FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DISTRIBUIDOR EUROPEU
Data
Avenida Diagonal, 453 Bis 7ª Planta,
08036 Barcelona, Spain
SERVIÇO DE
APOIO AO
CLIENTE

Dia

Mês

Ano

Número de identificação do Distribuidor

Áustria: austria@4life.com; Bélgica: belgium@4life.com; Bulgária: bulgaria@4life.com; Croácia: croatia@4life.com; Républica Checa: czechrepublic@4life.com; Dinamarca: denmark@4life.com;
Estónia: estonia@4life.com; Finlândia: finland@4life.com; França: france@4life.com; Grécia: greece@4life.com; Hungria: hungary@4life.com; Irlanda: ireland@4life.com; Letónia: latvia@4life.com;
Lituânia: lithuania@4life.com; Luxemburgo: luxembourg@4life.com; Holanda: netherlands@4life.com; Noruega: norway@4life.com; Polónia: poland@4life.com; Roménia: romania@4life.com;
Eslováquia: slovakia@4life.com; Eslovénia: slovenia@4life.com; Suécia: sweden@4life.com; Suíça: switzerland@4life.com; Reino Unido: unitedkingdom@4life.com

Idioma preferencial:
INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE INSCRIÇÃO (imprima de forma nítida a preto, utilizando caracteres maiúsculos, mantendo toda a escrita no interior das caixas)

Nome do candidato ou da empresa (Nome completo)

Número de identificação nacional

Co-candidato (Nome completo)
Nome de reconhecimento (a forma como gostaria que o seu nome aparecesse quando é reconhecido)

País

Endereço postal

Cidade

Região

Código postal

Telefone de casa

Telefone da empresa

E-mail
Telemóvel

MORADA DE ENVIO DO DISTRIBUIDOR (Preencha, caso a morada de envio seja diferente do endereço postal)

Morada de envio

N.º de telefone da morada de envio
Cidade

Distrito

Código postal

INFORMAÇÕES SOBRE O INSCRITOR* (Pessoa que o inscreveu na 4Life — poderá ser também o seu patrocinador)

Número de identificação do inscritor

Nome do inscritor (Nome completo)

Número de telefone
INFORMAÇÕES SOBRE O PATROCINADOR* (A sua linha superior direta)

Nome do patrocinador (Nome completo)

Número de identificação do patrocinador
Número de telefone

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Nome do titular da conta

Nome do banco

Código routing internacional

IBAN

Número de conta

CÓDIGO SWIFT/BIC
Eu, abaixo assinado, autorizo a 4Life Research a pagar comissões para a conta indicada neste formulário.

Assinatura do candidato

Data

Assinatura do co-candidato

Data

Dia

Mês

Ano

Declaro que tenho idade legal (maioridade) para o país onde resido. Li com atenção os termos e condições nas páginas 1 e 2 do presente Pedido e Acordo para Distribuidor Europeu, as Políticas e Procedimentos 4Life e
o Plano de Compensação 4Life e comprometo-me a respeitar as condições estabelecidas nestes documentos.
Confirmo que a minha assinatura nesta inscrição não viola nenhum outro acordo ou contrato do qual seja parte. UM PARTICIPANTE NESTE PLANO DE MARKETING MULTINÍVEL TEM O DIREITO DE CANCELAR EM
QUALQUER ALTURA, INDEPENDENTEMENTE DO MOTIVO. O CANCELAMENTO DEVE SER ENVIADO POR ESCRITO À EMPRESA, PARA O SEU ESTABELECIMENTO PRINCIPAL, NO PRAZO DE 14 DIAS ÚTEIS APÓS A
DATA DESTA TRANSAÇÃO.

Assinatura do candidato

Data

Assinatura do co-candidato

Data

Dia

Mês

Ano

Envie o Formulário de Inscrição e o Acordo preenchido por correio, fax ou correio eletrónico à 4Life, para finalizar o processo de inscrição para distribuidor. Deve incluir uma cópia de um Documento
de Identificação com fotografia. Se não recebermos o seu Pedido e Acordo para Distribuidor no prazo de 90 dias após a inscrição do seu primeiro Cliente Preferencial, o seu estatuto de Distribuidor será
automaticamente convertido para o de Cliente Preferencial e deixará de ser elegível para receber bónus ou comissões.
*Esta informação só pode ser modificada dentro de dez (10) dias após a data de registro com a aprovação do seu upline.
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Termos e Condições no verso

