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Bagian 1 De�nisi-de�nisi

Peraturan & Prosedur untuk Indonesia ini berlaku dan mengikat bagi para Mitra Unicity sejak 1 Maret 2019, baik bagi yang 

sudah terdaftar maupun yang sesudahnya, harus mengikuti “Peraturan dan Prosedur” ini. Unicity berhak mengubah 

kontrak ini kapanpun ada kebijakan, Perubahan akan secara efektif dan mengikat tiga puluh (30) hari setelah ditampilkan di 

situs web atau diberlakukan secara resmi atau dicetak ulang.

Peraturan dan prosedur ini mengatur pelaksanaan bisnis para Mitra dengan Unicity, Mitra dengan konsumen, Award Plan 

Unicity, Formulir Aplikasi/Perjanjian Kemitraan, serta peraturan dan prosedur ini merupakan kontrak antara masing-masing 

Mitra dengan Unicity.

PERATURAN DAN PROSEDUR UNTUK INDONESIA
(Efektif Maret 2019)

DAFTAR ISI

1PERATURAN DAN PROSEDUR UNTUK INDONESIA 

Peraturan & Prosedur untuk Indonesia ini berlaku dan mengikat bagi para Mitra Unicity sejak 1 September 2019, baik bagi 
yang sudah terdaftar maupun yang sesudahnya, harus mengikuti “Peraturan dan Prosedur” ini. Unicity berhak mengubah 
kontrak ini kapanpun ada kebijakan, segala perubahan baik pada kode etik, marketing plan, dll akan melalui persetujuan 
dari kementrian perdagangan sebelum disosialisasikan paling lambat tiga puluh (30) hari kepada Mitra atau setelah 
ditampilkan di situs web atau diberlakukan secara resmi atau dicetak ulang.

Peraturan dan prosedur ini mengatur pelaksanaan bisnis para Mitra dengan Unicity, Mitra dengan konsumen, Award Plan 
Unicity, Formulir Aplikasi/Perjanjian Kemitraan, serta peraturan dan prosedur ini merupakan kontrak antara masing-masing 
Mitra dengan Unicity. 
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Bagian 1 De�nisi-de�nisi

Peraturan & Prosedur untuk Indonesia ini berlaku dan mengikat bagi para Mitra Unicity sejak 1 Maret 2019, baik bagi yang 

sudah terdaftar maupun yang sesudahnya, harus mengikuti “Peraturan dan Prosedur” ini. Unicity berhak mengubah 

kontrak ini kapanpun ada kebijakan, Perubahan akan secara efektif dan mengikat tiga puluh (30) hari setelah ditampilkan di 

situs web atau diberlakukan secara resmi atau dicetak ulang.

Peraturan dan prosedur ini mengatur pelaksanaan bisnis para Mitra dengan Unicity, Mitra dengan konsumen, Award Plan 

Unicity, Formulir Aplikasi/Perjanjian Kemitraan, serta peraturan dan prosedur ini merupakan kontrak antara masing-masing 

Mitra dengan Unicity.
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(Efektif Maret 2019)
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1PERATURAN DAN PROSEDUR UNTUK INDONESIA 

Bagian 9 Program Konsumen Prioritas Unicity



Kode Etik Unicity

• Saya akan mengikuti Peraturan & Prosedur dengan semua 

kemampuan saya, berusaha untuk mengikuti maksud yang 

tersirat dan tersurat dari Peraturan & Prosedur.

• Saya tidak akan membuat klaim atas produk Unicity di luar dari 

apa yang dipublikasikan secara resmi oleh Unicity dan juga tidak 

akan salah menggambarkan potensi penghasilan dari Award 

Plan.

• Saya tidak akan melakukan kesalahan dalam menjelaskan 

produk atau Award Plan, dan tidak juga terlibat dalam praktek 

bisnis ilegal dan menyimpang.

Sebagai Mitra Unicity, saya berjanji dan setuju bahwa:

• Saya akan bersikap sopan, hormat, jujur dan adil dalam semua 

aktivitas sebagai Mitra Unicity, dan saya akan melaksanakan 

semua aktivias Unicity dalam kaitannya untuk meningkatkan 

reputasi saya dan reputasi positif Unicity.

• Saya akan menghormati ketentuan – ketentuan Jaminan 

Kepuasan Produk Pelanggan Unicity dengan semua konsumen 

saya.

• Saya akan memenuhi tanggung jawab kepemimpinan saya 

sebagai sponsor dengan melatih, membantu, dan mendukung 

Mitra dalam organisasi penjualan dan Downline saya.

• Saya akan menghormati hubungan dari setiap Mitra dalam 

keluarga Unicity, dan Saya tidak akan mencoba mencampuri 

atau merubah hubungan tersebut, juga tidak akan 

meremehkan atau melakukan klaim yang tidak benar tentang 

Mitra Unicity lainnya.
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De�nisi - De�nisi

Bagian 1

A. Mitra Aktif

Seorang mitra dalam performa yang baik yang mempunyai 

akumulasi minimum 100 Volume Pribadi (Personal Volume/PV) 

pada bulan bersangkutan. Seseorang haruslah menjadi mitra aktif 

untuk memenuhi syarat berpartisipasi dalam Award Plan.

B. Autoship

Sebuah program dimana produk dapat secara otomatis dikirim ke 

Distributor.

C. Penghargaan

Hadiah, penghargaan, premi, manfaat, pembayaran atau imbalan 

yang diberikan Unicity ke mitra sesuai dengan Award Plan. 

Penghargaan tersebut didasarkan pada kuali�kasi di bawah Award 

Plan. Penghargaan umumnya dalam bentuk Volume atau Poin yang 

akan dimasukkan ke rekening atas nama mitra. Poin dapat 

dikonversi menjadi pembayaran tunai yang disebut komisi, bonus, 

kredit atau sejenisnya. Penghargaan lain mungkin termasuk hadiah, 

produk, bonus perjalanan, imbalan dan sejenisnya. Penghargaan 

pembayaran tunai yang tidak di klaim dalam waktu sembilan puluh 

hari (90) diubah kembali ke dalam poin yang dikirimkan pada 

rekening mitra. Penghargaan atau poin apapun yang tidak diklaim 

sampai batas waktu yang ditentukan pada Kontrak Kemitraan akan 

hangus. Pembayaran penghargaan merupakan kewajiban bersyarat 

hanya untuk mitra yang memenuhi persyaratan untuk menebusnya.

D. Award Plan

Award Plan Unicity dan setiap perubahan atau amandemen di 

dalamnya adalah program dimana mitra dikompensasi oleh Unicity 

untuk pembelian produk dan penjualan produk. Award Plan terdiri 

dari Rabat Pribadi, Komisi Generasi dan bonus serta program dan 

manfaat lainnya sebagimana didefnisikan di dalam Award Plan.

E. Komisi

Semua penghasilan yang dibayarkan oleh Unicity ke mitra 

ditentukan oleh Volume Pribadi produk yang dibeli atau penjualan 

yang dilakukan oleh mitra dan downlinenya sebagaimana 

tercantum dalam Award Plan.

F. Mitra

Mitra Independen yang telah menandatangani dan melengkapi 

Perjanjian Kemitraan resmi yang telah diterima oleh Unicity dan 

yang hubungannya tidak dinyatakan dihentikan. Mitra diberikan 

izin untuk mendistribusikan produk Unicity dan dikenal sebagai 

mitra Unicity, atau dapat juga disebut sebagai Mitra Waralaba atau 

Pemilik atau dalam istilah umum lainnya seperti Associate, 

Independent Business Owner (IBO), anggota atau sejenisnya. 

Demikian juga seorang mitra dapat disebut dengan nama Peringkat 

mitra yang telah dicapai dalam Award Plan, seperti Manajer, 

Direktur dan Presiden. Pelanggan bukan mitra. Setiap orang yang 

karena menikah dapat menikmati keuntungan atau dianggap 

menikmati keuntungan karena menjadi mitra terikat dengan tugas 

dan kewajiban dari Kontrak.

G. Perjanjian Distributor

Kontrak yang mengikat secara hukum antara mitra dan Unicity yang 

mengacu pada Aplikasi/Perjanjian Kemitraan. Perjanjian Kemitraan 

harus diisi lengkap oleh seseorang atau badan usaha untuk 

pengajuan menjadi seorang mitra dan diterima atau ditolak 

sepenuhnya tergantung pada Unicity. Syarat dan ketentuan yang 

berlaku dalam Perjanjian Kemitraan ini sebagaimana yang Terlampir 

dalam Lampiran dan disatukan dalam referensi ini.

H. Kemitraan

Izin yang diberikan pada seorang mitra untuk membeli, menjual, 

mendistribusikan dan mempromosikan produk Unicity serta 

peluang bisnisnya berada di bawah persyaratan dan ketentuan 

yang berlaku sesuai Kontrak.

I. Organisasi Downline atau Downline

Organisasi Downline terdiri dari semua mitra yang secara langsung 

atau tidak langsung disponsori oleh seorang mitra atau beberapa 

mitra di dalam organisasi Downline-nya.

J. Frontline

Seorang mitra yang langsung berada di bawah Sponsor pada 

jaringan sponsor.

K. Volume Pribadi (Personal Volume/PV)

Akumulasi dari jumlah pembelian produk seorang mitra Unicity itu 

sendiri,  dan pembelian produk dari pelanggannya melalui Uncity 

selama Bulan Berjalan.

L. Kuali�kasi

Kuali�kasi adalah memperoleh Volume yang diperlukan sesuai 

dengan peringkat atau keuntungan seperti yang dide�nisikan 

dalam Award Plan dalam Bulan Berjalan dengan kondisi kemitraan 

dalam performa yang baik.

M. Peringkat

Nama Kuali�kasi dalam Award Plan.

N. Konsumen

Seorang konsumen akhir yang membeli produk Unicity dari mitra 

Unicity baik secara langsung ataupun membeli melalui Unicity. 

Seorang mitra bukan pelanggan dan tidak bisa membeli produk 

seolah - olah mereka pelanggan. Pelanggan tidak berpartisipasi 

dalam Award Plan, meskipun Volume yang dihasilkan dari produk 

yang mereka beli dimasukkan dalam PV dari seorang mitra yang 

menjual produk tersebut.

O. Sponsor

Sponsor adalah posisi Upline pertama dari seorang mitra. “Sponsor” 

harus diakui dalam Perjanjian Kemitraan sebagai seorang sponsor 

dan mitra tersebut ditempatkan pada Sponsor’s Frontline.

P. Upline

Seorang sponsor dari seorang mitra dan Sponsor berturut-turut dari 

setiap Upline.

Q. Volume

Lihat ‘Volume Pribadi.”

R. Volume Bulanan

Periode waktu yang digunakan untuk menghitung pendapatan dan

Peringkat sesuai dengan Award Plan.
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mitra.

G. Perjanjian Mitra

dalamnya  adalah  program  pemasaran  dimana mitra dikompensasi 

oleh    Unicity    untuk   pembelian    produk   dan   penjualan  produk.  

Award Plan Terdiri dari komisi Phase 1,   Generasi  dan  bonus  serta    

program dan lainnya sebagaimana didefnisikan di  Award Plan.

Mitra adalah orang atau badan yang telah menandatangani dan 
melengkapi Perjanjian Kemitraan resmi yang telah diterima oleh  

Unicity  dan  yang  hubungannya   tidak   dinyatakan  dihentikan. 
Mitra diberikan izin untuk mendistribusikan  produk  Unicity  dan    

dikenal  sebagai   Mitra  Unicity.   demikian  juga  seorang  mitra
dapat disebut dengan nama Peringkat Mitra  yang  telah dicapai
dalam  Award  Plan  seperti  Manager  atau Director. Konsumen
bukanlah  Mitra.  Setiap  orang  yang   karena   menikah   dapat
menikmati  keuntungan  atau  dianggap  menikmati keuntungan
karena menjadi Mitra terikat yang memiliki tugas dan kewajiban
seperti tertera di kontrak.   

Seorang   Mitra    dalam    performa   yang   baik    yang   mempunyai   

pada  bulan  bersangkutan.  Seseorang   haruslah  menjadi  Mitra  aktif  

Mitra.

yang     diberikan   Unicity   ke   Mitra   sesuai   dengan   Award   Plan.   

akan   dimasukkan   ke   rekening   atas    nama   Mitra.   Poin   dapat   

rekening  Mitra. Penghargaan atau poin  apapun  yang  tidak  diklaim  

hanya untuk Mitra yang memenuhi persyaratan untuk menebusnya.

dalamnya  adalah  program  pemasaran  dimana Mitra  dikompensasi 

Semua    penghasilan  yang  dibayarkan   oleh    Unicity    ke     Mitra    

yang    dilakukan    oleh    Mitra    dan    downlinenya    sebagaimana    

dikenal   sebagai   Mitra  Unicity.    demikian  juga  seorang  Mitra

bukanlah  Mitra.  Setiap  orang  yang memiliki status menikah   dapat

G. Perjanjian Kemitraan

manfaat lainnya sebagaimana didefinisikan di dalam Award Plan.

dengan   peringkat   atau   keuntungan   seperti   yang   di  definisikan   

Kontrak yang mengikat secara hukum antara Mitra dan Unicity yang 

pengajuan    menjadi   seorang   Mitra    dan   diterima   atau   ditolak   

Izin  yang  diberikan  pada  seorang  Mitra  untuk  membeli,  menjual,  

Organisasi Downline terdiri dari semua Mitra yang secara langsung 

atau  tidak  langsung disponsori oleh seorang  Mitra  atau  beberapa  

Mitra di dalam organisasi Downline-nya.

Seorang  Mitra  yang langsung  berada   di   bawah   Sponsor   pada   

Akumulasi  dari  jumlah  pembelian  produk  seorang  Mitra Unicity itu 

dalam Award Plan dalam Bulan Berjalan dengan kondisi  Kemitraan 

Seorang konsumen  akhir  yang  membeli  produk  Unicity  dari  Mitra 

Seorang  Mitra   bukan  pelanggan  dan  tidak  bisa  membeli  produk  

yang  mereka beli dimasukkan  dalam  PV  dari  seorang  Mitra  yang  

Sponsor adalah posisi Upline pertama dari seorang Mitra. “Sponsor” 

dan Mitra tersebut ditempatkan pada Sponsor’s Frontline.

Seorang sponsor dari seorang Mitra dan Sponsor berturut-turut dari 

dalamnya  adalah  program pemasaran  dimana  mitra  dikompensasi 

oleh    Unicity    untuk   pembelian    produk   dan   penjualan  produk.  

Award  Plan  terdiri  dari  komisi  seperti  komisi  Phase 1,  dan bonus

seperti generation bonus serta fast start bonus (FSB). 

E. Mitra

Mitra adalah orang atau badan yang telah menandatangani dan 
melengkapi Perjanjian Kemitraan resmi yang telah diterima oleh  

Unicity  dan  yang  hubungannya   tidak   dinyatakan  dihentikan. 
izin   untuk   mendistribusikan   produk   Unicity  dan  dikenal  sebagai  

dikenal  sebagai  Mitra  Unicity.    demikian  juga  seorang  Mitra
dapat disebut dengan nama Peringkat Mitra  yang  telah dicapai
dalam  award  plan  seperti  Manager  atau  Director. Konsumen
bukanlah  Mitra.  Setiap  orang  yang  memiliki  status  menikah
dapat   menikmati    keuntungan    atau    dianggap    menikmati
keuntungan  karena  menjadi  Mitra  terikat yang memiliki tugas
dan kewajiban seperti tertera dalam kontrak

F. Perjanjian Kemitraan

Kontrak  yang  mengikat secara hukum antara mitra dan Unicity yang
mengacu pada Aplikasi/Perjanjian  Kemitraan.  Perjanjian  Kemitraan
harus   diisi   lengkap   oleh   seseorang   atau   badan   usaha  untuk
pengajuan menjadi Mitra. Diterima atau  ditolaknya  aplikasi  menjadi
hak   penuh   Unicity.   Syarat   dan   ketentuan   yang berlaku dalam
Perjanjian Kemitraan terlampir dalam buku ini dan disatukan sebagai
referensi.  

G. Kemitraan

H. Organisasi Downline atau Downline

I. Frontline

J. Volume Pribadi (Personal Volume/PV)

L. Peringkat

M. Konsumen

N. Sponsor

O. Upline

P. Volume

Q. Volume Bulanan

K. Kualifikasi

Mitra diberikan izin untuk  mendistribusikan produk  Unicity  dan   



berwenang dalam perserikatan dan berisi daftar nama-nama dan 

Nomor Identi
kasi Pajak untuk perserikatan bersama dengan 

nama-nama dari ahli waris dari perserikatan dan wakil-wakilnya dan 

dilampiri dengan surat- surat Tambahan Perjanjian Kemitraan. Lebih 

lanjut, harus ada jaminan bahwa perserikatan adalah sah dan baik 

perserikatan ataupun ahli waris dari perserikatan tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan Perjanjian Kerjasama atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan dalam perserikatan tunduk pada aturan 

yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 

lima puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

H. Pemilik Tunggal dan Badan Usaha Lainnya

Pemilik Tunggal, Perseroan Terbatas, Organisasi dan Asosiasi 

dengan Nomor Identi
kasi Pajak harus wajib melengkapi Nomor 

Identi
kasi Pajak dan laporan kepemilikan atau dokumentasi lain 

yang diperlukan, termasuk Tambahan Perjanjian Kemitraan yang 

sesuai. Pengalihan kepemilikan tunduk pada aturan yang dimuat 

dalam pasal L. Mitra yang merupakan Pemilik Tunggal, Perseroan 

Terbatas, Organisasi dan Asosiasi yang mentransfer lima puluh 

persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari 

Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

I. Perubahan Status Kedistributoran

Seorang Mitra yang ingin mengubah status dari Mitra perorangan 

menjadi sebuah perusahaan atau kemitraan di bawah Sponsor yang 

sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 

Tambahan Perjanjian Kemitraan.

J. Pernikahan Distributor

Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 

masing-masing diperbolehkan untuk mempertahankan Kemitraan 

masing-masing. Namun demikian, setelah menikah haknya untuk 

melakukan perubahan data maupun pensponsoran akan sangat 

terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.

K. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Jika Mitra menikah atau Kemitraan dipegang pada perusahaan, 

partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 

penghargaan selanjutnya harus diberikan.

L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.

Jika Mitra menjualnya kepada sponsor, Kemitraan akan 

digabung ke dalam Kemitraan sponsor yang ada saat ini.

Prosedur penawaran di sini tidak berlaku untuk pengalihan 

Kemitraan dengan alasan kehendak pribadi yang dapat 

diterima atau surat wasiat atau perubahan status Kemitraan 

yang diuraikan di bawah ini:

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya 

dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra yang diubah 

dengan dokumentasi pendukung.

