CONTRATO DE DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE
www.4life.com/brasil

Rua Heitor Penteado, 1416 Fone: +55 11 3879-2626
Vila Madalena
e-mail: brasil@4life.com
São Paulo / SP
CEP: 05438 – 100 q Novo q Alterado q Tel. do Patrocinador

Data/Date
Ano/Year

No. do Distribuidor/Distributor Number

Informações do Solicitante/Applicant's Information Favor usar caneta escura e e se certificar que todas as copias estejam elegíveis. / Please use a dark pen and press firmly so all copies will be clear
Solicitante Titular: nome completo/Applicant's Full Name

CPF/CNPJ

PIS

RG

Solicitante Co-Titular: nome completo/Co-Applicant's Full name

CPF/CNPJ

PIS

RG

Data de Nascimento/Birthdate

Endereço Completo/Full Address

Cidade/Estado/CEP City/State/Zip Code

Tel. residencial/Home Phone Number

Endereço e-mail/Email Address

Tel. Comercial/Work Phone Number

Celular/Cell Number

Endereço para Remessa de Produtos (complete caso seja diferente do endereço postal)
Endereço completo: Cidade, Estado, CEP/Full Address: City, State, Zip Code

Telefone fixo do endereço de remessa./Phone number of ship to address

Informações do Matriculador* (Pessoa que te apresentou a 4Life) Enroller's Information* (Person who introduced you to 4Life)
Nome completo do Matriculador/Enroller's Complete Name

Núm. de Identificação do Matriculador/Identification Number of the Enroller

Telefone/Phone

Informações do Patrocinador* (SOLICITANTE: seu link ascendente direto) (Matriculador: você tem a opção de colocar este solicitante em um nível diferente do primeiro nível).
Sponsor's Information* (applicant: your direct upline) (Enroller: you have the option to put the applicant in a different level other than your first level).
Nome completo do Patrocinador/Sponsor's complete name

Número de Identificação do Patrocinador/Identification Number of Sponsor

Telefone/Phone

Certifico que tenho 18 anos ou mais (ou emancipado) conforme às leis brasileiras. Li com atenção os termos e condições deste Contrato, a 4Life - Políticas e Procedimentos, e os Princípios do Plano de Recompensas 4Life, e concordo em
cumprir todos os termos estabelecidos nestes documentos. Asseguro que ao assinar esta solicitação não estou violando nenhum outro acordo ou contrato do qual faço parte. O SOLICITANTE TEM O DIREITO DE CANCELAR SUA PARTICIPAÇÃO
A QUALQUER MOMENTO, INDEPENDENTEMENTE DO MOTIVO. O CANCELAMENTO DEVE SER SOLICITADO POR ESCRITO AO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA.

Assinatura do solicitante titular/Signature of the applicant

Data/Date

Assinatura do solicitante co-titular/Signature of the Co-Applicant

Data/Date

Ano/Year

Preencha todos os dados, assine e envie este Contrato por correio para concluir o processo de inscrição de Distribuidor. O cadastro online será cancelado se este CONTRATO nao
for recebido e aceito pela 4Life. *Essas informações poderão ser alteradas em até 10 dias, à partir da data do cadastro. Após este período, somente com
aprovação da linha ascendente.

TERMOS E CONDIÇÕES PARA OS DISTRIBUIDORES INDEPENDENTES DA 4LIFE RESEARCH BRASIL LTDA
1. De acordo com os termos e condições do presente documento, apresento este Contrato de Distribuidor Independente (aqui referido como “Distribuidor”) junto à
4Life Research Brasil Ltda (aqui referida como “4Life” ou “Empresa”).
2. As Políticas e Procedimentos e o Plano de Recompensas 4Life são incorporados como referência aos termos e condições deste Contrato, em sua forma atual e
conforme sejam modificados pela 4Life unicamente ao seu critério. Conforme usado no decorrer deste documento, o termo “Contrato” se refere a este Contrato de
Distribuidor Independente 4Life, às Políticas e Procedimentos da 4Life e ao Plano de Recompensas da 4Life.
3. Este Contrato entrará em vigor na data de aceitação do mesmo pela Empresa. A copia original assinada deste Contrato deverá ser recebido pela Empresa
entre trinta (30) dias para que eu seja oficialmente aceito como Distribuidor da 4Life. Se a Empresa não receber a copia original assinada, eu entendo que este
Contrato será cancelado. Eu confirmo que o cadastro on-line foi feito por mim ou o envio deste Contrato por fax tem a minha assinatura, e que não substitui a
copia original deste Contrato.
4. Mediante a aceitação desta solicitação eu entendo que me tornarei um Distribuidor Independente e que serei elegível a participar das vendas e da distribuição
dos produtos e serviços da Empresa, bem como receber recompensas com tais vendas, de acordo com as Políticas e Procedimentos da Empresa e do Plano de
Recompensas 4Life.
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Termos e condições no verso

