venda, dentro
das diretrizes e requisitos deste Contrato. Concordo que sou responsável por minhas próprias despesas comerciais relacionadas às minhas atividades como afiliado.
9. Certifico que nem a Empresa nem meu patrocinador fizeram alegações de ganhos garantidos ou afirmações de ganhos antecipados que possam resultar de meus esforços como afiliado.
Entendo que meu sucesso como afiliado vem das vendas no varejo e do desenvolvimento de uma rede de marketing. Entendo e concordo que não farei declarações, divulgações ou alegações na
venda dos produtos da Empresa ou no patrocínio de outros afiliados em potencial, além daqueles contidos na literatura aprovada da Empresa.
10.
Se eu patrocinar outros afiliados, concordo em desempenhar uma função legítima de supervisão, distribuição, venda e treinamento em conexão com a venda dos produtos da Empresa ao
usuário final.
11.
Entendo e concordo que a Empresa possa fazer modificações no Contrato a seu exclusivo critério e que todas essas alterações serão vinculativas a mim. Todas as alterações ao Contrato
entrarão em vigor após publicação na literatura oficial da Empresa. A continuação dos meus negócios na 4Life ou minha aceitação de bônus ou comissões constituirá minha aceitação de toda e
qualquer alteração.
12.
Entendo que a aceitação deste Contrato não constitui a venda de uma franquia, que não há territórios exclusivos concedidos a ninguém e que nenhuma taxa de franquia foi paga, nem
estou adquirindo juros em uma ação pela aceitação deste Acordo.
13.
Os afiliados não podem ceder nenhum direito nem delegar qualquer obrigação decorrente deste Contrato sem o consentimento prévio por escrito da Empresa. Qualquer cessão ou
transferência não autorizada será anulada por opção da Empresa.
14.
O prazo deste Contrato é de um ano. Há uma taxa anual de assinatura de material que é devida em cada data de aniversário deste Contrato. Para garantir que um afiliado esteja seguindo o
“espírito”, bem como a “letra” das normas da Empresa, e que o afiliado esteja operando sua distribuição de maneira ética, consistente com a imagem e o caráter da 4Life, todas as renovações
estão sujeitas à aceitação pela Empresa. A não renovação resultará no cancelamento do meu Contrato.
15.
Concordo em indenizar e isentar a Empresa de todas e quaisquer reivindicações, danos e despesas, incluindo honorários advocatícios, decorrentes de minhas ações ou conduta, e a de
meus funcionários e agentes que violarem este Contrato. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do Estado de Utah, a menos que as leis do estado e do país em que eu resido
exijam expressamente a aplicação de suas leis. Exceto conforme estabelecido nas Normas e Procedimentos da 4Life, ou a menos que as leis do estado ou do país em que eu moro proíbam
expressamente a jurisdição consensual e as disposições do local deste Contrato, caso em que suas leis prevalecerão, todas as disputas e reivindicações relacionadas a 4Life, o Contrato do
afiliado, o Plano de Recompensas 4Life ou seus produtos, os direitos e as obrigações de um afiliado independente e a 4Life ou quaisquer outras reivindicações ou causas de ação relacionadas ao
desempenho de um afiliado Independente ou da 4Life sob o Contrato ou as Normas e Procedimentos da 4Life serão estabelecidos total e finalmente por arbitragem no Condado de Salt Lake,
Utah, ou em qualquer outro local que a 4Life indique, de acordo com a Lei Federal de Arbitragem e as Regras de Arbitragem Comercial da American Arbitration Association. As partes terão todos os
direitos sobre descoberta de acordo com as Regras Federais de Processo Civil. Se um afiliado entrar com uma ação ou reconvenção contra a 4Life, o afiliado deverá fazê-lo individualmente e não
com qualquer outro afiliado ou como parte de uma ação coletiva. A decisão do árbitro será obrigatória e vinculativa para as partes e poderá, se necessário, ser reduzida a uma sentença em
qualquer tribunal de jurisdição competente. Cada parte da arbitragem será responsável por seus próprios custos e despesas de arbitragem, incluindo honorários legais e de apresentação de
queixa. Este contrato de arbitragem subsistirá a qualquer rescisão ou expiração do Contrato.
16.

As partes renunciam a todos os direitos a danos acidentais, consequenciais, exemplares e punitivos decorrentes de qualquer violação do Contrato.

17.
As partes consentem com a jurisdição e o foro perante qualquer tribunal federal ou estadual do Condado de Salt Lake, Estado de Utah, para fins de impor uma sentença por um árbitro ou
qualquer outro assunto não sujeito a arbitragem. Se a lei do estado ou país em que eu resido proibir jurisdições consensuais e disposições do foro para fins de arbitragem e litígio, a lei desse
estado governará questões relacionadas à jurisdição e foro.
18.
Estarei sujeito a sanções disciplinares, conforme especificado nas Normas e Procedimentos da 4Life, a critério da Empresa, pela violação ou quebra de qualquer termo ou disposição do
Contrato. Com o cancelamento voluntário ou involuntário deste Contrato, perderei e renunciarei expressamente a todos e quaisquer direitos, incluindo direitos de propriedade, à minha
organização anterior de linha descendente e a qualquer bônus, comissão ou outra compensação decorrente das vendas geradas por mim ou minha organização descendente prévia.
19.
Certifico que o número mostrado neste formulário é meu número de identificação de contribuinte correto e que não estou sujeito a retenção na fonte, seja por não ter sido notificado de
que estou sujeito a retenção na fonte decorrente de uma falha em relatar todos os juros ou dividendos, ou por ter sido notificado pela Receita Federal de que não estou mais sujeito a retenção na
fonte.
20.
A Empresa terá o direito de deduzir e compensar quaisquer comissões, bônus ou qualquer outro valor monetário pagável a mim, quaisquer valores vencidos e não pagos por compras de
produtos e serviços da Empresa ou qualquer outro montante devido à Empresa por mim.
21.

Li este Contrato e reconheço ter recebido e lido todos os documentos incorporados por referência, e concordo em cumprir e estar vinculado aos termos nele contidos.

22.
Qualquer renúncia por parte da Empresa de qualquer violação deste Contrato deve ser feita por escrito e assinada por um funcionário autorizado da Empresa. A renúncia por parte da
Empresa de qualquer violação deste Contrato por mim não deve ser interpretada como uma renúncia a qualquer violação subsequente.