2.Penafsiran atas Peraturan & Prosedur yang berkaitan dengan 

pengalihan suatu Kemitraan akan dilakukan untuk melindungi 

dan kebaikan Unicity serta kepentingan Downline dan Upline 

dari Kemitraan yang bersangkutan. Unicity berhak menolak 

setiap pengalihan, penjualan atau pembelian yang dapat 

mempengaruhi Perjanjian Kemitraan.

Ketika pengalihan Kemitraan diizinkan, Unicity mungkin 

memerlukan hal-hal berikut ini, bersama dengan dokumen atau 

informasi lain apa pun yang diminta oleh Unicity:

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin 

mengubah statusnya menjadi perorangan, selama Mitra 

perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 

badan hukum tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis 

Sebuah Aplikasi Perjanjian Kemitraan yang baru 

ditandatangani dari Mitra penerima dengan pembayaran 

biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan

-

-

-

-

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 

statusnya menjadi perorangan, selama Mitra perorangan 

dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan hukum 

tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

a.

b.

-

-

-

-

-
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b.

d.

e.

c.

f.

1.

2.

3.

I . Perubahan Status Kemitraaan

J. Pernikahan Mitra

kepentingan  keuntungan  pada  Kemitraan  Unicity manapun. Unicity 

partnership,

tertera  dalam  Perjanjian  Kemitraan  berlaku  efektif  sejak  Unicity  

Kemitraannya  harus  mengirimkan  secara  tertulis  penawaran  

Penafsiran  atas  Peraturan  &  Prosedur yang berkaitan dengan 

I. Perubahan Status Kemitraan

menjadi sebuah perusahaan atau Kemitraan di bawah Sponsor yang 

,  perserikatan,  perseroan  terbatas,  partnership terbatas,  

Kemitraan  dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

berwenang dalam perserikatan dan berisi daftar nama-nama dan 

Nomor Identi
kasi Pajak untuk perserikatan bersama dengan 

nama-nama dari ahli waris dari perserikatan dan wakil-wakilnya dan 

dilampiri dengan surat- surat Tambahan Perjanjian Kemitraan. Lebih 

lanjut, harus ada jaminan bahwa perserikatan adalah sah dan baik 

perserikatan ataupun ahli waris dari perserikatan tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan Perjanjian Kerjasama atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan dalam perserikatan tunduk pada aturan 

yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 

lima puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

H. Pemilik Tunggal dan Badan Usaha Lainnya

Pemilik Tunggal, Perseroan Terbatas, Organisasi dan Asosiasi 

dengan Nomor Identi
kasi Pajak harus wajib melengkapi Nomor 

Identi
kasi Pajak dan laporan kepemilikan atau dokumentasi lain 

yang diperlukan, termasuk Tambahan Perjanjian Kemitraan yang 

sesuai. Pengalihan kepemilikan tunduk pada aturan yang dimuat 

dalam pasal L. Mitra yang merupakan Pemilik Tunggal, Perseroan 

Terbatas, Organisasi dan Asosiasi yang mentransfer lima puluh 

persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari 

Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

I. Perubahan Status Kedistributoran

Seorang Mitra yang ingin mengubah status dari Mitra perorangan 

menjadi sebuah perusahaan atau kemitraan di bawah Sponsor yang 

sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 

Tambahan Perjanjian Kemitraan.

J. Pernikahan Distributor

Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 

masing-masing diperbolehkan untuk mempertahankan Kemitraan 

masing-masing. Namun demikian, setelah menikah haknya untuk 

melakukan perubahan data maupun pensponsoran akan sangat 

terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.

K. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Jika Mitra menikah atau Kemitraan dipegang pada perusahaan, 

partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 

penghargaan selanjutnya harus diberikan.

L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.

Jika Mitra menjualnya kepada sponsor, Kemitraan akan 

digabung ke dalam Kemitraan sponsor yang ada saat ini.

Prosedur penawaran di sini tidak berlaku untuk pengalihan 

Kemitraan dengan alasan kehendak pribadi yang dapat 

diterima atau surat wasiat atau perubahan status Kemitraan 

yang diuraikan di bawah ini:

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya 

dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra yang diubah 

dengan dokumentasi pendukung.

2.Penafsiran atas Peraturan & Prosedur yang berkaitan dengan 

pengalihan suatu Kemitraan akan dilakukan untuk melindungi 

dan kebaikan Unicity serta kepentingan Downline dan Upline 

dari Kemitraan yang bersangkutan. Unicity berhak menolak 

setiap pengalihan, penjualan atau pembelian yang dapat 

mempengaruhi Perjanjian Kemitraan.

Ketika pengalihan Kemitraan diizinkan, Unicity mungkin 

memerlukan hal-hal berikut ini, bersama dengan dokumen atau 

informasi lain apa pun yang diminta oleh Unicity:

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin 

mengubah statusnya menjadi perorangan, selama Mitra 

perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 

badan hukum tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis 

Sebuah Aplikasi Perjanjian Kemitraan yang baru 

ditandatangani dari Mitra penerima dengan pembayaran 

biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan

-

-

-

-

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 

statusnya menjadi perorangan, selama Mitra perorangan 

dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan hukum 

tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

a.

b.

-

-

-

-

-
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b.

d.

e.

c.

f.

1.

2.

3.

I . Perubahan Status Kemitraaan

J. Pernikahan Mitra

kepentingan  keuntungan  pada  Kemitraan  Unicity manapun. Unicity 

partnership,

tertera  dalam  Perjanjian  Kemitraan  berlaku  efektif  sejak  Unicity  

Kemitraannya  harus  mengirimkan  secara  tertulis  penawaran  

Penafsiran  atas  Peraturan  &  Prosedur yang berkaitan dengan 

I. Perubahan Status Kemitraan

menjadi sebuah perusahaan atau Kemitraan di bawah Sponsor yang 

,  perserikatan,  perseroan  terbatas,  partnership terbatas,  

Kemitraan  dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

Proses Aplikasi Kemitraan

Bagian 2

A. Persyaratan, Aplikasi dan Starter Kit

Seseorang dapat menjadi Mitra Unicity jika memenuhi kriteria 

berikut ini:

Tidak ada produk yang harus dibeli untuk menjadi Mitra Unicity. 

Perjanjian Kemitraan menjadi pengikat dengan Unicity ketika 

Perjanjian Kemitraan diproses dan dimasukkan ke dalam database 

Unicity sebagai Mitra dengan performa yang baik. Unicity memiliki 

hak, atas kebijakannya sendiri, untuk menolak Perjanjian Kemitraan. 

Unicity tidak akan menerima informasi yang tidak akurat dan salah 

dalam Perjanjian Kemitraan. Unicity tidak akan memproses 

Perjanjian Kemitraan yang tidak lengkap, tidak akurat atau salah. 

Mitra bertanggung jawab untuk memberitahu Unicity tentang 

perubahan yang memengaruhi keakuratan dari Perjanjian 

Kemitraan. Starter Kit dapat dibeli dari Sponsor atau langsung dari 

Unicity.

B. Wilayah Kerja

Dengan diterimanya Perjanjian Kemitraan Indonesia maka seorang 

mitra hanya dapat menjalankan bisnisnya di Indonesia. Apabila 

Seorang Mitra memiliki keinginan untuk menjalankan bisnis Unicity 

di luar Indonesia dan hak milik dan wilayah kerja, mereka dapat 

melakukannya sesuai dengan Bagian 4F International Sponsoring 

yang tergabung dalam referensi ini.

C. Nomor ID Kemitraan

Setiap Mitra akan mendapatkan satu nomor pengenal numerik 

(Nomor ID) yang unik yang dikeluarkan oleh Unicity. Unicity akan 

memberikan Nomor ID kepada setiap Mitra. Semua individu atau 

badan (perusahaan, kerekanan, perserikatan, dll) harus 

menyerahkan kepada Unicity Nomor Kartu Identitas Indonesia (KTP) 

atau identi�kasi rinci lainnya yang diperlukan oleh Unicity.

D. Kepentingan keuntungan

Seseorang tidak boleh memiliki atau memegang kepentingan 

keuntungan dalam lebih dari satu Keanggotaan, tanpa persetujuan 

tertulis dari Unicity, kecuali suami istri. Ini termasuk yang tercantum 

sebagai pemilik, rekan atau peserta dalam setiap kemitraan, 

perusahaan, perserikatan dan badan lainnya yang mungkin dalam 

relasi Kemitraan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, berikut 

ini berlaku :

Memiliki usia setidaknya 18 Tahun.

Melengkapi, menandatangani, dan mengembalikan 

Aplikasi/Perjanjian Kemitraan yang asli ke Unicity.

Mengirimkan Salinan/copy Kartu Identitas Warga Negara 

Indonesia (KTP) Bersama dengan aplikasi kemitraan.

Membayar biaya aplikasi/keanggotaan.

Jika seorang anggota keluarga Mitra terlibat dalam suatu tindakan 

atau kegiatan yang bisa melanggar Kontrak jika dilakukan oleh 

mitra, maka tindakan tersebut dapat berakibat kepada Mitra. 

Tindakan atau kegiatan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas 

pada:

E. Badan Usaha

Unicity atas kebijakannya memberi izin kepada suatu perusahaan 

untuk memegang Kemitraan. Pendaftaran yang diajukan oleh 

perusahaan harus ditanda tangani oleh orang yang berwenang 

dalam perusahaan dan berisi daftar nama dan Nomor Identi�kasi 

Pajak dari perusahaan bersama dengan nama-nama pemimpin 

perusahaan, direktur, pemegang saham dan bersama surat-surat 

tambahan Perjanjian Kemitraan. Di samping itu, Perusahaan yang 

bersangkutan harus menjamin bahwa Perusahaan dalam keadaan 

baik dan Perusahaan termasuk para direktur serta pemegang 

sahamnya tidak sedang terkait dan atau memiliki kepentingan 

keuntungan pada Kemitraan Unicity lainnya. Unicity berhak untuk 

meminta salinan Akte Pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Struktur Organisasi 

Perusahaan ataupun informasi tambahan lainnya tentang 

perusahaan untuk melindungi kepentingan Unicity. Pengalihan 

kepemilikan di perusahaan tunduk pada aturan yang dimuat dalam 

pasal L. Mitra perusahaan yang mentransfer lima puluh persen (50%) 

atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari Unicity dapat 

diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

F. Kemitraan

Unicity atas kebijakannya, memungkinkan untuk kerjasama dalam 

menjalankan sebuah kemitraan. Pendaftaran yang diajukan 

berdasarkan kerjasama dan kepemilikan bersama harus 

ditandatangani oleh salah seorang yang diberikan kuasa dan berisi 

nama dan Nomor Identi�kasi Pajak atau untuk kemitraan bersama 

dilengkapi dengan nama-nama dari mitra tersebut dan dilampiri 

dengan surat-surat Perjanjian Kemitraan Tambahan. Lebih lanjut, 

harus ada jaminan bahwa masing-masing Mitra kerja tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan perjanjian partnership atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan di perusahaan tunduk pada aturan yang 

dimuat dalam pasal L. Mitra perusahaan yang mentransfer lima 

puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

G. Perserikatan

Unicity atas kebijakannya mengizinkan perserikatan untuk 

memegang sebuah Kemitraan. Pendaftaran yang diajukan oleh 

perserikatan harus ditandatangani oleh pejabat yang

1) Ketika Starter Kit dibeli dari Sponsor, Perjanjian Kemitraan harus 

dilengkapi dan diserahkan langsung ke Unicity. Perjanjian Kemitraan 

harus diterima oleh Unicity sebagaimana disebutkan di atas sebelum 

pada akhirnya memiliki ikatan dengan Unicity.

2) Untuk membeli Stater Kit langsung dari Unicity, pemohon harus

melengkapi dan menyelesaikan Perjanjian Kemitraan kemudian 

mengirimkannya ke Unicity bersama dengan dokumentasi yang 

disebutkan di atas disertai dengan pembayaran. Setelah Perjanjian 

Kemitraan diterima, Unicity akan mengirim Starter Kit langsung ke 

Mitra baru atau sponsor. Jika permohonan ditolak, permohonan 

akan dikembalikan kepada pemohon beserta pembayaran yang 

telah diterima.

1) Tanpa pembatasan, seorang pasangan Mitra dan/atau anggota 

dari suatu unit keluarga (orang-orang tersebut tinggal bersama 

dengan mitra) adalah dianggap memiliki kepentingan 

keuntungan dalam Kemitraan Mitra; dan

2) Seorang suami istri bisa memiliki Kemitraan terpisah hanya jika 

pasangannya yang menjadi sponsor . Setiap Mitra sepenuhnya 

bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban bulanan 

sebagai Mitra : 

(i)Persyaratan volume

(ii)Peringkat; dan

Mengajukan dana atau biaya kepada pihak ketiga untuk 

memperoleh keuntungan dalam Kemitraan;

Memberi pinjaman kepada pihak ketiga untuk memperoleh 

keuntungan dalam Kemitraan;

Memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan pihak 

ketiga yang memiliki minat dalam Kemitraan tanpa 

mengungkapkannya dengan Unicity;

Secara keuangan mendukung dengan cara apapun, pihak ketiga 

ini dalam litigasi atau tindakan yang melawan Unicity (termasuk 

pembayaran biaya pengacara, pembayaran biaya 

perjalanan,pembayaran biaya para ahli atau sejenisnya);

Mengungkapkan dalam bentuk apapun informasi yang bersifat 

rahasia, kepemilikan atau apapun kepada pihak ketiga atau 

agen- agennya ; dan

Memasukkan ke dalam perjanjian atau pemahaman bahwa 

mitra akan membagi keuntungan dalam cara apapun dengan 

pihak ketiga sehubungan dengan keberhasilan sebagai mitra 

tanpa persetujuan tertulis dari Unicity.

(iii) Program kuali�kasi lainnya atau persyaratan untuk 

mendapatkan Penghargaan dalam Award Plan.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Kemitraan. 

1)  Ketika  pendaftaran  melalui  Sponsor,  Perjanjian Kemitraan harus  

2) Untuk pendaftaran langsung  melalui Unicity,  pemohon harus

Indonesia (KTP) Bersama dengan aplikasi Kemitraan.

perubahan    yang    mempengaruhi    keakuratan    dari     Perjanjian     

Seorang Mitra memiliki keinginan untuk menjalankan bisnis Unicity 

dengan     Mitra)       adalah     dianggap     memiliki     kepentingan     

Mitra,    maka   tindakan   tersebut   dapat   berakibat   kepada   Mitra.   

Mitra  akan  membagi  keuntungan  dalam  cara  apapun  dengan  

pihak  ketiga  sehubungan  dengan  keberhasilan  sebagai  Mitra  

menjalankan    sebuah    Kemitraan.    Pendaftaran    yang    diajukan    

nama dan Nomor Identifikasi Pajak  atau  untuk  Kemitraan  bersama  

dilengkapi  dengan  nama-nama  dari  Mitra   tersebut  dan  dilampiri  

F. Partnership

Unicity     atas     kebijakannya,     mengizinkan   partnership    dalam  

secara     partnership       dan       kepemilikan      bersama        harus      

Biaya pendaftaran sebesar Rp. 150,000. Dengan diterimanya aplikasi
Kemitraan  Unicity  seseorang  berhak mendapatkan 1 unit Starter Kit
disertai dengan beberapa sachet produk tester didalamnya.Tidak ada  
produk  yang  harus  dibeli  untuk  menjadi  Mitra  Unicity.    Perjanjian 
Kemitraan  menjadi pengikat dengan Unicity ketika aplikasi kemitraan 
diproses dan  dimasukan  ke dalam database Unicity. Unicity memiliki
hak  untuk  menolak  Aplikasi Kemitraan. Unicity tidak akan menerima
informasi  yang   tidak   akurat  dan  salah  dalam  Aplikasi  Perjanjian
Kemitraan.  Unicity  tidak  akan  memproses  Aplikasi Kemitraan yang 
tidak  lengkap,  tidak  akurat  ataupun  tidak benar. Mitra bertanggung
jawab  untuk  memberitahu  Unicity untuk setiap perubahan informasi 
yang mempengaruhi keakuratan dari Perjanjian Kemitraan.

berwenang dalam perserikatan dan berisi daftar nama-nama dan 

Nomor Identi
kasi Pajak untuk perserikatan bersama dengan 

nama-nama dari ahli waris dari perserikatan dan wakil-wakilnya dan 

dilampiri dengan surat- surat Tambahan Perjanjian Kemitraan. Lebih 

lanjut, harus ada jaminan bahwa perserikatan adalah sah dan baik 

perserikatan ataupun ahli waris dari perserikatan tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan Perjanjian Kerjasama atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan dalam perserikatan tunduk pada aturan 

yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 

lima puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

H. Pemilik Tunggal dan Badan Usaha Lainnya

Pemilik Tunggal, Perseroan Terbatas, Organisasi dan Asosiasi 

dengan Nomor Identi
kasi Pajak harus wajib melengkapi Nomor 

Identi
kasi Pajak dan laporan kepemilikan atau dokumentasi lain 

yang diperlukan, termasuk Tambahan Perjanjian Kemitraan yang 

sesuai. Pengalihan kepemilikan tunduk pada aturan yang dimuat 

dalam pasal L. Mitra yang merupakan Pemilik Tunggal, Perseroan 

Terbatas, Organisasi dan Asosiasi yang mentransfer lima puluh 

persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari 

Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

I. Perubahan Status Kedistributoran

Seorang Mitra yang ingin mengubah status dari Mitra perorangan 

menjadi sebuah perusahaan atau kemitraan di bawah Sponsor yang 

sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 

Tambahan Perjanjian Kemitraan.

J. Pernikahan Distributor

Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 

masing-masing diperbolehkan untuk mempertahankan Kemitraan 

masing-masing. Namun demikian, setelah menikah haknya untuk 

melakukan perubahan data maupun pensponsoran akan sangat 

terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.

K. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Jika Mitra menikah atau Kemitraan dipegang pada perusahaan, 

partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 

penghargaan selanjutnya harus diberikan.

L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.

Jika Mitra menjualnya kepada sponsor, Kemitraan akan 

digabung ke dalam Kemitraan sponsor yang ada saat ini.

Prosedur penawaran di sini tidak berlaku untuk pengalihan 

Kemitraan dengan alasan kehendak pribadi yang dapat 

diterima atau surat wasiat atau perubahan status Kemitraan 

yang diuraikan di bawah ini:

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya 

dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra yang diubah 

dengan dokumentasi pendukung.

2.Penafsiran atas Peraturan & Prosedur yang berkaitan dengan 

pengalihan suatu Kemitraan akan dilakukan untuk melindungi 

dan kebaikan Unicity serta kepentingan Downline dan Upline 

dari Kemitraan yang bersangkutan. Unicity berhak menolak 

setiap pengalihan, penjualan atau pembelian yang dapat 

mempengaruhi Perjanjian Kemitraan.