Blanco - 4Life

Amarillo - Solicitante

Rosado - Patrocinador

5. Eu entendo que, como Distribuidor, sou independente; não sou agente, funcionário ou franquiado da Empresa. EU ENTENDO E CONCORDO QUE NÃO SEREI
TRATADO COMO FUNCIONÁRIO DA 4LIFE BRASIL PARA FINS DAS LEIS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS OU DE SEGURIDADE SOCIAL. Entendo e concordo que
pagarei todos os impostos e taxas aplicáveis como resultado de minha atividade de acordo com este Contrato.
6. Eu entendo e concordo que a minha compensação será unicamente sobre os resultados das vendas dos produtos da 4Life. Não receberei compensação pelo
simples fato de inscrever pessoas no programa ou por participar do desenvolvimento de uma rede de mercado, e não declararei que é possível receber algum
rendimento apenas inscrevendo outras pessoas.
7. Eu concordo que, como Distribuidor Independente, realizarei minhas atividades de forma legal, ética e moral e farei os melhores esforços para promover a venda
e uso dos produtos e/ou serviços oferecidos pela Empresa ao público em geral. Eu entendo que, como Distribuidor, minha conduta deverá ser consistente com o
interesse público e que evitarei todas as práticas indelicadas, fraudulentas, enganosas ou antiéticas. Além disso, eu concordo em me submeter às leis federais,
estaduais e locais que regem a operação dos meus negócios 4Life.
8. Eu entendo que não tenho a garantia de nenhum ganho e nem me foi assegurado qualquer lucro ou sucesso. Sou livre para definir minhas horas e determinar meu
próprio local e métodos de venda, dentro das orientações e exigências deste Contrato. Eu concordo que sou responsável pelas minhas próprias despesas comerciais
em conexão com as minhas atividades como Distribuidor.
9. Eu certifico que nem a Empresa ou o meu patrocinador fizeram quaisquer declarações de ganhos garantidos ou representações de ganhos prováveis que possam
ser resultado de meus esforços como Distribuidor. Eu entendo que meu sucesso como Distribuidor vem das vendas ao público Article 6 inconsistency. Eu entendo
e concordo que não farei nenhuma declaração, divulgação ou representação em relação às vendas de produtos e serviços da Empresa ou patrocínio de outros
Distribuidores, que não aqueles contidos na literatura aprovada pela Empresa.
10. Ao patrocinar outros Distribuidores, eu concordo em incentivá-los a participar dos treinamentos de vendas de produtos e serviços da Empresa, em boa fé
ao usuário final.
11. Eu entendo e concordo que a Empresa poderá fazer alterações no Contrato a seu exclusivo critério, sendo que tais alterações serão de caráter obrigatório para
mim. Estas alterações entrarão em vigor mediante comunicação e/ou publicação na literatura oficial da Empresa. A continuação do meu negócio da 4Life ou o
recebimento de recompensa constitui a minha aceitação de quaisquer e todas as emendas.
12. Eu entendo que a aceitação deste Contrato não constitui a venda de uma franquia, que não há territórios exclusivos concedidos a ninguém, que nenhuma
despesa de franquia deverá ser paga e que não estou adquirindo nenhuma participação mediante a aceitação deste Contrato.
13. Os Distribuidores não poderão ceder nenhum direito nem delegar nenhum dever resultantes deste contrato, sem o consentimento prévio e por escrito da Empresa.
Qualquer cessão ou delegação não autorizada serão anuladas a critério da Empresa.
14. A vigência deste Contrato é de um ano. Há uma tarifa anual obrigatória para a renovação deste Contrato. As renovações estão sujeitas à aceitação pela
Empresa. A falha em renovar deverá resultar no cancelamento do meu Contrato.
15. Eu concordo em indenizar e manter a Empresa livre de quaisquer e todas as reclamações, danos e despesas, incluindo despesas com advogados, resultantes de