TERMOS E CONDIÇÕES DO DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE 4LIFE RESEARCH EUROPE, LLC
1. De acordo com os termos e condições aqui estabelecidos, submeto o formulário da minha Inscrição e Acordo para Distribuidor, para me tornar num Distribuidor Independente (adiante denominado
“Distribuidor”) com a 4Life Research Europe, LLC (adiante denominada “4Life” ou a “Empresa”):
2. As Políticas e Procedimentos da 4Life e o Plano de Compensação da 4Life são incorporados por referência nos termos e condições deste Contrato, na sua forma atual e conforme alterado pela 4Life
a seu exclusivo critério. Tal como utilizado ao longo deste documento, o termo “Contrato” refere-se a esta Inscrição e ao Acordo para Distribuidor, às Políticas e Procedimentos da 4Life e ao Plano de
Compensação da 4Life.
3. Este Contrato entra em vigor na data em que é aceite pela Empresa. Deverá ser recebida uma cópia digitalizada, por fax ou em papel deste Contrato, pela Empresa, no prazo de noventa (90)
dias, para ser oficialmente aceite como Distribuidor da 4Life. Se a Empresa não receber uma cópia online, por fax ou em papel deste Contrato, entregue por mim, compreendo que este Contrato será
cancelado. Confirmo que a minha assinatura na inscrição online ou enviada por fax deverá ser considerada pela Empresa, como a minha assinatura original. As inscrições enviadas por fax têm de
incluir a frente e o verso deste Contrato.
4. Após a aceitação desta Inscrição, compreendo que me tornarei num Distribuidor da Empresa e serei elegível para participar nas vendas e na distribuição de bens e serviços da Empresa e receber
comissões relacionadas com essas vendas, de acordo com as Políticas e Procedimentos, e o Plano de Compensação da Empresa.
5. Compreendo que, na qualidade de Distribuidor, sou um trabalhador independente; não sou um agente, funcionário ou franchisado da Empresa. COMPREENDO E CONCORDO QUE NÃO
SEREI TRATADO COMO UM FUNCIONÁRIO DA EMPRESA PARA EFEITOS DE IMPOSTOS ESTADUAIS nem serei tratado como um funcionário para efeitos da Lei Fiscal para o Desemprego, Lei
de Contribuições para Seguros, Lei da Segurança Social, Lei do Desemprego ou Lei de Segurança no Trabalho. Compreendo e concordo que pagarei todos os impostos sobre rendimentos estaduais
aplicáveis, impostos sobre o trabalho independente, impostos sobre vendas, impostos locais e/ou taxas de licenciamento locais que possam ser exigíveis em resultado das minhas atividades no âmbito
deste Contrato.
6. Compreendo e concordo que a minha remuneração consistirá exclusivamente em comissões, substituições e/ou bónus provenientes das vendas de produtos da 4Life. Não receberei qualquer
comissão por efetuar simplesmente a inscrição de outras pessoas no programa e não transmitirei aos outros a ideia de que é possível receber qualquer rendimento, apenas por inscrever outras pessoas
no programa.
7. Concordo que, na qualidade de Distribuidor, atuarei de forma legal, ética e moral e envidarei todos os esforços para promover a venda e o uso dos serviços e/ou produtos oferecidos pela Empresa
junto do público em geral. Compreendo que, na qualidade de Distribuidor, a minha conduta terá de ser consistente com o interesse público e evitarei todas as práticas indelicadas, enganosas,
falaciosas ou não éticas. Além disso, concordo em respeitar todas as leis federais, estaduais e locais que regulamentam o funcionamento do meu negócio 4Life.
8. Compreendo que não tenho nenhum rendimento garantido nem tenho qualquer lucro ou sucesso assegurado. Tenho liberdade para definir os meus próprios horários, e determinar a minha própria
localização e métodos de venda, dentro das diretrizes e requisitos do presente Contrato. Concordo que sou responsável pelas minhas despesas comerciais e pelo pagamento de impostos aplicáveis,
relacionados com as minhas atividades como Distribuidor. Certifico que cumpro os requisitos de residência legais no país onde assinei a aplicação deste contrato.
9. Certifico que nem a Empresa nem o meu patrocinador fizeram quaisquer afirmações quanto a ganhos garantidos ou declarações de ganhos antecipados que possam resultar dos meus esforços
como Distribuidor. Compreendo que o meu sucesso como Distribuidor provém das vendas a retalho, do serviço e do desenvolvimento de uma rede de marketing. Compreendo e concordo que não farei