Ketika pengalihan Kemitraan diizinkan, Unicity mungkin 

memerlukan hal-hal berikut ini, bersama dengan dokumen atau 

informasi lain apa pun yang diminta oleh Unicity:

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin 

mengubah statusnya menjadi perorangan, selama Mitra 

perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 

badan hukum tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis 

Sebuah Aplikasi Perjanjian Kemitraan yang baru 

ditandatangani dari Mitra penerima dengan pembayaran 

biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan

-

-

-

-

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 

statusnya menjadi perorangan, selama Mitra perorangan 

dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan hukum 

tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

a.

b.

-

-

-

-

-
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b.

d.

e.

c.

f.

1.

2.

3.

I . Perubahan Status Kemitraaan

J. Pernikahan Mitra

kepentingan  keuntungan  pada  Kemitraan  Unicity manapun. Unicity 

partnership,

tertera  dalam  Perjanjian  Kemitraan  berlaku  efektif  sejak  Unicity  

Kemitraannya  harus  mengirimkan  secara  tertulis  penawaran  

Penafsiran  atas  Peraturan  &  Prosedur yang berkaitan dengan 

I. Perubahan Status Kemitraan

menjadi sebuah perusahaan atau Kemitraan di bawah Sponsor yang 

,  perserikatan,  perseroan  terbatas,  partnership terbatas,  

Kemitraan  dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

F. Perubahan Status Kemitraan

G. Pernikahan Mitra

H. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Seseorang tidak boleh memiliki atau memegang kepentingan 
keuntungan dalam lebih dari satu Keanggotaan, tanpa persetujuan 
tertulis dari Unicity, kecuali suami istri. Ini termasuk yang tercantum 
sebagai pemilik, rekan atau peserta dalam setiap kemitraan, 
perusahaan yang mungkin dalam relasi Kemitraan. Sehubungan 
dengan ketentuan tersebut, berikut ini berlaku :

Proses Aplikasi Kemitraan

Bagian 2

A. Persyaratan, Aplikasi dan Starter Kit

Seseorang dapat menjadi Mitra Unicity jika memenuhi kriteria 

berikut ini:

Tidak ada produk yang harus dibeli untuk menjadi Mitra Unicity. 

Perjanjian Kemitraan menjadi pengikat dengan Unicity ketika 

Perjanjian Kemitraan diproses dan dimasukkan ke dalam database 

Unicity sebagai Mitra dengan performa yang baik. Unicity memiliki 

hak, atas kebijakannya sendiri, untuk menolak Perjanjian Kemitraan. 

Unicity tidak akan menerima informasi yang tidak akurat dan salah 

dalam Perjanjian Kemitraan. Unicity tidak akan memproses 

Perjanjian Kemitraan yang tidak lengkap, tidak akurat atau salah. 

Mitra bertanggung jawab untuk memberitahu Unicity tentang 

perubahan yang memengaruhi keakuratan dari Perjanjian 

Kemitraan. Starter Kit dapat dibeli dari Sponsor atau langsung dari 

Unicity.

B. Wilayah Kerja

Dengan diterimanya Perjanjian Kemitraan Indonesia maka seorang 

mitra hanya dapat menjalankan bisnisnya di Indonesia. Apabila 

Seorang Mitra memiliki keinginan untuk menjalankan bisnis Unicity 

di luar Indonesia dan hak milik dan wilayah kerja, mereka dapat 

melakukannya sesuai dengan Bagian 4F International Sponsoring 

yang tergabung dalam referensi ini.

C. Nomor ID Kemitraan

Setiap Mitra akan mendapatkan satu nomor pengenal numerik 

(Nomor ID) yang unik yang dikeluarkan oleh Unicity. Unicity akan 

memberikan Nomor ID kepada setiap Mitra. Semua individu atau 

badan (perusahaan, kerekanan, perserikatan, dll) harus 

menyerahkan kepada Unicity Nomor Kartu Identitas Indonesia (KTP) 

atau identi�kasi rinci lainnya yang diperlukan oleh Unicity.

D. Kepentingan keuntungan

Seseorang tidak boleh memiliki atau memegang kepentingan 

keuntungan dalam lebih dari satu Keanggotaan, tanpa persetujuan 

tertulis dari Unicity, kecuali suami istri. Ini termasuk yang tercantum 

sebagai pemilik, rekan atau peserta dalam setiap kemitraan, 

perusahaan, perserikatan dan badan lainnya yang mungkin dalam 

relasi Kemitraan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, berikut 

ini berlaku :

Memiliki usia setidaknya 18 Tahun.

Melengkapi, menandatangani, dan mengembalikan 

Aplikasi/Perjanjian Kemitraan yang asli ke Unicity.

Mengirimkan Salinan/copy Kartu Identitas Warga Negara 

Indonesia (KTP) Bersama dengan aplikasi kemitraan.

Membayar biaya aplikasi/keanggotaan.

Jika seorang anggota keluarga Mitra terlibat dalam suatu tindakan 

atau kegiatan yang bisa melanggar Kontrak jika dilakukan oleh 

mitra, maka tindakan tersebut dapat berakibat kepada Mitra. 

Tindakan atau kegiatan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas 

pada:

E. Badan Usaha

Unicity atas kebijakannya memberi izin kepada suatu perusahaan 

untuk memegang Kemitraan. Pendaftaran yang diajukan oleh 

perusahaan harus ditanda tangani oleh orang yang berwenang 

dalam perusahaan dan berisi daftar nama dan Nomor Identi�kasi 

Pajak dari perusahaan bersama dengan nama-nama pemimpin 

perusahaan, direktur, pemegang saham dan bersama surat-surat 

tambahan Perjanjian Kemitraan. Di samping itu, Perusahaan yang 

bersangkutan harus menjamin bahwa Perusahaan dalam keadaan 

baik dan Perusahaan termasuk para direktur serta pemegang 

sahamnya tidak sedang terkait dan atau memiliki kepentingan 

keuntungan pada Kemitraan Unicity lainnya. Unicity berhak untuk 

meminta salinan Akte Pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Struktur Organisasi 

Perusahaan ataupun informasi tambahan lainnya tentang 

perusahaan untuk melindungi kepentingan Unicity. Pengalihan 

kepemilikan di perusahaan tunduk pada aturan yang dimuat dalam 

pasal L. Mitra perusahaan yang mentransfer lima puluh persen (50%) 

atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari Unicity dapat 

diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

F. Kemitraan

Unicity atas kebijakannya, memungkinkan untuk kerjasama dalam 

menjalankan sebuah kemitraan. Pendaftaran yang diajukan 

berdasarkan kerjasama dan kepemilikan bersama harus 

ditandatangani oleh salah seorang yang diberikan kuasa dan berisi 

nama dan Nomor Identi�kasi Pajak atau untuk kemitraan bersama 

dilengkapi dengan nama-nama dari mitra tersebut dan dilampiri 

dengan surat-surat Perjanjian Kemitraan Tambahan. Lebih lanjut, 

harus ada jaminan bahwa masing-masing Mitra kerja tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan perjanjian partnership atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan di perusahaan tunduk pada aturan yang 

dimuat dalam pasal L. Mitra perusahaan yang mentransfer lima 

puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

G. Perserikatan

Unicity atas kebijakannya mengizinkan perserikatan untuk 

memegang sebuah Kemitraan. Pendaftaran yang diajukan oleh 

perserikatan harus ditandatangani oleh pejabat yang

1) Ketika Starter Kit dibeli dari Sponsor, Perjanjian Kemitraan harus 

dilengkapi dan diserahkan langsung ke Unicity. Perjanjian Kemitraan 

harus diterima oleh Unicity sebagaimana disebutkan di atas sebelum 

pada akhirnya memiliki ikatan dengan Unicity.

2) Untuk membeli Stater Kit langsung dari Unicity, pemohon harus

melengkapi dan menyelesaikan Perjanjian Kemitraan kemudian 

mengirimkannya ke Unicity bersama dengan dokumentasi yang 

disebutkan di atas disertai dengan pembayaran. Setelah Perjanjian 

Kemitraan diterima, Unicity akan mengirim Starter Kit langsung ke 

Mitra baru atau sponsor. Jika permohonan ditolak, permohonan 

akan dikembalikan kepada pemohon beserta pembayaran yang 

telah diterima.

1) Tanpa pembatasan, seorang pasangan Mitra dan/atau anggota 

dari suatu unit keluarga (orang-orang tersebut tinggal bersama 

dengan mitra) adalah dianggap memiliki kepentingan 

keuntungan dalam Kemitraan Mitra; dan

2) Seorang suami istri bisa memiliki Kemitraan terpisah hanya jika 

pasangannya yang menjadi sponsor . Setiap Mitra sepenuhnya 

bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban bulanan 

sebagai Mitra : 

(i)Persyaratan volume

(ii)Peringkat; dan

Mengajukan dana atau biaya kepada pihak ketiga untuk 

memperoleh keuntungan dalam Kemitraan;

Memberi pinjaman kepada pihak ketiga untuk memperoleh 

keuntungan dalam Kemitraan;

Memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan pihak 

ketiga yang memiliki minat dalam Kemitraan tanpa 

mengungkapkannya dengan Unicity;

Secara keuangan mendukung dengan cara apapun, pihak ketiga 

ini dalam litigasi atau tindakan yang melawan Unicity (termasuk 

pembayaran biaya pengacara, pembayaran biaya 

perjalanan,pembayaran biaya para ahli atau sejenisnya);

Mengungkapkan dalam bentuk apapun informasi yang bersifat 

rahasia, kepemilikan atau apapun kepada pihak ketiga atau 

agen- agennya ; dan

Memasukkan ke dalam perjanjian atau pemahaman bahwa 

mitra akan membagi keuntungan dalam cara apapun dengan 

pihak ketiga sehubungan dengan keberhasilan sebagai mitra 

tanpa persetujuan tertulis dari Unicity.

(iii) Program kuali�kasi lainnya atau persyaratan untuk 

mendapatkan Penghargaan dalam Award Plan.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Kemitraan. 

1)  Ketika  pendaftaran  melalui  Sponsor,  Perjanjian Kemitraan harus  

2) Untuk pendaftaran langsung  melalui Unicity,  pemohon harus

Indonesia (KTP) Bersama dengan aplikasi Kemitraan.

perubahan    yang    mempengaruhi    keakuratan    dari     Perjanjian     

Seorang Mitra memiliki keinginan untuk menjalankan bisnis Unicity 

dengan     Mitra)       adalah     dianggap     memiliki     kepentingan     

Mitra,    maka   tindakan   tersebut   dapat   berakibat   kepada   Mitra.   

Mitra  akan  membagi  keuntungan  dalam  cara  apapun  dengan  

pihak  ketiga  sehubungan  dengan  keberhasilan  sebagai  Mitra  

menjalankan    sebuah    Kemitraan.    Pendaftaran    yang    diajukan    

nama dan Nomor Identifikasi Pajak  atau  untuk  Kemitraan  bersama  

dilengkapi  dengan  nama-nama  dari  Mitra   tersebut  dan  dilampiri  

F. Partnership

Unicity     atas     kebijakannya,     mengizinkan   partnership    dalam  

secara     partnership       dan       kepemilikan      bersama        harus      

Biaya pendaftaran sebesar Rp. 150,000. Dengan diterimanya aplikasi
Kemitraan  Unicity  seseorang  berhak mendapatkan 1 unit Starter Kit
disertai dengan beberapa sachet produk tester didalamnya.Tidak ada  
produk  yang  harus  dibeli  untuk  menjadi  Mitra  Unicity.    Perjanjian 
Kemitraan  menjadi pengikat dengan Unicity ketika aplikasi kemitraan 
diproses dan  dimasukan  ke dalam database Unicity. Unicity memiliki
hak  untuk  menolak  Aplikasi Kemitraan. Unicity tidak akan menerima
informasi  yang   tidak   akurat  dan  salah  dalam  Aplikasi  Perjanjian
Kemitraan.  Unicity  tidak  akan  memproses  Aplikasi Kemitraan yang 
tidak  lengkap,  tidak  akurat  ataupun  tidak benar. Mitra bertanggung
jawab  untuk  memberitahu  Unicity untuk setiap perubahan informasi 
yang mempengaruhi keakuratan dari Perjanjian Kemitraan.

Unicity atas kebijakannya memberi izin kepada suatu perusahaan 
untuk memegang Kemitraan. Perusahaan dapat mengajukan untuk 
menjadi Mitra Unicity dengan melengkapi & menyerahkan dokumen 
sebagai berikut:

E. Perusahaan (PMDN)

Melengkapi, menandatangani formulir Aplikasi/Perjanjian 
Kemitraan kepada Unicity.
Menyerahkan Salinan nomor wajib pajak perusahaan (NPWP).
Memberikan daftar nama pemimpin perusahaan seperti direktur 
& pemegang saham.
Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa 
perusahaan dalam kondisi baik.
Salinan Akte Pendirian Perusahaan.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Struktur organisasi perusahaan.

-

-
-

-

-
-
-



berwenang dalam perserikatan dan berisi daftar nama-nama dan 

Nomor Identi
kasi Pajak untuk perserikatan bersama dengan 

nama-nama dari ahli waris dari perserikatan dan wakil-wakilnya dan 

dilampiri dengan surat- surat Tambahan Perjanjian Kemitraan. Lebih 

lanjut, harus ada jaminan bahwa perserikatan adalah sah dan baik 

perserikatan ataupun ahli waris dari perserikatan tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan Perjanjian Kerjasama atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan dalam perserikatan tunduk pada aturan 

yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 

lima puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

H. Pemilik Tunggal dan Badan Usaha Lainnya

Pemilik Tunggal, Perseroan Terbatas, Organisasi dan Asosiasi 

dengan Nomor Identi
kasi Pajak harus wajib melengkapi Nomor 

Identi
kasi Pajak dan laporan kepemilikan atau dokumentasi lain 

yang diperlukan, termasuk Tambahan Perjanjian Kemitraan yang 

sesuai. Pengalihan kepemilikan tunduk pada aturan yang dimuat 

dalam pasal L. Mitra yang merupakan Pemilik Tunggal, Perseroan 

Terbatas, Organisasi dan Asosiasi yang mentransfer lima puluh 

persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari 

Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

I. Perubahan Status Kedistributoran

Seorang Mitra yang ingin mengubah status dari Mitra perorangan 

menjadi sebuah perusahaan atau kemitraan di bawah Sponsor yang 

sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 

Tambahan Perjanjian Kemitraan.

J. Pernikahan Distributor

Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 

masing-masing diperbolehkan untuk mempertahankan Kemitraan 

masing-masing. Namun demikian, setelah menikah haknya untuk 

melakukan perubahan data maupun pensponsoran akan sangat 

terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.

K. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Jika Mitra menikah atau Kemitraan dipegang pada perusahaan, 

partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 

penghargaan selanjutnya harus diberikan.

L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.

Jika Mitra menjualnya kepada sponsor, Kemitraan akan 

digabung ke dalam Kemitraan sponsor yang ada saat ini.

Prosedur penawaran di sini tidak berlaku untuk pengalihan 

Kemitraan dengan alasan kehendak pribadi yang dapat 

diterima atau surat wasiat atau perubahan status Kemitraan 

yang diuraikan di bawah ini:

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya 

dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra yang diubah 

dengan dokumentasi pendukung.

2.Penafsiran atas Peraturan & Prosedur yang berkaitan dengan 

pengalihan suatu Kemitraan akan dilakukan untuk melindungi 

dan kebaikan Unicity serta kepentingan Downline dan Upline 

dari Kemitraan yang bersangkutan. Unicity berhak menolak 

setiap pengalihan, penjualan atau pembelian yang dapat 

mempengaruhi Perjanjian Kemitraan.

Ketika pengalihan Kemitraan diizinkan, Unicity mungkin 

memerlukan hal-hal berikut ini, bersama dengan dokumen atau 

informasi lain apa pun yang diminta oleh Unicity:

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin 

mengubah statusnya menjadi perorangan, selama Mitra 

perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 

badan hukum tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis 

Sebuah Aplikasi Perjanjian Kemitraan yang baru 

ditandatangani dari Mitra penerima dengan pembayaran 

biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan

-

-

-

-

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 

statusnya menjadi perorangan, selama Mitra perorangan 

dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan hukum 

tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

a.

b.

-

-

-

-

-
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I . Perubahan Status Kemitraaan

J. Pernikahan Mitra

kepentingan  keuntungan  pada  Kemitraan  Unicity manapun. Unicity 

partnership,

tertera  dalam  Perjanjian  Kemitraan  berlaku  efektif  sejak  Unicity  

Kemitraannya  harus  mengirimkan  secara  tertulis  penawaran  

Penafsiran  atas  Peraturan  &  Prosedur yang berkaitan dengan 

I. Perubahan Status Kemitraan

menjadi sebuah perusahaan atau Kemitraan di bawah Sponsor yang 

,  perserikatan,  perseroan  terbatas,  partnership terbatas,  

Kemitraan  dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

berwenang dalam perserikatan dan berisi daftar nama-nama dan 

Nomor Identi
kasi Pajak untuk perserikatan bersama dengan 

nama-nama dari ahli waris dari perserikatan dan wakil-wakilnya dan 

dilampiri dengan surat- surat Tambahan Perjanjian Kemitraan. Lebih 

lanjut, harus ada jaminan bahwa perserikatan adalah sah dan baik 

perserikatan ataupun ahli waris dari perserikatan tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan Perjanjian Kerjasama atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan dalam perserikatan tunduk pada aturan 

yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 

lima puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

H. Pemilik Tunggal dan Badan Usaha Lainnya

Pemilik Tunggal, Perseroan Terbatas, Organisasi dan Asosiasi 

dengan Nomor Identi
kasi Pajak harus wajib melengkapi Nomor 

Identi
kasi Pajak dan laporan kepemilikan atau dokumentasi lain 

yang diperlukan, termasuk Tambahan Perjanjian Kemitraan yang 

sesuai. Pengalihan kepemilikan tunduk pada aturan yang dimuat 

dalam pasal L. Mitra yang merupakan Pemilik Tunggal, Perseroan 

Terbatas, Organisasi dan Asosiasi yang mentransfer lima puluh 

persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari 

Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

I. Perubahan Status Kedistributoran

Seorang Mitra yang ingin mengubah status dari Mitra perorangan 

menjadi sebuah perusahaan atau kemitraan di bawah Sponsor yang 

sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 

Tambahan Perjanjian Kemitraan.

J. Pernikahan Distributor

Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 

masing-masing diperbolehkan untuk mempertahankan Kemitraan 

masing-masing. Namun demikian, setelah menikah haknya untuk 

melakukan perubahan data maupun pensponsoran akan sangat 

terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.

K. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Jika Mitra menikah atau Kemitraan dipegang pada perusahaan, 

partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 

penghargaan selanjutnya harus diberikan.

