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TERMO DE TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE DIREITOS DE 

TITULARIDADE DA CONTA CADASTRO 
DADOS DO CEDENTE (ATUAL TITULAR) 

 NOME COMPLETO 
                                      
                                      

 

 CPF                                                                                   DOC. DE IDENTIDADE                                                          ÓRGÃO EXPEDIDOR                          U.F. 
         -                              

 DATA DE NASCIMENTO                                  CELULAR                                                                                        TELEFONE                                
                                             

 EMAIL 
                                      

 
DADOS DO CESSIONÁRIO (NOVO TITULAR) 

 NOME COMPLETO 
                                      
                                      

 CPF                                                                                   DOC. DE IDENTIDADE                                                          ÓRGÃO EXPEDIDOR                           U.F. 
         -                              

 DATA DE NASCIMENTO                                  PIS                                                                                                                    
                                             

 EMAIL                                                                            
                                        

 CELULAR                                                                                       TELEFONE                                                                              CEP 
                                        

ENDEREÇO  
                                      
                                      

 NÚMERO                        COMPLEMENTO                                                             
                                       

 BAIRRO 
                                      

 CIDADE                                                                                                                                                                                                                                          U.F. 
                                       

 
DADOS DA CONTA CADASTRO 

 ATUAL LOGIN (Usuário) 
                                      

 NOVO LOGIN (Usuário) 
                                      

 

 
*  Pelo presente Termo de Transferência Definitiva dos Direitos de Titularidade de Conta Cadastro e Obrigações Contratuais é transferida a 
titularidade da conta cadastro acima identificado para o Cessionário acima qualificado, que se submete às condições e disposições 
regulamentares constantes no verso deste Termo de Transferência de titularidade, do Contrato de Cadastro de Distribuidor Independente I9LlFE, 
Termo de Adesão, Manual de Negócios e do Código de Ética I9LlFE, do qual aderiu após aprovação do cadastro, bem como quaisquer outros 
documentos e termos específicos firmados entre I9LIFE Comércio e Serviços LTDA e o Cedente. O Cessionário torna-se titular dos direitos e 
obrigações correspondentes, exceto premiações, assumindo automaticamente, inteira responsabilidade por toda a movimentação da Conta 
Cadastro referida acima identificada pelo número do ID, bem como por todos os pedidos de produtos I9LIFE realizados e pendentes, não se 
eximindo de eventuais pendências anteriores ainda não processados, faturados e/ou cobrados, responsabilizando-se, também, pelas 
informações contidas neste documento. O Cessionário não receberá os benefícios decorrente de premiações. 
 

__________________________, _______ de __________________ de 20____ 
 

_______________________________________                             ___________________________________________ 
                        Cedente (Atual Titular)                                                                          Cessionário (Novo Titular) 
CPF: ___________________________________                             CPF: _______________________________________ 
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NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA  
DEFINITIVA DE DIREITOS DE USO E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS REFERENTES À 

TITULARIDADE DA CONTA CADASTRO REFERIDA 
 

1. O CEDENTE terá o seu CPF indisponível para novo cadastro junto a I9Life por doze (12) meses a partir da alteração 
cadastral. 

2. Para validação deste, o CESSIONÁRIO não pode estar cadastrado ou ter sido cadastrado em qualquer momento no 
sistema i9 Life. 

3. A conta pertence exclusivamente ao seu titular e deverá ser utilizada no seu País de origem, sendo vedado a transferência 
para outros Países 

4. CEDENTE e CESSIONÁRIO, devidamente qualificados, declaram-se cientes de que a transferência está condicionada à 
anuência da I9LlFE, sem o qual o presente Contrato não produzirá qualquer efeito jurídico. 

5. CEDENTE e CESSIONÁRIO eximem a I9Life de toda e qualquer responsabilidade civil decorrente da transação havida entre 
as partes ou com terceiros, inclusive referente à cessão e/ou transferência da conta cadastro. 

6. A Transferência de Direitos de Uso e Obrigações Contratuais está sujeita à prévia análise de dados do CESSIONÁRIO. 
7. Na hipótese de alguma das partes, CEDENTE ou CESSIONÁRIO, não ter legitimidade para firmar o presente Termo de 

Transferência, fica ciente o CESSIONÁRIO que a Conta Cadastro e número do ID será suspenso, até que se regularize a 
sua titularidade. 

8. Atendidas as condições exigidas que possibilitem a Transferência Definitiva de Direitos da conta cadastro e obrigações 
contratuais, a I9Life as efetuará administrativamente no prazo de até 15 dias úteis a contar do recebimento do presente 
documento. 

9. A I9Life reserva-se o direito de indeferir os pedidos de transferência que não satisfaçam as condições e requisitos 
exigidos. 

10. Não será aceito Termo de Transferência com rasuras, ilegíveis ou preenchido incorretamente, ou com pendência de 
documentos do CESSIONÁRIO. 

11. O documento deverá ter todas as suas páginas rubricadas pelas partes e assinatura no local requerido. 
12. O Termo de Transferência de titularidade original, assinado e reconhecido firma do CEDENTE e CESSIONÁRIO, deverá ser 

encaminhado à Sede da I9Life, sendo também necessário o envio dos seguintes documentos do CESSIONÁRIO: CÓPIA 
AUTENTICADA do documento de identificação com foto que conste o número do CPF, cópia simples do Comprovante de 
residência com validade de no máximo três (03) meses e cópia simples do documento de comprovação do PIS. 

Endereço para envio: 
A/C: Atendimento Administrativo 
Av. Independência, 1900 - Bairro Éden Iporanga - Sorocaba / SP - CEP 18087-101 

 

__________________________, _______ de __________________ de 20____ 
 

_______________________________________                             ___________________________________________ 
                        Cedente (Atual Titular)                                                                          Cessionário (Novo Titular) 
CPF: ___________________________________                             CPF: _______________________________________ 
 
 
 

                                     

                                                                                                    

 
Espaço para Reconhecimento de Firma 