quaisquer afirmações, divulgações ou declarações na venda de bens e serviços da Empresa ou no patrocínio de outros potenciais Distribuidores, além das presentes na literatura aprovada da Empresa.
10. Se eu patrocinar outros Clientes Preferenciais, concordo em desempenhar uma função genuína de supervisão, distribuição, venda e formação relacionada com a venda dos bens e serviços da
Empresa ao consumidor final.
11. Compreendo e concordo que a Empresa pode fazer modificações no Contrato, a seu exclusivo critério, e que todas essas alterações serão vinculativas para mim. Todas as alterações no Contrato
entrarão em vigor após a publicação na literatura oficial da Empresa. A continuação do meu negócio 4Life ou a minha aceitação de bónus ou comissões deverão constituir a minha aceitação de
quaisquer e todas as retificações.
12. Compreendo 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 a
adquirir qualquer interesse por uma garantia com a aceitação do presente Contrato.
13. Os Distribuidores não podem atribuir nenhum direito nem delegar qualquer dever que decorra da aplicação do presente contrato sem o consentimento prévio, por escrito, da Empresa. Qualquer
atribuição ou delegação não autorizada será anulada, a critério da Empresa.
14. Este Contrato tem a duração de um ano. Há uma taxa de subscrição de material anual que é cobrada sempre na data de aniversário da primeira Inscrição na 4Life. Para garantir que um
Distribuidor respeita o “espírito” e a “letra” das políticas da Empresa e que o Distribuidor gere o seu estatuto de distribuidor de uma forma ética, consistente com a imagem e o caráter da 4Life, todas as
renovações estão sujeitas a aceitação por parte da Empresa. A não renovação resultará no cancelamento do presente Contrato.
15. Concordo em indemnizar e isentar a Empresa de todas e quaisquer reclamações, danos e despesas, incluindo honorários de advogado, decorrentes das minhas ações ou conduta, e das ações
ou conduta dos meus funcionários e agentes em violação do presente Contrato. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do Estado de Utah, a menos que as leis do Estado no
qual eu resido requeiram expressamente a aplicação das suas leis. Salvo disposição em contrário nas Políticas e Procedimentos da 4Life ou a menos que as leis do Estado no qual eu resido proíbam
expressamente as disposições de jurisdição e local do presente Contrato, nesse caso prevalecerão as respetivas leis. Todas as disputas e reclamações relacionadas com a 4Life, o Contrato de
Distribuidor, o Marketing e o Plano de Compensação da 4Life ou os seus produtos e serviços, os direitos e obrigações de um Distribuidor independente e da 4Life ou quaisquer outras reclamações
ou causas de ação relacionadas com o desempenho de um Distribuidor independente ou da 4Life, ao abrigo do Contrato ou das Políticas e Procedimentos da 4Life, serão resolvidas totalmente e
definitivamente por arbitragem em Salt Lake County, Utah, ou em outro local que a 4Life determine, de acordo com a Lei Federal de Arbitragem e as Regras de Arbitragem Comercial da Associação
Americana de Arbitragem. Às partes, ser-lhes-á permitido receber todos os direitos de apurar a verdade material, conforme as Regras Federais de Procedimento Civil. Se um Distribuidor apresentar
uma reclamação ou um pedido reconvencional contra a 4Life, esse Distribuidor deverá fazê-lo individualmente e não com qualquer outro Distribuidor ou como parte de uma ação coletiva. A decisão
do árbitro será final e vinculativa para as partes e poderá, se necessário, ser reduzida a um julgamento em qualquer tribunal de jurisdição competente. Cada parte na arbitragem será responsável
pelos seus próprios custos e despesas de arbitragem, incluindo taxas legais e de apresentação de queixa. Esta convenção de arbitragem deverá permanecer em vigor após a rescisão ou validade do
Contrato.
16. As partes renunciam a todos os direitos referentes a danos incidentais, subsequentes, exemplares e punitivos decorrentes de qualquer violação do Contrato.
17. As partes concordam com a jurisdição e local perante qualquer tribunal federal ou estadual no Condado de Salt Lake, Estado de Utah, para fins de aplicação de uma sentença por um árbitro ou
qualquer outro assunto não sujeito a arbitragem. Se a lei do Estado no qual eu resido proibir a jurisdição consensual e as disposições do local para fins de arbitragem e litígio, essa lei do Estado deverá