L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.
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Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin 

mengubah statusnya menjadi perorangan, selama Mitra 

perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 

badan hukum tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.
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Sebuah Aplikasi Perjanjian Kemitraan yang baru 

ditandatangani dari Mitra penerima dengan pembayaran 

biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan
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Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 

statusnya menjadi perorangan, selama Mitra perorangan 

dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan hukum 

tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.
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I. Perubahan Status Kemitraan

menjadi sebuah perusahaan atau Kemitraan di bawah Sponsor yang 

,  perserikatan,  perseroan  terbatas,  partnership terbatas,  

Kemitraan  dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

(i)

(ii)

(iii)

Ketentuan likuidasi yang mengharuskan Mitra yang 

mentransfer membayar kepada Mitra penerima 

sejumlah Rp. 200.000.000 untuk setiap contoh di 

mana Mitra yang mentransfer melanggar atau 

mencoba melanggar perjanjian terhadap 

pencurian downline, sponsor silang, atau merekrut 

Downline dokumen atau informasi Unicity dapat 

meminta:

Pemberitahuan penghentian dari Mitra yang 

mentransfer.

Biaya transaksi ke Unicity sebesar Rp. 1.000.000.

4. Mitra mana pun yang ingin memperoleh minat dalam bisnis Mitra

lain harus terlebih dahulu menghentikan Kemitraannya dan 

menunggu enam (6) bulan sebelum menjadi berhak untuk membeli

Kemitraan lain. Setelah enam (6) bulan, Mitra yang membeli dapat 

mengajukan permohonan kembali untuk Kemitraan Unicity dengan

mengajukan Perjanjian Mitra yang asli.

M. Perubahan Akun Distributor

Perubahan atau koreksi akun pada Perjanjian Kemitraan dapat 

diselesaikan dengan menyerahkan formulir Perjanjian Kemitraan 

yang baru dengan kata “Perubahan” dituliskan pada bagian atas ke

Departemen Customer Service Unicity. Semua formulir perubahan 

harus dilengkapi secara keseluruhan dan ditandatangani oleh 

semua pihak dari Kemitraan. Perubahan nama dibutuhkan bukti 

resmi untuk perubahan.

N. Syarat Usia

Calon Mitra harus berusia setidaknya 18 tahun pada saat mengisi 

dan

menyerahkan aplikasi.

O. Kematian Seorang Mitra

Dalam hal meninggalnya seorang Mitra, Kemitraannya dapat 

dialihkan kepada ahli warisnya, orang yang dipercaya atau yang 

ditunjuk melalui surat wasiat atau berdasarkan undang-undang. 

Dalam hal pengalihan Kemitraan setelah meninggalnya seorang 

Mitra, wakil yang diberikan kuasa dari ahli waris, orang yang 

dipercaya atau yang ditunjuk melalui surat wasiat harus 

menyerahkan kepada Unicity surat kematian beserta salinan resmi 

Surat Ahli Waris maupun Perubahan Perjanjian Kemitraan atas nama 

mitra Penerima Kemitraan. Setiap penunjukkan atau pemindahan 

keanggotaan harus dilakukan sebelum pendaftaran ulang tahunan 

Kemitraan. Unicity akan menganggap Kemitraan tidak ditransfer jika 

Unicity tidak dihubungi oleh wakil yang ditunjuk, wakil Pribadi, atau 

wali dari orang yang meninggal dalam waktu 6 (enam) bulan dari 

kematian seorang Mitra.

P. Pembatalan Keanggotaan

Seseorang dapat membatalkan pendaftarannya dalam waktu 10 

(sepuluh) hari kerja sejak ia mendaftar dan mendapatkan 

pengembalian uang pendaftaran yang telah dibayarkan dengan 

mengembalikan starter kit dalam kondisi semula. 

sebelumnya dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra 

yang diubah dengan dokumentasi pendukung.

6PERATURAN DAN PROSEDUR UNTUK INDONESIA 

M. Perubahan Akun Mitra

pengembalian   dana  100%  dari   yang   telah   dibayarkan   dengan  

mengembalikan  starter  kit  dan  semua  produk  yang masih dalam 
kondisi layak jual 

dan menyerahkan aplikasi

P. Pembatalan Kemitraan

L. Mitra Yang Meninggal
Perihal Mitra yang meninggal atau seorang individu yang meninggal 
yang memegang Kemitraan, Unicity hanya akan mengizinkan 
Kemitraan tersebut di transfer kepada anggota keluarga inti atau 
bisnis entitas milik keluarga tersebut sesuai dengan yang tertera di 
surat ahli waris yang secara spesifik dan legal diakui (sebagai ahli 
waris). Ahli waris harus menyerahkan kepada Unicity surat kematian 
beserta salinan resmi Surat Ahli Waris maupun Perubahan Perjanjian 
Kemitraan atas nama Mitra Penerima Kemitraan. Setiap penunjukkan 
atau pemindahan Kemitraan harus dilakukan sebelum pendaftaran 
ulang tahunan Kemitraan. Unicity akan menganggap Kemitraan tidak 
ditransfer jika Unicity tidak dihubungi oleh wakil yang ditunjuk, wakil 
pribadi, atau wali dari orang yang meninggal dalam waktu 6 (enam) 
bulan dari meninggalnya Mitra.
 

(i)

(ii)

(iii)

Ketentuan likuidasi yang mengharuskan Mitra yang 

mentransfer membayar kepada Mitra penerima 

sejumlah Rp. 200.000.000 untuk setiap contoh di 

mana Mitra yang mentransfer melanggar atau 

mencoba melanggar perjanjian terhadap 

pencurian downline, sponsor silang, atau merekrut 

Downline dokumen atau informasi Unicity dapat 

meminta:

Pemberitahuan penghentian dari Mitra yang 

mentransfer.

Biaya transaksi ke Unicity sebesar Rp. 1.000.000.

4. Mitra mana pun yang ingin memperoleh minat dalam bisnis Mitra

lain harus terlebih dahulu menghentikan Kemitraannya dan 

menunggu enam (6) bulan sebelum menjadi berhak untuk membeli

Kemitraan lain. Setelah enam (6) bulan, Mitra yang membeli dapat 

mengajukan permohonan kembali untuk Kemitraan Unicity dengan

mengajukan Perjanjian Mitra yang asli.

M. Perubahan Akun Distributor

Perubahan atau koreksi akun pada Perjanjian Kemitraan dapat 

diselesaikan dengan menyerahkan formulir Perjanjian Kemitraan 

yang baru dengan kata “Perubahan” dituliskan pada bagian atas ke

Departemen Customer Service Unicity. Semua formulir perubahan 

harus dilengkapi secara keseluruhan dan ditandatangani oleh 

semua pihak dari Kemitraan. Perubahan nama dibutuhkan bukti 

resmi untuk perubahan.

N. Syarat Usia

Calon Mitra harus berusia setidaknya 18 tahun pada saat mengisi 

dan

menyerahkan aplikasi.

O. Kematian Seorang Mitra

Dalam hal meninggalnya seorang Mitra, Kemitraannya dapat 

dialihkan kepada ahli warisnya, orang yang dipercaya atau yang 

ditunjuk melalui surat wasiat atau berdasarkan undang-undang. 

Dalam hal pengalihan Kemitraan setelah meninggalnya seorang 

Mitra, wakil yang diberikan kuasa dari ahli waris, orang yang 

dipercaya atau yang ditunjuk melalui surat wasiat harus 

menyerahkan kepada Unicity surat kematian beserta salinan resmi 

Surat Ahli Waris maupun Perubahan Perjanjian Kemitraan atas nama 

mitra Penerima Kemitraan. Setiap penunjukkan atau pemindahan 

keanggotaan harus dilakukan sebelum pendaftaran ulang tahunan 

Kemitraan. Unicity akan menganggap Kemitraan tidak ditransfer jika 

Unicity tidak dihubungi oleh wakil yang ditunjuk, wakil Pribadi, atau 

wali dari orang yang meninggal dalam waktu 6 (enam) bulan dari 

kematian seorang Mitra.

P. Pembatalan Keanggotaan

Seseorang dapat membatalkan pendaftarannya dalam waktu 10 

(sepuluh) hari kerja sejak ia mendaftar dan mendapatkan 

pengembalian uang pendaftaran yang telah dibayarkan dengan 

mengembalikan starter kit dalam kondisi semula. 

sebelumnya dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra 

yang diubah dengan dokumentasi pendukung.
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M. Perubahan Akun Mitra

pengembalian   dana  100%  dari   yang   telah   dibayarkan   dengan  

mengembalikan  starter  kit  dan  semua  produk  yang masih dalam 
kondisi layak jual 

dan menyerahkan aplikasi

P. Pembatalan Kemitraan

O. Mitra Yang Meninggal
Perihal Mitra yang meninggal atau seorang individu yang meninggal 
yang memegang Kemitraan, Unicity hanya akan mengizinkan 
Kemitraan tersebut di transfer kepada anggota keluarga inti atau 
bisnis entitas milik keluarga tersebut sesuai dengan yang tertera di 
surat ahli waris yang secara spesifik dan legal diakui (sebagai ahli 
waris). Ahli waris harus menyerahkan kepada Unicity surat kematian 
beserta salinan resmi Surat Ahli Waris maupun Perubahan Perjanjian 
Kemitraan atas nama Mitra Penerima Kemitraan. Setiap penunjukkan 
atau pemindahan Kemitraan harus dilakukan sebelum pendaftaran 
ulang tahunan Kemitraan. Unicity akan menganggap Kemitraan tidak 
ditransfer jika Unicity tidak dihubungi oleh wakil yang ditunjuk, wakil 
pribadi, atau wali dari orang yang meninggal dalam waktu 6 (enam) 
bulan dari meninggalnya Mitra.

P. Pembatalan Kemitraan
Seseorang dapat membatalkan pendaftarannya dalam waktu 10 
(sepuluh) hari kerja sejak ia mendaftar dan mendapatkan 
pengembalian dana 100% dari yang telah dibayarkan dengan 
mengembalikan starter kit dan semua produk yang masih dalam 
kondisi layak jual.

berwenang dalam perserikatan dan berisi daftar nama-nama dan 

Nomor Identi
kasi Pajak untuk perserikatan bersama dengan 

nama-nama dari ahli waris dari perserikatan dan wakil-wakilnya dan 

dilampiri dengan surat- surat Tambahan Perjanjian Kemitraan. Lebih 

lanjut, harus ada jaminan bahwa perserikatan adalah sah dan baik 

perserikatan ataupun ahli waris dari perserikatan tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan Perjanjian Kerjasama atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan dalam perserikatan tunduk pada aturan 

yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 

lima puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

H. Pemilik Tunggal dan Badan Usaha Lainnya

Pemilik Tunggal, Perseroan Terbatas, Organisasi dan Asosiasi 

dengan Nomor Identi
kasi Pajak harus wajib melengkapi Nomor 

Identi
kasi Pajak dan laporan kepemilikan atau dokumentasi lain 

yang diperlukan, termasuk Tambahan Perjanjian Kemitraan yang 

sesuai. Pengalihan kepemilikan tunduk pada aturan yang dimuat 

dalam pasal L. Mitra yang merupakan Pemilik Tunggal, Perseroan 

Terbatas, Organisasi dan Asosiasi yang mentransfer lima puluh 

persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari 

Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

I. Perubahan Status Kedistributoran

Seorang Mitra yang ingin mengubah status dari Mitra perorangan 

menjadi sebuah perusahaan atau kemitraan di bawah Sponsor yang 

sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 

Tambahan Perjanjian Kemitraan.

J. Pernikahan Distributor

Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 

masing-masing diperbolehkan untuk mempertahankan Kemitraan 

masing-masing. Namun demikian, setelah menikah haknya untuk 

melakukan perubahan data maupun pensponsoran akan sangat 

terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.

K. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Jika Mitra menikah atau Kemitraan dipegang pada perusahaan, 

partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 

penghargaan selanjutnya harus diberikan.

L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.

Jika Mitra menjualnya kepada sponsor, Kemitraan akan 

digabung ke dalam Kemitraan sponsor yang ada saat ini.

Prosedur penawaran di sini tidak berlaku untuk pengalihan 

Kemitraan dengan alasan kehendak pribadi yang dapat 

diterima atau surat wasiat atau perubahan status Kemitraan 

yang diuraikan di bawah ini:

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya 

dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra yang diubah 

dengan dokumentasi pendukung.

2.Penafsiran atas Peraturan & Prosedur yang berkaitan dengan 

pengalihan suatu Kemitraan akan dilakukan untuk melindungi 

dan kebaikan Unicity serta kepentingan Downline dan Upline 

dari Kemitraan yang bersangkutan. Unicity berhak menolak 

setiap pengalihan, penjualan atau pembelian yang dapat 

mempengaruhi Perjanjian Kemitraan.

Ketika pengalihan Kemitraan diizinkan, Unicity mungkin 

memerlukan hal-hal berikut ini, bersama dengan dokumen atau 

informasi lain apa pun yang diminta oleh Unicity:

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin 

mengubah statusnya menjadi perorangan, selama Mitra 

perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 

badan hukum tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis 

Sebuah Aplikasi Perjanjian Kemitraan yang baru 

ditandatangani dari Mitra penerima dengan pembayaran 

biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan

-

-

-

-

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 

statusnya menjadi perorangan, selama Mitra perorangan 

dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan hukum 

tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

a.

b.

-

-

-

-

-
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b.

d.

e.

c.

f.

1.

2.

3.

I . Perubahan Status Kemitraaan

J. Pernikahan Mitra

kepentingan  keuntungan  pada  Kemitraan  Unicity manapun. Unicity 

partnership,

tertera  dalam  Perjanjian  Kemitraan  berlaku  efektif  sejak  Unicity  

Kemitraannya  harus  mengirimkan  secara  tertulis  penawaran  

Penafsiran  atas  Peraturan  &  Prosedur yang berkaitan dengan 

I. Perubahan Status Kemitraan

menjadi sebuah perusahaan atau Kemitraan di bawah Sponsor yang 

,  perserikatan,  perseroan  terbatas,  partnership terbatas,  

Kemitraan  dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

I. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

J. Perubahan Akun Mitra

K. Syarat Usia

M. Pembatalan Kemitraan

sebelumnya dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra 
yang diubah dengan dokumentasi pendukung.

.

berwenang dalam perserikatan dan berisi daftar nama-nama dan 

Nomor Identi
kasi Pajak untuk perserikatan bersama dengan 

nama-nama dari ahli waris dari perserikatan dan wakil-wakilnya dan 

dilampiri dengan surat- surat Tambahan Perjanjian Kemitraan. Lebih 

lanjut, harus ada jaminan bahwa perserikatan adalah sah dan baik 

perserikatan ataupun ahli waris dari perserikatan tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan Perjanjian Kerjasama atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan dalam perserikatan tunduk pada aturan 

yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 

lima puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

H. Pemilik Tunggal dan Badan Usaha Lainnya

Pemilik Tunggal, Perseroan Terbatas, Organisasi dan Asosiasi 

dengan Nomor Identi
kasi Pajak harus wajib melengkapi Nomor 

Identi
kasi Pajak dan laporan kepemilikan atau dokumentasi lain 

yang diperlukan, termasuk Tambahan Perjanjian Kemitraan yang 

sesuai. Pengalihan kepemilikan tunduk pada aturan yang dimuat 

dalam pasal L. Mitra yang merupakan Pemilik Tunggal, Perseroan 

Terbatas, Organisasi dan Asosiasi yang mentransfer lima puluh 

persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari 

Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

I. Perubahan Status Kedistributoran

Seorang Mitra yang ingin mengubah status dari Mitra perorangan 

menjadi sebuah perusahaan atau kemitraan di bawah Sponsor yang 

sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 

Tambahan Perjanjian Kemitraan.

J. Pernikahan Distributor

Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 

masing-masing diperbolehkan untuk mempertahankan Kemitraan 

masing-masing. Namun demikian, setelah menikah haknya untuk 

melakukan perubahan data maupun pensponsoran akan sangat 

terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.

K. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Jika Mitra menikah atau Kemitraan dipegang pada perusahaan, 

partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 

penghargaan selanjutnya harus diberikan.

L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.

Jika Mitra menjualnya kepada sponsor, Kemitraan akan 

digabung ke dalam Kemitraan sponsor yang ada saat ini.

Prosedur penawaran di sini tidak berlaku untuk pengalihan 

Kemitraan dengan alasan kehendak pribadi yang dapat 

diterima atau surat wasiat atau perubahan status Kemitraan 

yang diuraikan di bawah ini:

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya 

dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra yang diubah 

dengan dokumentasi pendukung.

2.Penafsiran atas Peraturan & Prosedur yang berkaitan dengan 

pengalihan suatu Kemitraan akan dilakukan untuk melindungi 

dan kebaikan Unicity serta kepentingan Downline dan Upline 

dari Kemitraan yang bersangkutan. Unicity berhak menolak 

setiap pengalihan, penjualan atau pembelian yang dapat 

mempengaruhi Perjanjian Kemitraan.

Ketika pengalihan Kemitraan diizinkan, Unicity mungkin 

memerlukan hal-hal berikut ini, bersama dengan dokumen atau 

informasi lain apa pun yang diminta oleh Unicity:

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin 

mengubah statusnya menjadi perorangan, selama Mitra 

perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 

badan hukum tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis 

Sebuah Aplikasi Perjanjian Kemitraan yang baru 

ditandatangani dari Mitra penerima dengan pembayaran 

biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan

-

-

-

-

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 

statusnya menjadi perorangan, selama Mitra perorangan 

dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan hukum 

tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

a.

b.

-

-

-

-

-
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b.

d.

e.

c.

f.

1.

2.

3.

I . Perubahan Status Kemitraaan

J. Pernikahan Mitra

kepentingan  keuntungan  pada  Kemitraan  Unicity manapun. Unicity 

partnership,

tertera  dalam  Perjanjian  Kemitraan  berlaku  efektif  sejak  Unicity  

Kemitraannya  harus  mengirimkan  secara  tertulis  penawaran  

Penafsiran  atas  Peraturan  &  Prosedur yang berkaitan dengan 

I. Perubahan Status Kemitraan

menjadi sebuah perusahaan atau Kemitraan di bawah Sponsor yang 

,  perserikatan,  perseroan  terbatas,  partnership terbatas,  

Kemitraan  dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

berwenang dalam perserikatan dan berisi daftar nama-nama dan 

Nomor Identi
kasi Pajak untuk perserikatan bersama dengan 

nama-nama dari ahli waris dari perserikatan dan wakil-wakilnya dan 

dilampiri dengan surat- surat Tambahan Perjanjian Kemitraan. Lebih 

lanjut, harus ada jaminan bahwa perserikatan adalah sah dan baik 

perserikatan ataupun ahli waris dari perserikatan tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan Perjanjian Kerjasama atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan dalam perserikatan tunduk pada aturan 

yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 

lima puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

H. Pemilik Tunggal dan Badan Usaha Lainnya

Pemilik Tunggal, Perseroan Terbatas, Organisasi dan Asosiasi 

dengan Nomor Identi
kasi Pajak harus wajib melengkapi Nomor 

Identi
kasi Pajak dan laporan kepemilikan atau dokumentasi lain 

yang diperlukan, termasuk Tambahan Perjanjian Kemitraan yang 

sesuai. Pengalihan kepemilikan tunduk pada aturan yang dimuat 

dalam pasal L. Mitra yang merupakan Pemilik Tunggal, Perseroan 

Terbatas, Organisasi dan Asosiasi yang mentransfer lima puluh 

persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari 

Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

I. Perubahan Status Kedistributoran

Seorang Mitra yang ingin mengubah status dari Mitra perorangan 

menjadi sebuah perusahaan atau kemitraan di bawah Sponsor yang 

sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 

Tambahan Perjanjian Kemitraan.