minhas ações ou conduta, bem como as de agentes por mim indicados em violação a este Contrato.
16. As partes renunciam a todos os direitos em relação a danos incidentais, consequenciais, exemplares e punitivos resultantes de quaisquer violações do Contrato.
17. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do Brasil e estará sujeito a jurisdição e foro brasileiros.
18. Estarei sujeito às sanções disciplinares especificadas nas Políticas e Procedimentos da 4Life e a critério da Empresa, caso viole ou quebre qualquer termo ou
cláusula do Contrato. Uma vez que este Contrato seja voluntária ou involuntariamente cancelado, perderei e renuncio expressamente a todo e qualquer direito,
incluindo aqueles sobre minha organização descendente e a qualquer recompensa resultante das vendas geradas por mim ou por esta organização descendente.
19. Certifico que os números de CPF e RG exibidos neste formulário são meus números de identificação, corretos e válidos.
20. A Empresa terá o direito de reter, deduzir ou compensar de qualquer recompensa ou valor a mim devido, as minhas dívidas não quitadas referentes à compra
de produtos e serviços, ou qualquer outro valor devido por mim à Empresa.
21. Eu li este Contrato e confirmo que recebi e li todos os documentos incorporados por referência e concordo em agir de acordo e seguir os termos neles contidos.
22. Toda renúncia de um direito por parte da Empresa com relação a qualquer violação deste Contrato deverá ser feito por escrito e assinado por um procurador
autorizado da Empresa. Esta renúncia específica não funcionará e nem deverá ser considerada como renúncia ou abandono de direitos relacionados com as
violações posteriores.
23. O distribuidor reconhece que de acordo com a estrutura descrita no Plano de Recompensas 4Life, ele poderá eventualmente receber recompensas baseadas
na rede de marketing desenvolvida. Sendo assim, o Distribuidor reconhece que o objetivo de fazer parte e desenvolver uma rede é ser elegível para ganhar pontos e
recompensas pelas vendas realizadas pela rede e que somente o desenvolvimento da rede não gera nenhuma recompensa ao distribuidor.
24. O distribuidor não tem o direito de agir em nome da Empresa, nem tem autoridade, direito ou poder de assinar um acordo ou contrato ou de nenhuma maneira
criar uma obrigação pela Empresa, nem tomar decisões pela Empresa. Tampouco tem o direito de oferecer garantia ou representação dos produtos que sejam
diferentes daqueles feitos expressamente por escrito pela Empresa.
25. O distribuidor não pode vender ou distribuir produtos no Brasil que sejam diferentes daqueles definidos na Lista de Preços da Empresa. A venda de produtos não
autorizados é motivo de cancelamento de Contrato.
26. A 4Life tem o direito de cancelar qualquer Contrato por motivos justificáveis.
27. No cancelamento deste Contrato por qualquer razão, os direitos e obrigações das partes são: (a) toda e qualquer dívida do distribuidor à 4Life deverá ser
quitada imediatamente; (b) em até 15 dias após o encerramento do Contrato, o distribuidor devolverá todos os materiais de mercado, materiais com informações
confidenciais e qualquer outro documento da 4Life que esteja em posse do distribuidor. O distribuidor não deve divulgar nenhuma informação confidencial e nem
material de mercado; (c) o distribuidor não tem o direito de reclamar direito autoral, títulos ou juros relacionados à propriedade intelectual, fundos ou marcas; (d) o
distribuidor não utilizará as marcas da 4Life, direta ou indiretamente; (e) a 4Life somente enviará os produtos referentes aos pedidos concluídos e aceitos
antes da data do cancelamento; (f) a 4Life pagará qualquer crédito devido ao distribuidor até a data do encerramento do contrato.
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