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MANUAL DE REGRAS E DEMAIS CONDUTAS PARA PREMIAÇÕES 

 
 

1. As normas aqui estabelecidas obrigam o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE a 
cumpri-las em seu rigor, sem qualquer exceção, ocasião que somente será 
concedido a premiação se atendidas as normas aqui pré-estabelecidas. 

2.  São formas de premiações que serão concedias ao DISTRIBUIDOR 
INDEPENDENTE: 

a. Pagamento em dinheiro 
b. Viagens 
c. Veículos 
d. Prêmios de incentivo 

3. O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE ao atingir graduação conforme Manual Oficial 
em razão de seus pontos acumulados ocasião que será contemplado com o 
respectivo PRÊMIO. 

4. Para fazer uso do PRÊMIO é imprescindível que o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE 
encontre-se regularmente ATIVO na data do gozo da premiação, não tenha 
nenhum incidente decorrente de violação ao Manual de Ética e Disciplina e 
atenda as exigências contidas no presente Manual. 

5. O prêmio é de caráter pessoal, inegociável e intransferível. 
a. Em caso de falecimento o prêmio não será transferido aos herdeiros. 
b. Se cônjuge, o PRÊMIO não poderá ser objeto de partilha. 

6. Para a premiação em dinheiro da graduação Executivo e Executivo Sênior, serão 
concedidos os valores de R$ 500,00 (Quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil 
reais) respectivamente, mediante bônus na conta vinculada ao respectivo ID no 
extrato do escritório virtual do DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE, podendo utilizá-
lo da melhor forma. 

7. Para premiação da graduação Rubi, Diamante e Duplo Diamante será concedido: 
viagem conforme o plano de negócios em vigor à época da premiação, devendo 
atender aos seguintes requisitos: 

a. Pessoal e intransferível 
b. Se direito a acompanhante, esse deverá ser cônjuge ou parente direto de 

primeiro grau. 
i. O acompanhante NÃO poderá ser menor que 18 (dezoito) anos 

de idade a menos que seja casado ou emancipado nos termos da 
lei. 

ii. O acompanhante NÃO poderá ser DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE 
ligado diretamente a mesma rede de patrocínio ou a rede de 
terceiros. 

8. Caberá unicamente a i9LIFE o pagamento da respectiva passagem, seja aérea, 
terrestre ou marítima, hospedagem e eventuais taxas como de aeroporto e 
hotéis. 

a. As despesas de locomoção até o local de embarque correrão por conta 
do DISTRIBUIDOR. 



 

2/3 
 

 
b. A I9LIFE, a seu critério, escolherá a categoria da(s) passagem(s), seja  

econômica, executiva ou primeira classe, como a classificação dos hotéis, 
também quanto as acomodações decorrente de viagem de cruzeiros. 

c. Toda Alimentação será por conta do distribuidor. 
i.  O DISTRIBUIDOR poderá optar pelo up grade quanto a categoria 

da passagem aérea, terrestre ou marítima, quanto a comodidade 
do hotel, ficando sob sua única responsabilidade o pagamento da 
diferença. 

d. Toda documentação necessária para a viagem tais como: emissão de 
passaporte, vacinas, vistos e qualquer outra será de responsabilidade do 
DISTRIBUIDOR, devendo providenciá-las a tempo e exibi-las antes do 
embarque. 

i. Caso o DISTRIBUIDOR não atenda a documentação necessária não 
terá direito a remarcação de data para a viagem. 

ii. Passaporte terá que ter validade de no mínimo 6 (seis) meses 
contados da data do retorno. 

e. Em hipótese alguma o prêmio de viagem e veículos, ou ainda qualquer 
outra premiação, poderá ser substituída por pagamento em dinheiro. 

f. Caberá a i9LIFE a escolha das datas para as viagens o que ocorrerá em 
grupo com representantes da empresa e demais DISTRIBUIDORES.  

i. O DISTRIBUIDOR não poderá escolher a data da viagem, assim 
como remarca-la após a definição.   

g. Poderá o DISTRIBUIDOR optar por prolongar o período de sua viagem 
após a definição das datas que serão pré-definidas pela I9LIFE, porém, 
toda despesa decorrente da remarcação, hospedagem, taxas e demais 
será de sua responsabilidade. 

h. A i9LIFE estabelecerá datas para envio de toda documentação necessária 
que será realizada mediante e-mail ao DISTRIBUIDOR o que obriga-se a 
enviar referidos documentos dentro do prazo sob pena de não embarcar 
na viagem. 

i. No decorrer da viagem poderá haver compromissos que serão pré 
agendados e comunicados ao DISTRIBUIDOR, ocasião que o mesmo 
obriga-se a estar pronto com antecedência mínima de 30’minutos nos 
locais pré-estabelecidos sob pena de perder o compromisso sem 
qualquer indenização. 

j. Para a premiação Triplo Diamante, Diamante Red e Diamante Black, as 
quais se darão mediante veículos automotores, os registros decorrentes 
serão feitos em nome da i9 LIFE que, compromete-se a entregar o 
respectivo documento de transferência ao DISTRIBUIROR dentro do 
prazo de 90 dias, devidamente assinado, que por sua vez compromete-
se a efetuar a transferência para seu nome no prazo de 30 (trinta) dias, 
sem qualquer possibilidade de indicação de terceiros, devendo o mesmo 
permanecer em seu nome pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias. 
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k. O veículo será entregue TOTALMENTE quitado livre de qualquer reserva 

ou ônus. 
l. A i9life reserva-se no direito de alterar o presente Manual quando achar 

necessário e de acordo com a sua necessidade, bastando comunicar com 
antecedência mínima de 10 dias os interessados. 

m. O DISTRIBUIDOR declara estar ciente das normas e consequências aqui 
estabelecidas, cuja adesão se deu por sua livre vontade sem qualquer 
vício, dolo, coação ou erro. 

n. Fica eleito o Foro da Comarca de Sorocaba/SP, como competente para 
dirimir qualquer litígio oriundo do presente Manual, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 