J. Pernikahan Distributor

Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 

masing-masing diperbolehkan untuk mempertahankan Kemitraan 

masing-masing. Namun demikian, setelah menikah haknya untuk 

melakukan perubahan data maupun pensponsoran akan sangat 

terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.

K. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Jika Mitra menikah atau Kemitraan dipegang pada perusahaan, 

partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 

penghargaan selanjutnya harus diberikan.

L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.

Jika Mitra menjualnya kepada sponsor, Kemitraan akan 

digabung ke dalam Kemitraan sponsor yang ada saat ini.

Prosedur penawaran di sini tidak berlaku untuk pengalihan 

Kemitraan dengan alasan kehendak pribadi yang dapat 

diterima atau surat wasiat atau perubahan status Kemitraan 

yang diuraikan di bawah ini:

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya 

dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra yang diubah 

dengan dokumentasi pendukung.

2.Penafsiran atas Peraturan & Prosedur yang berkaitan dengan 

pengalihan suatu Kemitraan akan dilakukan untuk melindungi 

dan kebaikan Unicity serta kepentingan Downline dan Upline 

dari Kemitraan yang bersangkutan. Unicity berhak menolak 

setiap pengalihan, penjualan atau pembelian yang dapat 

mempengaruhi Perjanjian Kemitraan.

Ketika pengalihan Kemitraan diizinkan, Unicity mungkin 

memerlukan hal-hal berikut ini, bersama dengan dokumen atau 

informasi lain apa pun yang diminta oleh Unicity:

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin 

mengubah statusnya menjadi perorangan, selama Mitra 

perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 

badan hukum tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis 

Sebuah Aplikasi Perjanjian Kemitraan yang baru 

ditandatangani dari Mitra penerima dengan pembayaran 

biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan

-

-

-

-

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 

statusnya menjadi perorangan, selama Mitra perorangan 

dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan hukum 

tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

a.

b.

-

-

-

-

-
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b.

d.

e.

c.

f.

1.

2.

3.

I . Perubahan Status Kemitraaan

J. Pernikahan Mitra

kepentingan  keuntungan  pada  Kemitraan  Unicity manapun. Unicity 

partnership,

tertera  dalam  Perjanjian  Kemitraan  berlaku  efektif  sejak  Unicity  

Kemitraannya  harus  mengirimkan  secara  tertulis  penawaran  

Penafsiran  atas  Peraturan  &  Prosedur yang berkaitan dengan 

I. Perubahan Status Kemitraan

menjadi sebuah perusahaan atau Kemitraan di bawah Sponsor yang 

,  perserikatan,  perseroan  terbatas,  partnership terbatas,  

Kemitraan  dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 



Tanggung Jawab Mitra

Bagian 3

A. Umum

Unicity tunduk pada semua hukum maupun peraturan Pemerintah 

yang berlaku serta etika-etika dalam bisnis. Unicity mengharapkan 

semua Mitra juga melakukan etika bisnis yang sama. Seorang Mitra 

setuju untuk mematuhi Kode Etik, Peraturan & Prosedur Unicity, 

Perjanjian Kemitraan, Award Plan Unicity serta semua hukum 

maupun peraturan pemerintah yang berlaku. Unicity tidak akan 

bertoleransi terhadap akti tas mitra yang tidak beretika dan akan 

menengahi apabila perbuatan tidak sopan diketahui atau 

dilaporkan. Unicity mempunyai hak untuk menggunakan 

keputusan dan kebijaksanaan dalam menetukan apakah kegiatan 

mitra tidak beretika. Setiap pelanggaran dari Kontrak bisa dianggap 

tidak beretika dan beralasan untuk tindakan disipliner, termasuk 

pemberhentian. Setiap tindakan yang mengakibatkan Unicity atau 

mitranya kehilangan reputasi baik atau merusak praktek bisnis akan 

dipertimbangkan sebagai perbuatan tidak beretika dan akan 

dikenakan tindakan disipliner. Contoh-contoh tindakan tidak 

beretika seperti berikut ini tetapi tidak terbatas hanya pada contoh 

ini saja :

Mengakibatkan produk-produk Unicity dijual di tempat

penjualan eceran secara langsung maupun tidak langsung.

Menjual produk Unicity kepada Mitra-mitra yang lain tetapi 

tidak mengatur kredit pembelian untuk mereka.

Pensponsoran Silang.

Perampasan.

Menulis cek dalam jumlah yang tidak mencukupi kepada 

Unicity atau Mitra lainnya.

Memasukan pesanan di akun mitra yang lainnya.

Menggunakan kartu kredit Mitra lain tanpa izin.

Penggunaan kartu kredit yang diklaim kembali oleh bank.

Pengertian yang keliru tentang produk Unicity atau Award 

Plan.

Terlibat dalam praktek perdagangan ilegal atau kegiatan 

ilegal atau pelanggaran hukum lainnya.

Menggunakan media iklan tanpa persetujuan sebelumnya.

Menggunakan nama, merek dagang atau logoUnicity

dalam bentuk apapun.

Memanipulasi Award Plan.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

B. Status Distributor Mandiri

Seorang Mitra adalah seorang usahawan mandiri dan bukan 

seorang agen, karyawan, patner atau pihak joint venture dengan 

Unicity, dan seorang Mitra tidak dibenarkan menyebutkan namanya 

seperti yang dikemukakan di atas. Seorang Mitra bertanggung 

jawab terhadap keputusan bisnis milik Mitra sendiri dan 

melaksanakan serta memenuhi semua hukum maupun peraturan 

Pemerintah yang berlaku di tempat tinggal Mitra. Karena Mitra 

Unicity adalah usahawan mandiri, Distributor tidak memenuhi 

syarat untuk menuntut pesangon atau keutungan lainnya sebagai 

hasil telah menjadi Mitra Unicity.

C. Persaingan tidak Sehat dan“Sponsor Silang”

Seorang Mitra tidak dibenarkan mensponsori atau meminta atau 

membujuk untuk mensponsori Mitra Unicity lainnya ke dalam 

perusahaan pemasaran berjenjang (MLM) atau Penjualan langsung 

lainnya, dimana seseorang ini telah secara pribadi disponsori oleh 

Mitra Unicity dan berada dalam posisi Frontline dalam jaringan 

Mitratersebut. Selain itu, seorang Mitra tidak dibenarkan meminta 

partisipasi dari Mitra Unicity manapun walaupun bukan Frontline 

Mitra lainnya untuk membeli produk yang bukan produk Unicity 

yang merupakan pesaing produk Unicity atau untuk berpartisipasi 

dalam perusahaan penjualan langsung, perusahaan jaringan, 

perusahaan multi level marketing lain dengan pendekatan 

langsung melalui telepon, surat, pendekatan secara pribadi ataupun 

bentuk komunikasi lainnya tanpa mengindahkan pada perjanjian 

tertulis Unicity. Juga, seorang Mitra tidak boleh terikat pada iklan 

propaganda yang membujuk untuk membeli produk yang bukan 

produk Unicity yang menjadi pesaing atau berpartisipasi dalam 

perusahaan pemasaran jaringan atau penjualan langsung  

 lainnya tanpa perjanjian tertulis dari Unicity. Kecuali dinyatakan lain 

di sini, apapun persetujuan Unicity kemungkinan ditarik kembali 

dengan memperhatikan alasan dari keputusan tersebut. 

Kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas merupakan tindakan 

pelanggaran terhadap Unicity dan disebut “Sponsor Silang” yang 

bisa mengakibatkan penghentian.

D. Pembaharuan Distributor

Kemitraan Unicity berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak 

pendaftaran. Selama anggota membeli sejumlah poin (PV) untuk 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, keanggotaan dan kemitraan 

diperpanjang dari pembelian tanggal terakhir. Jika anggota tidak 

membeli pada jumlah poin (PV) tertentu selama 12 bulan, 

keanggotaan akan dianggap tidak aktif. Jika Kemitraan berakhir 

karena pengunduran diri sukarela. Kemitraan, peringkat ataupun 

organisasi downline tidak dapat dikembalikan selama periode 

pengakhiran dan tidak dapat mengajukan kembali ke Kemitraan 

baru selama enam (6) bulan. Proses registrasi ulang harus mengikuti 

prosedur pendaftaran & aplikasi saat ini sebagaimana dinyatakan 

dalam Bagian 2.A.

E. Melaporkan Tindakan Tidak Beretika

Mitra yang memiliki keluhan tertentu tentang Mitra lain atau 

mencurigai adanya pelanggaran terhadap Peraturan & Prosedur 

oleh Mitra lain harus segera melaporkan secara tertulis kepada 

Departemen Customer Service Unicity, disertai dengan bukti 

pendukung. Laporan akan disimpan secara rahasia oleh Unicity 

kecuali diminta untuk kepentingan perusahaan, pihak terkait dan 

untuk penegakan hukum yang berlaku.

F. Persetujuan

Mitra dengan ini mengijinkan Unicity untuk menggunakan gambar 

Mitra dan menghubungi Mitra untuk tujuan ini.

Sebuah gambar Mitra bisa meliput tetapi tidak terbatas pada 

nama Mitra, nama profesional, foto, testimonial, persamaan, 

judul, posisi, suara, biogra , rekaman, kaset video, kaset audio, 

rekaman , artikel apa saja, dan wawancara dari Mitra, dalam 

bentuk apapun dan perantaraan apa saja, ketika dibuat 

sehubungan dengan produk Unicity atau peluang usaha atau 

peristiwa apapun, promosi, dan konvensi untuk mengiklankan, 

mempromosikan, dan mempublikasikan produk Unicity atau 

peluang usaha Unicity. Seorang Mitra bisa menarik 

persetujuannya tersebut dengan memberitahukan Unicity 

secara tertulis, menyediakan setidaknya tiga puluh (30) hari 

sebelumnya pemberitahuan sebelum penarikan diri berlaku. 

Unicity mungkin menghubungi seorang Mitra melalui nomor 

telepon, nomor fax, atau alamat email mengenai Kemitraannya 

dan bisnis Unicity. Seorang Mitra mungkin menarik 

persetujuan dengan memberitahukan Unicity secara tertulis.

1.

2.

G. Pelaksanaan Kebijakan

Upaya Unicity untuk melaksanakan Kontrak secara seragam dan 

tidak diskriminatif. Namun, kegagalan Unicity untuk melaksanakan 

suatu ketentuan kontrak dengan seorang Mitra tidak membuat 

Unicity melepaskan haknya untuk membuat ketentuan dengan 

Mitra yang sama atau Mitra lainnya.

H. Daftar Distributor

Unicity berkeinginan untuk melindungi Mitra-mitranya dan 

perusahaan dari persaingan yang tidak pantas dan tidak sehat. 

Daftar Mitra Unicity, laporan kegiatan, daftar jaringan, dan informasi 

lainnya tentang Mitra (selanjutnya disebut “Daftar”), baik sebagian 

atau lengkap, disediakan oleh berasal dari Unicity atau Mitra lain 

tidak boleh direproduksi dengan cara apapun atau bagian apapun 

oleh seorang Mitra. Daftar adalah rahasia dan hak milik Unicity. 

Unicity telah memperoleh, menyusun, mengatur, dan saat ini 

memelihara Daftar melalui pengeluaran banyak waktu, usaha, dan 

sumber daya keuangan. Daftar, dalam bentuk sekarang 
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B. Status Mitra Mandiri

Unicity   adalah   usahawan   mandiri,   mitra   t idak   memenuhi   

D. Pembaharuan Mitra

H. Daftar Mitra

.
larangan bagi para mitra Unicity:

dikenakan    tindakan    disipliner.   Berikut   adalah   larangan -

pendaftaran. Selama anggota membeli  sejumlah produk dalam

membeli   pada   sejumlah  produk  tertentu  selama dua belas bulan.

Menggunakan nama, merek dagang atau logo  Unicity

bertoleransi terhadap  aktifitas  Mitra  yang  tidak  beretika  dan  akan  

Mitra  tidak  beretika.  Setiap pelanggaran dari Kontrak bisa dianggap 

Mitranya  kehilangan reputasi baik atau merusak praktek bisnis akan 

larangan bagi para Mitra Unicity:

Menjual produk Unicity kepada Mitra-Mitra yang lain tetapi 

Memasukan pesanan di akun Mitra yang lainnya.

Unicity    adalah     usahawan    mandiri,     Mitra    tidak     memenuhi   

jangka  waktu  12  (dua  belas)  bulan,  keanggotaan  dan   Kemitraan  

Mitra tersebut. Selain itu,  seorang  Mitra  tidak  dibenarkan  meminta  

produk dalam jangka  waktu  12 bulan,  keanggotaan  dan  kemitraan  

pendaftaran. Selama  Mitra  belanja  setidaknya  satu (1)  buah

diperpanjang dari tanggal pembelanjaan terakhir. Jika Mitra tidak  

belanja  produk  apapun  selama  dua  belas  (12)  bulan, maka
Kemitraan akan dianggap tidak  aktif. Jika  Kemitraan  berakhir  

pendaftaran. Selama Mitra melakukan pembelanjaan setidaknya
satu (1) buah  produk dalam jangka waktu dua belas (12) bulan, 
maka Kemitraan  akan diperpanjang dari tanggal pembelanjaan 
terakhir.   Jika   Mitra  tidak  melakukan   pembelanjaan  produk 
selama   dua  belas (12) bulan, maka Kemitraan akan dianggap
tidak aktif. Ketika Kemitraan berakhir dikarenakan pengunduran
diri  sukarela  maka  Kemitraan,  peringkat  ataupun organisasi 
downline tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat mengajukan 
kembali kedalam Kemitraan baru Unicity selama enam (6) bulan.

(i)

(ii)

(iii)

Ketentuan likuidasi yang mengharuskan Mitra yang 

mentransfer membayar kepada Mitra penerima 

sejumlah Rp. 200.000.000 untuk setiap contoh di 

mana Mitra yang mentransfer melanggar atau 

mencoba melanggar perjanjian terhadap 

pencurian downline, sponsor silang, atau merekrut 

Downline dokumen atau informasi Unicity dapat 

meminta:

Pemberitahuan penghentian dari Mitra yang 

mentransfer.

Biaya transaksi ke Unicity sebesar Rp. 1.000.000.

4. Mitra mana pun yang ingin memperoleh minat dalam bisnis Mitra

lain harus terlebih dahulu menghentikan Kemitraannya dan 

menunggu enam (6) bulan sebelum menjadi berhak untuk membeli

Kemitraan lain. Setelah enam (6) bulan, Mitra yang membeli dapat 

mengajukan permohonan kembali untuk Kemitraan Unicity dengan

mengajukan Perjanjian Mitra yang asli.

M. Perubahan Akun Distributor

Perubahan atau koreksi akun pada Perjanjian Kemitraan dapat 

diselesaikan dengan menyerahkan formulir Perjanjian Kemitraan 

yang baru dengan kata “Perubahan” dituliskan pada bagian atas ke

Departemen Customer Service Unicity. Semua formulir perubahan 

harus dilengkapi secara keseluruhan dan ditandatangani oleh 

semua pihak dari Kemitraan. Perubahan nama dibutuhkan bukti 

resmi untuk perubahan.

N. Syarat Usia

Calon Mitra harus berusia setidaknya 18 tahun pada saat mengisi 

dan

menyerahkan aplikasi.

O. Kematian Seorang Mitra

Dalam hal meninggalnya seorang Mitra, Kemitraannya dapat 

dialihkan kepada ahli warisnya, orang yang dipercaya atau yang 

ditunjuk melalui surat wasiat atau berdasarkan undang-undang. 

Dalam hal pengalihan Kemitraan setelah meninggalnya seorang 

Mitra, wakil yang diberikan kuasa dari ahli waris, orang yang 

dipercaya atau yang ditunjuk melalui surat wasiat harus 

menyerahkan kepada Unicity surat kematian beserta salinan resmi 

Surat Ahli Waris maupun Perubahan Perjanjian Kemitraan atas nama 

mitra Penerima Kemitraan. Setiap penunjukkan atau pemindahan 

keanggotaan harus dilakukan sebelum pendaftaran ulang tahunan 

Kemitraan. Unicity akan menganggap Kemitraan tidak ditransfer jika 

Unicity tidak dihubungi oleh wakil yang ditunjuk, wakil Pribadi, atau 

wali dari orang yang meninggal dalam waktu 6 (enam) bulan dari 

kematian seorang Mitra.

P. Pembatalan Keanggotaan

Seseorang dapat membatalkan pendaftarannya dalam waktu 10 

(sepuluh) hari kerja sejak ia mendaftar dan mendapatkan 

pengembalian uang pendaftaran yang telah dibayarkan dengan 

mengembalikan starter kit dalam kondisi semula. 

sebelumnya dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra 

yang diubah dengan dokumentasi pendukung.
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M. Perubahan Akun Mitra

pengembalian   dana  100%  dari   yang   telah   dibayarkan   dengan  

mengembalikan  starter  kit  dan  semua  produk  yang masih dalam 
kondisi layak jual 

dan menyerahkan aplikasi

P. Pembatalan Kemitraan



dan masa depan dan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, 

merupakan harta milik yang bermanfaat dan rahasia usaha Unicity, 

dimana Mitra Unicity harus menjaga kerahasiannya. Daftar tersebut 

tidak boleh diungkapkan oleh seorang Mitra kepada pihak ketiga 

atau digunakan untuk tujuan selain dalam pelaksanaan 

kewajibannya berdasarkan Kontrak dan untuk kepentingan Unicity 

tanpa persetujuan tertulis dari Unicity sebelumnya.

Unicity mungkin menyediakan, sehubungan biaya, bagian 

tertentu dari Daftar yang disesuaikan untuk seorang mitra. 

Setiap bagian dari Daftar yang disediakan berisi informasi 

tertentu untuk seorang Mitra yang meminta Daftar dan 

Organisasi Jaringan seorang Mitra. Daftar mungkin diberikan 

oleh berbagai media, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

surat, fax, dan situs internet Unicity. Sebuah Daftar Jaringan 

adalah bagian dari Daftar Mitra dan merupakan informasi 

rahasia dan rahasia usaha dari Unicity. Unicity mungkin atas 

kebijakannya sendiri menolak memberikan Daftar Jaringan 

untuk setiap Mitra.