reger as questões relativas à jurisdição e local.
18. Estarei sujeito a sanções disciplinares conforme especificado nas Políticas e Procedimentos da 4Life, a critério da Empresa, pela violação ou incumprimento de qualquer termo ou disposição do
Contrato. Após o cancelamento voluntário ou involuntário deste Contrato, perderei e renunciarei todos e quaisquer direitos, incluindo direitos de propriedade, da minha organização de linha inferior e
quaisquer bónus, comissões ou outras compensações decorrentes das vendas geradas por mim ou pela minha organização de linha inferior prévia.
19. Declaro que o meu número de identificação apresentado neste formulário é o correto e que não estou sujeito a retenção na fonte, seja porque não fui notificado de que estou sujeito a retenção na
fonte em resultado de uma falha na comunicação de todos os juros ou dividendos, ou porque os Serviços das Finanças me notificaram de que já não estou sujeito a retenção na fonte.
20. A Empresa terá direito a deduzir e compensar de quaisquer comissões, bónus ou qualquer outra verba que me seja devida, quaisquer montantes em atraso e não pagos por compras de produtos e
serviços da Empresa ou qualquer outra verba devida por mim à Empresa.
21. Li o presente Contrato, e confirmo ter recebido e lido todos os documentos nele incorporados por referência, e concordo em respeitar e estar sujeito aos termos nele contidos.
22. Qualquer renúncia por parte da Empresa de qualquer incumprimento deste Contrato deve ser por escrito e assinada por um funcionário autorizado da Empresa. A renúncia pela Empresa de
qualquer incumprimento deste Contrato, realizado por mim, não deve funcionar ou ser interpretada como uma renúncia de qualquer incumprimento posterior.
23. Os dados fornecidos por si com o preenchimento deste formulário de subscrição serão registados numa base de dados detida pela 4Life Research Europe, LLC., com sede na Avda. Diagonal
453 Bis, 7ª Planta, 08036 Barcelona, Espanha, e incluirão o seu consentimento expresso para o tratamento dos seus dados pessoais pela empresa e pela 4Life Holdings, LLC nos Estados Unidos da
América, para fins de gestão, manutenção e desenvolvimento da nossa relação comercial, bem como para o envio de informação, ofertas ou promoções relacionadas com os nossos produtos e/ou
serviços durante e até mesmo após o fim da nossa relação comercial, através de quaisquer meios analógicos ou eletrónicos. Pelo presente documento, declara concordar com a transferência dos seus
dados pessoais para a 4Life Holdings, LLC, situada nos Estados Unidos da América, para os fins especificados, com a comunicação dos seus dados de identificação, contacto e atividade na 4Life
a outros distribuidores da 4Life a nível nacional ou internacional, mesmo fora da União Europeia, na rede a montante, bem como com a publicação dos seus dados de identificação e fotografia no
website e noutras publicações da empresa, para os fins especificados no presente documento (neste último caso, exceto se não o autorizar aquando do registo na plataforma da 4Life). Caso forneça
informações de terceiros, deverá informá-los previamente e solicitar o seu consentimento para os fins definidos no presente documento. A 4LIFE trata os seus dados em conformidade com as disposições
estabelecidas nos regulamentos de proteção de dados aplicáveis, de uma forma legal, leal, transparente, adequada, pertinente, limitada, precisa e atualizada, e compromete-se a adotar todas as
medidas razoáveis para que esses dados sejam imediatamente apagados ou corrigidos, se incorretos, e a cumprir todas as medidas de segurança aplicáveis. Tem o direito de acesso, retificação,
cancelamento, oposição e limitação do tratamento de dados, à portabilidade dos dados e ao não envolvimento em decisões automatizadas personalizadas, o qual poderá exercer enviando um e-mail
para GDPR@4LIFE.COM. Do mesmo modo, poderá revogar o seu consentimento em qualquer altura. Também poderá enviar eventuais reclamações para a Agência Espanhola de Proteção de Dados.
Em conformidade com a legislação atual, a 4LIFE informa-o de que os seus dados serão armazenados pelo período de validade do serviço e durante o período de limitação para ações legais, no
sentido de responder a eventuais responsabilidades que possam decorrer desta relação contratual.
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