Daftar disediakan untuk penggunaan istimewa dan terbatas 

bagi Mitra untuk memberikan pelatihan, dukungan, dan 

pelayanan Pelanggan kepada Downline dan hanya untuk 

memajukan usaha Mitra Unicity saja. Setiap Mitra setuju 

bahwa penggunaan Daftar Unicity dalam lingkup 

dimaksudkan merupakan perjanjian perijinan istimewa 

terpisah antara Mitra dan Unicity.

Daftar tetap, pada setiap waktu adalah harta milik Unicity dan

harus dikembalikan ke Unicity sesuai permintaan. Seorang 

Mitra yang meminta Daftar setuju untuk hal berikut :

1)

2)

3)

Unicity mempunyai hak untuk terus melakukan semua 

tuntutan yang dianggap perlu di bawah hukum lokal dan 

nasional untuk melindungi haknya atas Daftar sebagai milik 

dan rahasia usaha dari Unicity; kegagalan untuk melakukan 

tuntutantidak akan membuat pembebasan atas hak tersebut. 

4) 

Untuk membatasi penggunaan Daftar dalam lingkup 

yang dimaksud dari Daftar dan teristimewa hanya untuk 

kemajuan bisnis Distributor yang berkaitan dengan 

Unicity.

Untuk memegang rahasia dan tidak mengungkapkan 

Daftar atau bagiannya kepada pihak ketiga, termasuk 

namun tidak terbatas pada, Distributor yang ada, 

pesaing, dan masyarakat umum. Setiap penggunaan 

tidak sah atau pengungkapan Daftar merupakan 

penyalahgunaan, penyelewengan, dan pelanggaran 

terhadap Perjanjian Kemitraan dan dapat menyebabkan 

kerugian besar bagi Unicity.

Bahwa atas pelanggaran di bawah bagian ini, Mitra akan 

membayar ganti rugi, sesuai yang berlaku pada hukum 

nasional ataupun lokal yang berlaku, dan 

mengembalikan ke Unicity semua Daftar yang ada 

sebelumnya disediakan untuk Mitra.

Bahwa penyalahgunaan atau ketidaksesuaian 

penggunaan dari sebuah Daftar mungkin menyebabkan 

penghentian sebuah Kemitraan, apakah 

penyalahgunaan tersebut menyebabkan kerugian yang 

besar atau tidak terhadap Unicity atau salah satu 

Mitranya.

Bahwa kewajiban di bawah bagian ini akan 

menyelamatkan dari penghentian Perjanjian Kemitraan 

dan Kontrak.

a)

b)

c)

d)

e)

I. Pemberian Hadiah untuk Karyawan Unicity

Karyawan Unicity dilarang menerima hadiah uang tunai dari 

seorang Mitra. Karyawan Unicity menghargai kebaikan hati dari para 

Mitra dan dapat menerima penghargaan kecil sepanjang diketahui 

dan mendapat kepala departemen mereka.

J. Penjualan

Mitra tidak boleh menjual Produk Unicity di bawah harga anggota 

yang tercantum pada daftar harga anggota saat ini.

K. Hak dan Kewajiban Mitra

Sebagai Mitra Unicity, saya memiliki hak untuk:

Prospek & mensponsori Mitra baru ke organisasi saya.

Membeli produk unicity dengan harga member.

Menerima keuntungan ritel langsung dari produk yang dijual 

kepada konsumen. 

Mencapai dan memenuhi kuali�kasi promosi & peringkat.

Menerima komisi sesuai dengan rencana penghargaan saat 

ini.

Berpartisipasi dalam acara dan/atau pelatihan yang dilakukan 

oleh Unicity.

-

-

-

-

-

-

Sebagai Mitra Unicity saya berkewajiban untuk:

Bersikap sopan, hormat, jujur, dan adil dalam semua akti�tas 

saya sebagai Mitra Unicity, dan saya akan melakukan 

kegiatan Unicity saya dengan cara yang akan meningkatkan 

reputasi saya. 

Menghormati ketentuan Jaminan Kepuasan Produk 

Pelanggan Ritel Unicity kepada semua Pelanggan Ritel saya.

Memenuhi tanggung jawab kepemimpinan saya sebagai 

Sponsor dengan melatih, membantu, dan mendukung Mitra 

di organisasi penjualan dan downline saya.

Menghormati hubungan Sponsor dari setiap Mitra dalam 

keluarga Unicity, dan saya tidak akan berusaha mengganggu 

atau mengubah hubungan ini atau membuat klaim yang 

meremehkan atau tidak benar tentang Mitra Unicity lainnya.

Mengikuti Kebijakan & Prosedur dengan kemampuan terbaik 

saya, membuat upaya untuk mengikuti maksud tersirat dan 

tersurat dari Peraturan & Prosedur ini.

Tidak akan membuat klaim tentang produk Unicity yang 

tidak sesuai dengan apa yang dipublikasikan secara resmi 

oleh Unicity saat ini, dan saya juga tidak akan salah 

menggambarkan potensi pendapatan dari Award Plan.

Tidak akan melakukan kesalahan dalam menggambarkan 

produk Unicity atau Award Plan, saya juga tidak akan terlibat 

dalam praktik penipuan atau ilegal lainnya.

-

-

-

-

-

-

-

L. Hak dan Kewajiban Perusahaan

Unicity memiliki hak-hak sebagaimana di sebutkan dibawah ini:

Unicity memiliki kewajiban segaimana disebutkan dibawah ini:

Menolak aplikasi Kemitraan ketika mereka tidak 

memenuhi prosedur aplikasi.

Menolak segala pesanan yang tidak memiliki dana yang 

cukup.

Menolak permintaan Mitra yang tidak sesuai dengan 

peraturan dan prosedur perusahaan.

Menindaklanjuti dan meminta semua dokumen dan 

informasi yang diperlukan bagi Mitra untuk penegakan 

peraturan dan prosedur.

Menunjuk Mitra atau leader dalam memberikan calon

pelanggan/Mitra potensial yang datang langsung ke 

Unicity.

Menahan komisi Mitra yang memiliki hutang unicity dan 

dicurigai melanggar ketentuan peraturan dan prosedur 

yang berlaku selama proses investigasi berlangsung, 

dan/atau melanggar ketentuan dari peraturan dan 

prosedur yang berlaku.

Membuat perubahan pada peraturan dan prosedur yang 

berlaku jika dianggap perlu.

-

-

-

-

-

-

-

Memiliki kantor dengan informasi yang jelas.

Menjual produk hanya melalui Mitra terdaftar dengan 

sistem pemasaran multi level.

Memberikan informasi yang memadai & benar mengenai 

perusahaan, produk & bisnis.

Menyediakan acara dan/atau pelatihan kepada Mitra 

untuk meningkatkan keterampilan dan bekerja secara etis. 

-

-

-

-
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kemajuan   bisnis   Mitra   yang   berkaitan   dengan   

namun   tidak   terbatas   pada,   Mitra   yang   ada,   
Tidak  akan  melakukan  over  klaim  terhadap produk & bisnis
Unicity.  Saya  juga tidak  akan terlibat dalam praktik penipuan
atau ilegal lainnya.

Memiliki kantor representasi dengan alamat dan informasi
yang jelas

-

Menyediakan program pembinaan & pelatihan kepada 
mitra

tertentu  dari  Daftar  yang  disesuaikan  untuk   seorang   Mitra.  

kemajuan bisnis  Mitra    yang   berkaitan   dengan Unicity   

Membeli produk Unicity dengan harga Mitra.

Tanggung Jawab Mitra

Bagian 3

A. Umum

Unicity tunduk pada semua hukum maupun peraturan Pemerintah 

yang berlaku serta etika-etika dalam bisnis. Unicity mengharapkan 

semua Mitra juga melakukan etika bisnis yang sama. Seorang Mitra 

setuju untuk mematuhi Kode Etik, Peraturan & Prosedur Unicity, 

Perjanjian Kemitraan, Award Plan Unicity serta semua hukum 

maupun peraturan pemerintah yang berlaku. Unicity tidak akan 

bertoleransi terhadap akti tas mitra yang tidak beretika dan akan 

menengahi apabila perbuatan tidak sopan diketahui atau 

dilaporkan. Unicity mempunyai hak untuk menggunakan 

keputusan dan kebijaksanaan dalam menetukan apakah kegiatan 

mitra tidak beretika. Setiap pelanggaran dari Kontrak bisa dianggap 

tidak beretika dan beralasan untuk tindakan disipliner, termasuk 

pemberhentian. Setiap tindakan yang mengakibatkan Unicity atau 

mitranya kehilangan reputasi baik atau merusak praktek bisnis akan 

dipertimbangkan sebagai perbuatan tidak beretika dan akan 

dikenakan tindakan disipliner. Contoh-contoh tindakan tidak 

beretika seperti berikut ini tetapi tidak terbatas hanya pada contoh 

ini saja :

Mengakibatkan produk-produk Unicity dijual di tempat

penjualan eceran secara langsung maupun tidak langsung.

Menjual produk Unicity kepada Mitra-mitra yang lain tetapi 

tidak mengatur kredit pembelian untuk mereka.

Pensponsoran Silang.

Perampasan.

Menulis cek dalam jumlah yang tidak mencukupi kepada 

Unicity atau Mitra lainnya.

Memasukan pesanan di akun mitra yang lainnya.

Menggunakan kartu kredit Mitra lain tanpa izin.

Penggunaan kartu kredit yang diklaim kembali oleh bank.

Pengertian yang keliru tentang produk Unicity atau Award 

Plan.

Terlibat dalam praktek perdagangan ilegal atau kegiatan 

ilegal atau pelanggaran hukum lainnya.

Menggunakan media iklan tanpa persetujuan sebelumnya.

Menggunakan nama, merek dagang atau logoUnicity

dalam bentuk apapun.

Memanipulasi Award Plan.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

B. Status Distributor Mandiri

Seorang Mitra adalah seorang usahawan mandiri dan bukan 

seorang agen, karyawan, patner atau pihak joint venture dengan 

Unicity, dan seorang Mitra tidak dibenarkan menyebutkan namanya 

seperti yang dikemukakan di atas. Seorang Mitra bertanggung 

jawab terhadap keputusan bisnis milik Mitra sendiri dan 

melaksanakan serta memenuhi semua hukum maupun peraturan 

Pemerintah yang berlaku di tempat tinggal Mitra. Karena Mitra 

Unicity adalah usahawan mandiri, Distributor tidak memenuhi 

syarat untuk menuntut pesangon atau keutungan lainnya sebagai 

hasil telah menjadi Mitra Unicity.

C. Persaingan tidak Sehat dan“Sponsor Silang”

Seorang Mitra tidak dibenarkan mensponsori atau meminta atau 

membujuk untuk mensponsori Mitra Unicity lainnya ke dalam 

perusahaan pemasaran berjenjang (MLM) atau Penjualan langsung 

lainnya, dimana seseorang ini telah secara pribadi disponsori oleh 

Mitra Unicity dan berada dalam posisi Frontline dalam jaringan 

Mitratersebut. Selain itu, seorang Mitra tidak dibenarkan meminta 

partisipasi dari Mitra Unicity manapun walaupun bukan Frontline 

Mitra lainnya untuk membeli produk yang bukan produk Unicity 

yang merupakan pesaing produk Unicity atau untuk berpartisipasi 

dalam perusahaan penjualan langsung, perusahaan jaringan, 

perusahaan multi level marketing lain dengan pendekatan 

langsung melalui telepon, surat, pendekatan secara pribadi ataupun 

bentuk komunikasi lainnya tanpa mengindahkan pada perjanjian 

tertulis Unicity. Juga, seorang Mitra tidak boleh terikat pada iklan 

propaganda yang membujuk untuk membeli produk yang bukan 

produk Unicity yang menjadi pesaing atau berpartisipasi dalam 

perusahaan pemasaran jaringan atau penjualan langsung  

 lainnya tanpa perjanjian tertulis dari Unicity. Kecuali dinyatakan lain 

di sini, apapun persetujuan Unicity kemungkinan ditarik kembali 

dengan memperhatikan alasan dari keputusan tersebut. 

Kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas merupakan tindakan 

pelanggaran terhadap Unicity dan disebut “Sponsor Silang” yang 

bisa mengakibatkan penghentian.

D. Pembaharuan Distributor

Kemitraan Unicity berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak 

pendaftaran. Selama anggota membeli sejumlah poin (PV) untuk 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, keanggotaan dan kemitraan 

diperpanjang dari pembelian tanggal terakhir. Jika anggota tidak 

membeli pada jumlah poin (PV) tertentu selama 12 bulan, 

keanggotaan akan dianggap tidak aktif. Jika Kemitraan berakhir 

karena pengunduran diri sukarela. Kemitraan, peringkat ataupun 

organisasi downline tidak dapat dikembalikan selama periode 

pengakhiran dan tidak dapat mengajukan kembali ke Kemitraan 

baru selama enam (6) bulan. Proses registrasi ulang harus mengikuti 

prosedur pendaftaran & aplikasi saat ini sebagaimana dinyatakan 

dalam Bagian 2.A.

E. Melaporkan Tindakan Tidak Beretika

Mitra yang memiliki keluhan tertentu tentang Mitra lain atau 

mencurigai adanya pelanggaran terhadap Peraturan & Prosedur 

oleh Mitra lain harus segera melaporkan secara tertulis kepada 

Departemen Customer Service Unicity, disertai dengan bukti 

pendukung. Laporan akan disimpan secara rahasia oleh Unicity 

kecuali diminta untuk kepentingan perusahaan, pihak terkait dan 

untuk penegakan hukum yang berlaku.

F. Persetujuan

Mitra dengan ini mengijinkan Unicity untuk menggunakan gambar 

Mitra dan menghubungi Mitra untuk tujuan ini.

Sebuah gambar Mitra bisa meliput tetapi tidak terbatas pada 

nama Mitra, nama profesional, foto, testimonial, persamaan, 

judul, posisi, suara, biogra , rekaman, kaset video, kaset audio, 

rekaman , artikel apa saja, dan wawancara dari Mitra, dalam 

bentuk apapun dan perantaraan apa saja, ketika dibuat 

sehubungan dengan produk Unicity atau peluang usaha atau 

peristiwa apapun, promosi, dan konvensi untuk mengiklankan, 

mempromosikan, dan mempublikasikan produk Unicity atau 

peluang usaha Unicity. Seorang Mitra bisa menarik 

persetujuannya tersebut dengan memberitahukan Unicity 

secara tertulis, menyediakan setidaknya tiga puluh (30) hari 

sebelumnya pemberitahuan sebelum penarikan diri berlaku. 

Unicity mungkin menghubungi seorang Mitra melalui nomor 

telepon, nomor fax, atau alamat email mengenai Kemitraannya 

dan bisnis Unicity. Seorang Mitra mungkin menarik 

persetujuan dengan memberitahukan Unicity secara tertulis.

1.

2.

G. Pelaksanaan Kebijakan

Upaya Unicity untuk melaksanakan Kontrak secara seragam dan 

tidak diskriminatif. Namun, kegagalan Unicity untuk melaksanakan 

suatu ketentuan kontrak dengan seorang Mitra tidak membuat 

Unicity melepaskan haknya untuk membuat ketentuan dengan 

Mitra yang sama atau Mitra lainnya.

H. Daftar Distributor

Unicity berkeinginan untuk melindungi Mitra-mitranya dan 

perusahaan dari persaingan yang tidak pantas dan tidak sehat. 

Daftar Mitra Unicity, laporan kegiatan, daftar jaringan, dan informasi 

lainnya tentang Mitra (selanjutnya disebut “Daftar”), baik sebagian 

atau lengkap, disediakan oleh berasal dari Unicity atau Mitra lain 

tidak boleh direproduksi dengan cara apapun atau bagian apapun 

oleh seorang Mitra. Daftar adalah rahasia dan hak milik Unicity. 

Unicity telah memperoleh, menyusun, mengatur, dan saat ini 

memelihara Daftar melalui pengeluaran banyak waktu, usaha, dan 

sumber daya keuangan. Daftar, dalam bentuk sekarang 
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B. Status Mitra Mandiri

Unicity   adalah   usahawan   mandiri,   mitra   t idak   memenuhi   

D. Pembaharuan Mitra

H. Daftar Mitra

.
larangan bagi para mitra Unicity:

dikenakan    tindakan    disipliner.   Berikut   adalah   larangan -

pendaftaran. Selama anggota membeli  sejumlah produk dalam

membeli   pada   sejumlah  produk  tertentu  selama dua belas bulan.

Menggunakan nama, merek dagang atau logo  Unicity

bertoleransi terhadap  aktifitas  Mitra  yang  tidak  beretika  dan  akan  

Mitra  tidak  beretika.  Setiap pelanggaran dari Kontrak bisa dianggap 

Mitranya  kehilangan reputasi baik atau merusak praktek bisnis akan 

larangan bagi para Mitra Unicity:

Menjual produk Unicity kepada Mitra-Mitra yang lain tetapi 

Memasukan pesanan di akun Mitra yang lainnya.

Unicity    adalah     usahawan    mandiri,     Mitra    tidak     memenuhi   

jangka  waktu  12  (dua  belas)  bulan,  keanggotaan  dan   Kemitraan  

Mitra tersebut. Selain itu,  seorang  Mitra  tidak  dibenarkan  meminta  

produk dalam jangka  waktu  12 bulan,  keanggotaan  dan  kemitraan  

pendaftaran. Selama  Mitra  belanja  setidaknya  satu (1)  buah

diperpanjang dari tanggal pembelanjaan terakhir. Jika Mitra tidak  

belanja  produk  apapun  selama  dua  belas  (12)  bulan, maka
Kemitraan akan dianggap tidak  aktif. Jika  Kemitraan  berakhir  

pendaftaran. Selama Mitra melakukan pembelanjaan setidaknya
satu (1) buah  produk dalam jangka waktu dua belas (12) bulan, 
maka Kemitraan  akan diperpanjang dari tanggal pembelanjaan 
terakhir.   Jika   Mitra  tidak  melakukan   pembelanjaan  produk 
selama   dua  belas (12) bulan, maka Kemitraan akan dianggap
tidak aktif. Ketika Kemitraan berakhir dikarenakan pengunduran
diri  sukarela  maka  Kemitraan,  peringkat  ataupun organisasi 
downline tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat mengajukan 
kembali kedalam Kemitraan baru Unicity selama enam (6) bulan.



Berlaku adil kepada semua Mitra untuk menegakkan 

peraturan dan prosedur yang berlaku.

Memberikan penghargaan, hadiah dan kompensasi 

sesuai dengan kuali�kasi Award Plan saat ini.

Mendaftarkan produk yang dijual sesuai dengan hukum 

& peraturan yang berlaku.

-

-

-

9PERATURAN DAN PROSEDUR UNTUK INDONESIA 

Proses    registrasi    ulang    harus    mengikuti    prosedur 
pendaftaran  &  aplikasi  saat  ini  sebagaimana dinyatakan 
dalam bagian 2.A.

M. Prosedur pendaftarang Ulang Kemitraan

-

 -  Melakukan pembayaran atau transfer komisi secara
    tepat waktu

-  Mendaftarkan produk yang dijual sesuai dengan hukum 
   dan peraturan yang berlaku

M. Prosedur pendaftarang Ulang Kemitraan

Proses    registrasi    ulang     harus     mengikuti    prosedur 

pendaftaran  &  aplikasi  saat  ini  sebagaimana dinyatakan 

dalam bagian 2.A.

-  Mendaftarkan produk yang dijual sesuai dengan hukum 

   dan peraturan yang berlaku

-  Memberikan program pelatihan dan pembinaan
   kepada para Mitra seperti:
     a.     Pelatihan atau presentasi produk
     b.     Pelatihan atau presentasi peluang usaha
     c.     Pelatihan mengenai penjualan dan komunikasi

 

M. Prosedur Pendaftarang Ulang Kemitraan

Proses registrasi ulang perlu dilakukan bagi Mitra yang akunnya 

telah non aktif. Proses registrasi ulang harus mengikuti prosedur

pendaftaran & aplikasi saat ini sebagaimana  dinyatakan  dalam

bagian 2.A. untuk mendapatkan ID kemitraan yang baru

M. Prosedur pendaftarang Ulang Kemitraan

Proses registrasi ulang perlu dilakukan bagi Mitra yang akunnya 

telah non aktif. Proses registrasi ulang harus mengikuti prosedur
pendaftaran & aplikasi saat ini sebagaimana  dinyatakan  dalam

bagian 2.A. untuk mendapatkan ID kemitraan yang baru

N.  Program Pelatihan

Unicity menyediakan dan memberikan program pelatihan standar 
kepada setiap Mitra berupa:
 
a.  Pelatihan atau presentasi produk Unicity
     Pelatihan ini berisi tentang presentasi informasi produk serta  
     kesehatan  yang  dapat  dihadiri  oleh  setiap   Mitra   Unicity. 
     Pelatihan ini diadakan setidaknya satu (1) kali dalam sebulan 
     untuk   mendukung   setiap   Mitra  Unicity  mengembangkan 
     pengetahuan mereka dalam menjalankan bisnis Unicity
 
b.  Pelatihan atau presentasi peluang bisnis Unicity
     Pelatihan ini berisi tentang presentasi peluang bisnis Unicity,
     Award  Plan  serta  keuntungan  menjadi  Mitra, yang  dapat 
     dihadiri    oleh    setiap    Mitra   Unicity   serta   calon   Mitra
     Unicity. Pelatihan ini diadakan setidaknya satu (1) kali dalam
     sebulan  untuk mendukung mereka dalam mengembangkan
     bisnis serta jaringan mereka.

dan masa depan dan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, 

merupakan harta milik yang bermanfaat dan rahasia usaha Unicity, 

dimana Mitra Unicity harus menjaga kerahasiannya. Daftar tersebut 

tidak boleh diungkapkan oleh seorang Mitra kepada pihak ketiga 

atau digunakan untuk tujuan selain dalam pelaksanaan 

kewajibannya berdasarkan Kontrak dan untuk kepentingan Unicity 

tanpa persetujuan tertulis dari Unicity sebelumnya.

Unicity mungkin menyediakan, sehubungan biaya, bagian 

tertentu dari Daftar yang disesuaikan untuk seorang mitra. 

Setiap bagian dari Daftar yang disediakan berisi informasi 

tertentu untuk seorang Mitra yang meminta Daftar dan 

Organisasi Jaringan seorang Mitra. Daftar mungkin diberikan 

oleh berbagai media, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

surat, fax, dan situs internet Unicity. Sebuah Daftar Jaringan 

adalah bagian dari Daftar Mitra dan merupakan informasi 

rahasia dan rahasia usaha dari Unicity. Unicity mungkin atas 

kebijakannya sendiri menolak memberikan Daftar Jaringan 

untuk setiap Mitra.

Daftar disediakan untuk penggunaan istimewa dan terbatas 

bagi Mitra untuk memberikan pelatihan, dukungan, dan 

pelayanan Pelanggan kepada Downline dan hanya untuk 

memajukan usaha Mitra Unicity saja. Setiap Mitra setuju 

bahwa penggunaan Daftar Unicity dalam lingkup 

dimaksudkan merupakan perjanjian perijinan istimewa 

terpisah antara Mitra dan Unicity.

Daftar tetap, pada setiap waktu adalah harta milik Unicity dan

harus dikembalikan ke Unicity sesuai permintaan. Seorang 

Mitra yang meminta Daftar setuju untuk hal berikut :

1)

2)

3)

Unicity mempunyai hak untuk terus melakukan semua 

tuntutan yang dianggap perlu di bawah hukum lokal dan 

nasional untuk melindungi haknya atas Daftar sebagai milik 

dan rahasia usaha dari Unicity; kegagalan untuk melakukan 

tuntutantidak akan membuat pembebasan atas hak tersebut. 

4) 

Untuk membatasi penggunaan Daftar dalam lingkup 

yang dimaksud dari Daftar dan teristimewa hanya untuk 

kemajuan bisnis Distributor yang berkaitan dengan 

Unicity.

Untuk memegang rahasia dan tidak mengungkapkan 

Daftar atau bagiannya kepada pihak ketiga, termasuk 

namun tidak terbatas pada, Distributor yang ada, 

pesaing, dan masyarakat umum. Setiap penggunaan 

tidak sah atau pengungkapan Daftar merupakan 

penyalahgunaan, penyelewengan, dan pelanggaran 

terhadap Perjanjian Kemitraan dan dapat menyebabkan 

kerugian besar bagi Unicity.

Bahwa atas pelanggaran di bawah bagian ini, Mitra akan 

membayar ganti rugi, sesuai yang berlaku pada hukum 

nasional ataupun lokal yang berlaku, dan 

mengembalikan ke Unicity semua Daftar yang ada 

sebelumnya disediakan untuk Mitra.

Bahwa penyalahgunaan atau ketidaksesuaian 

penggunaan dari sebuah Daftar mungkin menyebabkan 

penghentian sebuah Kemitraan, apakah 

penyalahgunaan tersebut menyebabkan kerugian yang 

besar atau tidak terhadap Unicity atau salah satu 

Mitranya.

Bahwa kewajiban di bawah bagian ini akan 

menyelamatkan dari penghentian Perjanjian Kemitraan 

dan Kontrak.

a)

b)

c)

d)

e)

I. Pemberian Hadiah untuk Karyawan Unicity

Karyawan Unicity dilarang menerima hadiah uang tunai dari 

seorang Mitra. Karyawan Unicity menghargai kebaikan hati dari para 

Mitra dan dapat menerima penghargaan kecil sepanjang diketahui 

dan mendapat kepala departemen mereka.

J. Penjualan

Mitra tidak boleh menjual Produk Unicity di bawah harga anggota 

yang tercantum pada daftar harga anggota saat ini.

K. Hak dan Kewajiban Mitra

Sebagai Mitra Unicity, saya memiliki hak untuk:

Prospek & mensponsori Mitra baru ke organisasi saya.

Membeli produk unicity dengan harga member.

Menerima keuntungan ritel langsung dari produk yang dijual 

kepada konsumen. 

Mencapai dan memenuhi kuali�kasi promosi & peringkat.

Menerima komisi sesuai dengan rencana penghargaan saat 

ini.

Berpartisipasi dalam acara dan/atau pelatihan yang dilakukan 

oleh Unicity.

-

-

-

-

-

-

Sebagai Mitra Unicity saya berkewajiban untuk:

Bersikap sopan, hormat, jujur, dan adil dalam semua akti�tas 

saya sebagai Mitra Unicity, dan saya akan melakukan 

kegiatan Unicity saya dengan cara yang akan meningkatkan 

reputasi saya. 

Menghormati ketentuan Jaminan Kepuasan Produk 

Pelanggan Ritel Unicity kepada semua Pelanggan Ritel saya.

Memenuhi tanggung jawab kepemimpinan saya sebagai 

Sponsor dengan melatih, membantu, dan mendukung Mitra 

di organisasi penjualan dan downline saya.

Menghormati hubungan Sponsor dari setiap Mitra dalam 

keluarga Unicity, dan saya tidak akan berusaha mengganggu 

atau mengubah hubungan ini atau membuat klaim yang 

meremehkan atau tidak benar tentang Mitra Unicity lainnya.

Mengikuti Kebijakan & Prosedur dengan kemampuan terbaik 

saya, membuat upaya untuk mengikuti maksud tersirat dan 

tersurat dari Peraturan & Prosedur ini.

Tidak akan membuat klaim tentang produk Unicity yang 

tidak sesuai dengan apa yang dipublikasikan secara resmi 

oleh Unicity saat ini, dan saya juga tidak akan salah 

menggambarkan potensi pendapatan dari Award Plan.

Tidak akan melakukan kesalahan dalam menggambarkan 

produk Unicity atau Award Plan, saya juga tidak akan terlibat 

dalam praktik penipuan atau ilegal lainnya.

-

-

-

-

-

-

-

L. Hak dan Kewajiban Perusahaan

Unicity memiliki hak-hak sebagaimana di sebutkan dibawah ini:

Unicity memiliki kewajiban segaimana disebutkan dibawah ini:

Menolak aplikasi Kemitraan ketika mereka tidak 

memenuhi prosedur aplikasi.

Menolak segala pesanan yang tidak memiliki dana yang 

cukup.

Menolak permintaan Mitra yang tidak sesuai dengan 

peraturan dan prosedur perusahaan.

Menindaklanjuti dan meminta semua dokumen dan 

informasi yang diperlukan bagi Mitra untuk penegakan 

peraturan dan prosedur.

Menunjuk Mitra atau leader dalam memberikan calon

pelanggan/Mitra potensial yang datang langsung ke 

Unicity.

Menahan komisi Mitra yang memiliki hutang unicity dan 

dicurigai melanggar ketentuan peraturan dan prosedur 

yang berlaku selama proses investigasi berlangsung, 

dan/atau melanggar ketentuan dari peraturan dan 

prosedur yang berlaku.

Membuat perubahan pada peraturan dan prosedur yang 

berlaku jika dianggap perlu.

-

-

-

-

-

-

-

Memiliki kantor dengan informasi yang jelas.

Menjual produk hanya melalui Mitra terdaftar dengan 

sistem pemasaran multi level.

Memberikan informasi yang memadai & benar mengenai 

perusahaan, produk & bisnis.

Menyediakan acara dan/atau pelatihan kepada Mitra 

untuk meningkatkan keterampilan dan bekerja secara etis. 

-

-

-

-
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kemajuan   bisnis   Mitra   yang   berkaitan   dengan   

namun   tidak   terbatas   pada,   Mitra   yang   ada,   
Tidak  akan  melakukan  over  klaim  terhadap produk & bisnis
Unicity.  Saya  juga tidak  akan terlibat dalam praktik penipuan
atau ilegal lainnya.

Memiliki kantor representasi dengan alamat dan informasi
yang jelas

-

Menyediakan program pembinaan & pelatihan kepada 
mitra

tertentu  dari  Daftar  yang  disesuaikan  untuk   seorang   Mitra.  

kemajuan bisnis  Mitra    yang   berkaitan   dengan Unicity   

Membeli produk Unicity dengan harga Mitra.



Pensposoran

Bagian 4

A. Sponsoring

Sponsoring adalah bagian penting dari menjadi seorang Mitra 

Unicity dan disertai dengan banyak manfaat dan tanggung jawab. 

Seorang Mitra mungkin bertindak sebagai Sponsor untuk seorang 

pemohon Mitra selama Sponsor berada dalam keadaan yang baik 

dengan Unicity. Mempertimbangkan untuk mengasumsikan 

kewajiban yang ditetapkan pada bagian tentang Sponsoring ini 

akan menjadi pendapatan dari Award Plan. Jika lebih dari satu Mitra 

mengklaim Kesponsoran dari orang yang sama, kecuali fakta 

menyatakan sebaliknya, Unicity akan menghormati Perjanjian Mitra 

asli pertama yang diterima dan disetujui oleh Unicity.

B. Informasi Calon Distributor

Seorang Sponsor harus menyatakan dengan jelas pada semua 

presentasi untuk calon Mitra bahwa tidak ada pembelian produk 

diperlukan untuk menjadi seorang Mitra dan bahwa tidak ada 

kompensasi yang dibayarkan kepada setiap Mitra semata-mata 

karena mensponsori Mitra baru.

C. Tugas Seorang Sponsor

Seorang Sponsor mempunyai berbagai tugas dan tanggung jawab

terhadap Downline-nya, yang meliputi hal-hal berikut ini:

D. Perubahan Kesponsoran

Unicity tidak menyarankan perubahan Kesponsoran. Seorang Mitra 

tidak boleh mencoba untuk membujuk Mitra lain untuk mengubah 

Sponsor. Hal ini dikenal sebagai “Merampas Downline,” dan Mitra 

yang melakukan Merampok Downline dapat dikenakan tindakan 

disiplin oleh Unicity, termasuk penghentian Perjanjian Mitra.

Seorang Mitra yang menginginkan untuk mengubah Sponsornya 

harus mengundurkan diri dan menunggu selama enam (6) bulan, 

dimana pada saat itu dia dapat mendaftar kembali di bawah 

Sponsor lain. Namun, Unicity mungkin, dalam kasus-kasus terbatas 

dan dengan kebijaksanaannya, mengizinkan Mitra untuk 

mengubah Sponsor dalam kondisi berikut:

Untuk memberikan dukungan, informasi, dan bantuan 

maupun mengawasi pemasaran, penjualan, dan dukungan 

pelatihan.

Untuk melakukan yang terbaik dan memastikan bahwa 

semua Downline dari Mitra-Mitra memahami dan mematuhi 

persyaratan dan kondisi terbaru dari Perjanjian Mitra, 

Peraturan & Prosedur, dan Award Plan.

Untuk mencoba menyelesaikan perselisihan yang timbul 

antara orang-orang dalam organisasinya, termasuk 

Pelanggan Eceran dengan Downline lainnya, dengan cepat 

dan secara damai, tanpa mendiskusikan informasi negatif 

dengan Mitra Downline lain atau orang lain.

1)

2)

3)

Mitra yang menginginkan perubahan harus menyerahkan 

hal-hak kepada Divisi Pelayanan Pelanggan Unicity: 
1)

Jika Peringkat Mitra pemohon adalah di bawah Manajer 

dan Mitra tidak pernah mencapai Peringkat Manajer atau 

lebih tinggi, Mitra pemohon harus menyerahkan Formulir 

Perubahan Sponsor yang menyertakan tanda tangan dari 

tiga(3) Mitra Aktif pertama yang dalam keadaan baik dan

merupakan upline dari Mitra pemohon.

Jika Peringkat Mitra Pemohon adalah Manajer atau lebih 

tinggi atau Mitra sebelumnya telah mencapai Peringkat 

Manajer atau lebih tinggi, Mitra Pemohon harus 

menyerahkan Formulir Perubahan Mitra yang 

menyertakan tanda tangan dari delapan (8) Mitra Aktif 

pertama yang dalam keadaan baik dan merupakan upline 

dari Mitra Pemohon.

Surat penerimaan permohonan dari calon Sponsor;

a)

b)

c)

E. Mensponsori Karyawan Unicity

Tanggung jawab karyawan Unicity adalah untuk mendukung dan 

membantu Mitra, untuk menghindari kon�ik kepentingan, dan 

untuk lebih menghormati seorang Mitra dari kerahasiaan dan 

kenetralan karyawan Unicity. Seorang Mitra tidak akan meminta 

atau mensponsori karyawan Unicity atau anggota rumah tangga 

karyawan untuk menjadi Mitra Unicity. Selama jangka waktu kerja 

mereka, tidak ada pegawai, direktur, karyawan, pemasok produk, 

agen, perwakilan, atau konsultan atau anggota rumah tangga 

mereka diperbolehkan untuk menjadi seorang Mitra atau 

membangun Downline dalam Unicity atau perusahaan jaringan 

atau perusahaan penjualan langsung lainnya tanpa izin tertulis dari 

Unicity. Untuk tujuan dari paragraf ini “Rumah Tangga” mencakup 

setiap orang yang saat ini bertempat tinggal di rumah yang sama 

dengan pegawai, direktur, karyawan, pemasok produk, agen, 

perwakilan atau konsultan.

F. Pensponsoran Internasional

Unicity mengizinkan Mitra memiliki peluang usaha unik untuk 

mensponsori Mitra lainnya di luar negeri yang disetujui. Mitra dapat 

mensponsori hanya untuk negara-negara yang secara resmi 

“Dibuka” oleh Unicity. Sebuah negara disebut Dibuka yaitu saat 

Unicity mempublikasikan pemberitahuan pembukaan seperti pada 

publikasi Unicity resmi dari kantor pusat Unicity di Amerika Serikat 

atau di situs web internet Unicity. Tidak ada kegiatan pra-pemasaran 

diperbolehkan di negara dimana Unicity belum secara resmi dibuka. 

Pelanggaran terhadap aturan ini mengakibatkan penghentian 

KeMitraan oleh Unicity. Selain itu, pelanggar akan mengganti 

kerugian Unicity atas setiap kerugian yang diderita, termasuk, 

namun tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan, kehilangan 

nama baik, kerusakan, dan biaya pengacara yang wajar.

Surat dari Sponsor lama untuk memperbolehkan Mitra 

merubah Sponsor;

Amandemen Perjanjian Mitra dengan informasi 

Sponsor baru terdaftar.

Pembayaran yang disyaratkan Rp. 1.000.000 (Satu Juta 

Rupiah).

d)

e)

f)

Jika Mitra berusaha untuk memindahkan upline, terlepas dari 

peringkat saat ini atau sebelumnya, Mitra harus mendapatkan 

persetujuan dari Upline yang terpengaruh atas perubahan ini.

Di bawah semua keadaan pengecualian dan hanya pada 

kebijaksanaan Unicity, organisasi Downline seorang Mitra 

mungkin tidak berubah dengan terjadinya proses perubahan 

Sponsor ini.

2)

3)

Kebijakan - Kebijakan berikut ini telah ditetapkan untuk

melindungi Unicity dan Mitra-Mitranya. Pelanggaran 

terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan tidak hanya 

tindakan disiplin Unicity tetapi juga untuk tindakan yang 

berkaitan dengan peraturan pemerintah, yang mungkin 

termasuk denda berat, penyitaan harta, penutupan operasi 

bisnis atau bahkan hukuman penjara. Mitra harus mematuhi 

kebijakan berikut:

a)

Mitra tidak boleh terlibat dalam Pencarian Calon Mitra 

secara buta (blind prospecting) tanpa persetujuan 

tertulis sebelumnya dari Unicity. Banyak negara 

memiliki hukum yang ketat yang melarang hal seperti 

ini. Juga undang-undang lokal melarang iklan untuk 

kepemimpinan.

Mitra tidak dapat mengimpor atau mengekspor 

produk Unicity ke dalam pasar di mana produk tidak 

terdaftar. Bahkan untuk produk Unicity dengan nama 

yang sama yang ditawarkan oleh Unicity di dua negara 

berbeda, produk itu sendiri mungkin berbeda. 

1)

2)
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B. Informasi Calon Mitra

Unicity  mempublikasikan  pemberitahuan   pembukaan   dalam 
publikasi  resmi  dari  kantor  pusat  Unicity atau website Unicity  

Tidak  ada  kegiatan  pemasaran yang diperbolehkan di negara 

dimana   Unicity   belum   secara   resmi   dibuka.  Pelanggaran 

terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan penghentian Kemitraan   

oleh  Unicity.  Selain  itu,   pelanggar   harus   mengganti  setiap   
kerugian  yang  diderita  oleh  Unicity  seperti  kehilangan nama   

baik, keuntungan, kerusakan serta biaya pengacara yang wajar  

hak-hak kepada Divisi Pelayanan Pelanggan Unicity: 

3)

publikasi resmi dari kantor  pusat  Unicity atau situs web Unicity  

Berlaku adil kepada semua Mitra untuk menegakkan 

peraturan dan prosedur yang berlaku.

Memberikan penghargaan, hadiah dan kompensasi 

sesuai dengan kuali�kasi Award Plan saat ini.

Mendaftarkan produk yang dijual sesuai dengan hukum 

& peraturan yang berlaku.

-

-

-
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Proses    registrasi    ulang    harus    mengikuti    prosedur 
pendaftaran  &  aplikasi  saat  ini  sebagaimana dinyatakan 
dalam bagian 2.A.

M. Prosedur pendaftarang Ulang Kemitraan

-

 -  Melakukan pembayaran atau transfer komisi secara
    tepat waktu

-  Mendaftarkan produk yang dijual sesuai dengan hukum 
   dan peraturan yang berlaku

M. Prosedur pendaftarang Ulang Kemitraan

Proses    registrasi    ulang     harus     mengikuti    prosedur 

pendaftaran  &  aplikasi  saat  ini  sebagaimana dinyatakan 

dalam bagian 2.A.

-  Mendaftarkan produk yang dijual sesuai dengan hukum 

   dan peraturan yang berlaku

-  Memberikan program pelatihan dan pembinaan
   kepada para Mitra seperti:
     a.     Pelatihan atau presentasi produk
     b.     Pelatihan atau presentasi peluang usaha
     c.     Pelatihan mengenai penjualan dan komunikasi

 

M. Prosedur Pendaftarang Ulang Kemitraan

Proses registrasi ulang perlu dilakukan bagi Mitra yang akunnya 

telah non aktif. Proses registrasi ulang harus mengikuti prosedur

pendaftaran & aplikasi saat ini sebagaimana  dinyatakan  dalam

bagian 2.A. untuk mendapatkan ID kemitraan yang baru

M. Prosedur pendaftarang Ulang Kemitraan

Proses registrasi ulang perlu dilakukan bagi Mitra yang akunnya 

telah non aktif. Proses registrasi ulang harus mengikuti prosedur
pendaftaran & aplikasi saat ini sebagaimana  dinyatakan  dalam

bagian 2.A. untuk mendapatkan ID kemitraan yang baru

N.  Program Pelatihan

Unicity menyediakan dan memberikan program pelatihan standar 
kepada setiap Mitra berupa:
 
a.  Pelatihan atau presentasi produk Unicity
     Pelatihan ini berisi tentang presentasi informasi produk serta  
     kesehatan  yang  dapat  dihadiri  oleh  setiap   Mitra   Unicity. 
     Pelatihan ini diadakan setidaknya satu (1) kali dalam sebulan 
     untuk   mendukung   setiap   Mitra  Unicity  mengembangkan 
     pengetahuan mereka dalam menjalankan bisnis Unicity
 
b.  Pelatihan atau presentasi peluang bisnis Unicity
     Pelatihan ini berisi tentang presentasi peluang bisnis Unicity,
     Award  Plan  serta  keuntungan  menjadi  Mitra, yang  dapat 
     dihadiri    oleh    setiap    Mitra   Unicity   serta   calon   Mitra
     Unicity. Pelatihan ini diadakan setidaknya satu (1) kali dalam
     sebulan  untuk mendukung mereka dalam mengembangkan
     bisnis serta jaringan mereka.



Mitra tidak boleh menggunakan literatur Unicity atau 

pernyataan promosi dari satu negara ke negara lainnya. 

Mitra tidak dapat mengirimkan produk Unicity yang tidak sah 

ke negara manapun.

Mitra tidak boleh salah menggambarkan produk Unicity atau 

peluang usaha Unicity di negara asing. 

Mitra tidak boleh melakukan klaim atau jaminan atas potensi 

pendapatan khusus.

Mitra tidak akan membuat klaim yang berhubungan dengan 

terapi atau obat tentang produk Unicity.

Mitra harus tunduk dengan Peraturan & Prosedur Unicity 

ataupun peraturan Pemasaran Negara Asal dan Negara 

Lainnya.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Award Plan - Penghargaan atau penghasilan 

didasarkan pada aturan Award Plan yang berlaku di 

Pasar Negara Asing tersebut. Mitra dibayar dari negara 

asal Mitra dalam mata uang negara asal. Mitra tidak 

dibayar Awards Tahap I dibawah Award Plan Pasar 

Negara Asing tersebut. Mitra dapat menjadi subjek 

pemotongan pajak penghasilan di Pasar Negara Asing. 

Ketika berlaku, pemotongan akan dipotong dari 

Penghasilan Mitra. Semua peraturan lainnya yang 

berkaitan dengan Penghargaan berlaku untuk Mitra 

Awards.

Daftar Downline - Seorang Mitra dapat memperoleh 

Daftar Downline Mitra di Pasar Negara Asing secara 

online atau dengan menghubungi departemen 

Pelayanan Pelanggan Nasabah di kantor Negara Asal.

a)

b)
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Pelayanan Pelanggan di kantor Negara Asal.

Award Plan  -  Mekanisme   penghitungan   akan  di      

dasarkan pada aturan Award Plan yang  berlaku   di  

negara  asing  tersebut,  namun  komisi  atau bonus 

Sehubungan   dengan   pensponsoran  internasional   semua
warga negara asing harus didaftarkan di negara asal mereka.
Warga   negara   asing   tidak  diperbolehkan  menjadi   Mitra
Unicity di pasar Indonesia.

mendapatkan komisi phase I  dari  ketentuan  Award
Plan   negara   asing   tersebut.   Penghasilan  mitra
mungkin    menjadi    subjek    pemotongan      pajak

dipotong dari penghasilan Mitra tersebut.  

penghasilan di negara asing ketika berlaku dan akan

Mitra  dibayarkan  dari negara asal serta mata uang 

asal   dimana   mitra   terdaftar.    Mitra   tidak   akan 

Plan   negara   asing     tersebut.    Penghasilan   Mitra

asal   dimana    Mitra   terdaftar.     Mitra   tidak   akan 

Pensposoran

Bagian 4

A. Sponsoring

Sponsoring adalah bagian penting dari menjadi seorang Mitra 

Unicity dan disertai dengan banyak manfaat dan tanggung jawab. 

Seorang Mitra mungkin bertindak sebagai Sponsor untuk seorang 

pemohon Mitra selama Sponsor berada dalam keadaan yang baik 

dengan Unicity. Mempertimbangkan untuk mengasumsikan 

kewajiban yang ditetapkan pada bagian tentang Sponsoring ini 

akan menjadi pendapatan dari Award Plan. Jika lebih dari satu Mitra 

mengklaim Kesponsoran dari orang yang sama, kecuali fakta 

menyatakan sebaliknya, Unicity akan menghormati Perjanjian Mitra 

asli pertama yang diterima dan disetujui oleh Unicity.

B. Informasi Calon Distributor

Seorang Sponsor harus menyatakan dengan jelas pada semua 

presentasi untuk calon Mitra bahwa tidak ada pembelian produk 

diperlukan untuk menjadi seorang Mitra dan bahwa tidak ada 

kompensasi yang dibayarkan kepada setiap Mitra semata-mata 

karena mensponsori Mitra baru.

C. Tugas Seorang Sponsor

Seorang Sponsor mempunyai berbagai tugas dan tanggung jawab

terhadap Downline-nya, yang meliputi hal-hal berikut ini:

D. Perubahan Kesponsoran

Unicity tidak menyarankan perubahan Kesponsoran. Seorang Mitra 

tidak boleh mencoba untuk membujuk Mitra lain untuk mengubah 

Sponsor. Hal ini dikenal sebagai “Merampas Downline,” dan Mitra 

yang melakukan Merampok Downline dapat dikenakan tindakan 

disiplin oleh Unicity, termasuk penghentian Perjanjian Mitra.

Seorang Mitra yang menginginkan untuk mengubah Sponsornya 

harus mengundurkan diri dan menunggu selama enam (6) bulan, 

dimana pada saat itu dia dapat mendaftar kembali di bawah 

Sponsor lain. Namun, Unicity mungkin, dalam kasus-kasus terbatas 

dan dengan kebijaksanaannya, mengizinkan Mitra untuk 

mengubah Sponsor dalam kondisi berikut:

Untuk memberikan dukungan, informasi, dan bantuan 

maupun mengawasi pemasaran, penjualan, dan dukungan 

pelatihan.

Untuk melakukan yang terbaik dan memastikan bahwa 

semua Downline dari Mitra-Mitra memahami dan mematuhi 

persyaratan dan kondisi terbaru dari Perjanjian Mitra, 

Peraturan & Prosedur, dan Award Plan.

Untuk mencoba menyelesaikan perselisihan yang timbul 

antara orang-orang dalam organisasinya, termasuk 

Pelanggan Eceran dengan Downline lainnya, dengan cepat 

dan secara damai, tanpa mendiskusikan informasi negatif 

dengan Mitra Downline lain atau orang lain.

1)

2)

3)

Mitra yang menginginkan perubahan harus menyerahkan 

hal-hak kepada Divisi Pelayanan Pelanggan Unicity: 
1)

Jika Peringkat Mitra pemohon adalah di bawah Manajer 

dan Mitra tidak pernah mencapai Peringkat Manajer atau 

lebih tinggi, Mitra pemohon harus menyerahkan Formulir 

Perubahan Sponsor yang menyertakan tanda tangan dari 

tiga(3) Mitra Aktif pertama yang dalam keadaan baik dan

merupakan upline dari Mitra pemohon.

Jika Peringkat Mitra Pemohon adalah Manajer atau lebih 

tinggi atau Mitra sebelumnya telah mencapai Peringkat 

Manajer atau lebih tinggi, Mitra Pemohon harus 

menyerahkan Formulir Perubahan Mitra yang 

menyertakan tanda tangan dari delapan (8) Mitra Aktif 

pertama yang dalam keadaan baik dan merupakan upline 

dari Mitra Pemohon.

Surat penerimaan permohonan dari calon Sponsor;

a)

b)

c)

E. Mensponsori Karyawan Unicity

Tanggung jawab karyawan Unicity adalah untuk mendukung dan 

membantu Mitra, untuk menghindari kon�ik kepentingan, dan 

untuk lebih menghormati seorang Mitra dari kerahasiaan dan 

kenetralan karyawan Unicity. Seorang Mitra tidak akan meminta 

atau mensponsori karyawan Unicity atau anggota rumah tangga 

karyawan untuk menjadi Mitra Unicity. Selama jangka waktu kerja 

mereka, tidak ada pegawai, direktur, karyawan, pemasok produk, 

agen, perwakilan, atau konsultan atau anggota rumah tangga 

mereka diperbolehkan untuk menjadi seorang Mitra atau 

membangun Downline dalam Unicity atau perusahaan jaringan 

atau perusahaan penjualan langsung lainnya tanpa izin tertulis dari 

Unicity. Untuk tujuan dari paragraf ini “Rumah Tangga” mencakup 

setiap orang yang saat ini bertempat tinggal di rumah yang sama 

dengan pegawai, direktur, karyawan, pemasok produk, agen, 

perwakilan atau konsultan.

F. Pensponsoran Internasional

Unicity mengizinkan Mitra memiliki peluang usaha unik untuk 

mensponsori Mitra lainnya di luar negeri yang disetujui. Mitra dapat 

mensponsori hanya untuk negara-negara yang secara resmi 

“Dibuka” oleh Unicity. Sebuah negara disebut Dibuka yaitu saat 

Unicity mempublikasikan pemberitahuan pembukaan seperti pada 

publikasi Unicity resmi dari kantor pusat Unicity di Amerika Serikat 

atau di situs web internet Unicity. Tidak ada kegiatan pra-pemasaran 

diperbolehkan di negara dimana Unicity belum secara resmi dibuka. 

Pelanggaran terhadap aturan ini mengakibatkan penghentian 

KeMitraan oleh Unicity. Selain itu, pelanggar akan mengganti 

kerugian Unicity atas setiap kerugian yang diderita, termasuk, 

namun tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan, kehilangan 

nama baik, kerusakan, dan biaya pengacara yang wajar.

Surat dari Sponsor lama untuk memperbolehkan Mitra 

merubah Sponsor;

Amandemen Perjanjian Mitra dengan informasi 

Sponsor baru terdaftar.

Pembayaran yang disyaratkan Rp. 1.000.000 (Satu Juta 

Rupiah).

d)

e)

f)

Jika Mitra berusaha untuk memindahkan upline, terlepas dari 

peringkat saat ini atau sebelumnya, Mitra harus mendapatkan 

persetujuan dari Upline yang terpengaruh atas perubahan ini.

Di bawah semua keadaan pengecualian dan hanya pada 

kebijaksanaan Unicity, organisasi Downline seorang Mitra 

mungkin tidak berubah dengan terjadinya proses perubahan 

Sponsor ini.

2)

3)

Kebijakan - Kebijakan berikut ini telah ditetapkan untuk

melindungi Unicity dan Mitra-Mitranya. Pelanggaran 

terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan tidak hanya 

tindakan disiplin Unicity tetapi juga untuk tindakan yang 

berkaitan dengan peraturan pemerintah, yang mungkin 

termasuk denda berat, penyitaan harta, penutupan operasi 

bisnis atau bahkan hukuman penjara. Mitra harus mematuhi 

kebijakan berikut:

a)

Mitra tidak boleh terlibat dalam Pencarian Calon Mitra 

secara buta (blind prospecting) tanpa persetujuan 

tertulis sebelumnya dari Unicity. Banyak negara 

memiliki hukum yang ketat yang melarang hal seperti 

ini. Juga undang-undang lokal melarang iklan untuk 

kepemimpinan.

Mitra tidak dapat mengimpor atau mengekspor 

produk Unicity ke dalam pasar di mana produk tidak 

terdaftar. Bahkan untuk produk Unicity dengan nama 

yang sama yang ditawarkan oleh Unicity di dua negara 

berbeda, produk itu sendiri mungkin berbeda. 

1)

2)
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B. Informasi Calon Mitra

Unicity  mempublikasikan  pemberitahuan   pembukaan   dalam 
publikasi  resmi  dari  kantor  pusat  Unicity atau website Unicity  

Tidak  ada  kegiatan  pemasaran yang diperbolehkan di negara 

dimana   Unicity   belum   secara   resmi   dibuka.  Pelanggaran 

terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan penghentian Kemitraan   

oleh  Unicity.  Selain  itu,   pelanggar   harus   mengganti  setiap   
kerugian  yang  diderita  oleh  Unicity  seperti  kehilangan nama   

baik, keuntungan, kerusakan serta biaya pengacara yang wajar  

hak-hak kepada Divisi Pelayanan Pelanggan Unicity: 

3)

publikasi resmi dari kantor  pusat  Unicity atau situs web Unicity  



Order Produk & Materi Penjualan

Bagian 5

A. Pedoman Pemesanan, Penerimaan, dan Pembayaran

Sebelum berpendapat kiriman tersasar atau hilang, seorang 

Mitra harus menunggu setidaknya tujuh (7) hari kerja sejak 

penempatan pesanan per pos. Jika kiriman tersasar atau hilang, 

Mitra kemudian harus memberitahu Departemen Pelayanan 

Pelanggan Unicity. Pengiriman hilang, jika kemudian ditemukan 

dan / atau disampaikan, harus dilaporkan ke Departemen 

Pelayanan Pelanggan Unicity dalam waktu tujuh (7) hari dari 

pengiriman.

Seorang Mitra yang menandatangani surat pengiriman dengan 

perusahaan pengangkutan lain dan memberikan kuasa kepada 

perusahaan pengangkutan untuk mengirimkan pesanan tanpa 

tanda tangan setuju untuk membebaskan Unicity dari 

tanggung jawab untuk pengiriman tersebut. 

Semua produk Unicity harus disimpan dalam ruangan yang 

sejuk, kering, dan higienis serta aman atau seperti yang diatur 

pada label. Sebagai aturan umum, produk harus disimpan 

setidaknya empat inci (4 “) dari lantai. Unicity tidak bertanggung

jawab atas produk yang rusak karena penyimpanan yang tidak 

tepat.

Seorang Mitra yang telah memiliki paling sedikit satu cek atau 

giro yang dikembalikan karena “kekurangan dana” atau 

“rekening ditutup” akan kehilangan hak memesan sampai 

kecukupan dana teratasi. Dalam beberapa kasus, seorang Mitra 

mungkin kehilangan hak istimewa atas cek atau giro tersebut. 

Seorang Mitra menyetujui bahwa Unicity membebankan biaya 

penanganan sebesar Rp. 160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu 

Rupiah) untuk setiap cek atau giro yang ditolak dan untuk setiap 

kartu kredit yang diklaim balik.

Unicity sepenuhnya menyetujui, produk yang dapat dijual 

dapat dikembalikan untuk penggantian atau pembayaran 

dalam waktu tujuh (7) hari pembelian oleh Mitra dari Unicity. 

Namun, barang yang dikembalikan untuk pelunasan akan 

dikenakan penyesuaian kuali�kasi komisi, peringkat yang 

dicapai, dan komisi yang dibayarkan pada bulan pembelian 

produk. Ini juga dapat menghasilkan penyesuaian kuali�kasi 

untuk upline. Untuk alasan ini, Mitra memiliki pilihan untuk 

bertukar produk sehubungan dengan pelepasan semua 

kuali�kasi yang dicapai untuk bulan tersebut. Mitra memahami 

bahwa ia tidak berhak mendapatkan pengembalian uang untuk 

produk yang dibeli, juga tidak berhak atas Jaminan Kepuasan 

Produk Pelanggan. Mitra dapat menukar produk atau produk 

serupa dengan nilai yang sama dalam waktu tujuh (7) hari 

setelah pembelian dan sesuai dengan Peraturan 70% (lihat 

paragraf E.2 di bawah). Mitra yang mengundurkan diri dapat 

mengembalikan produk sesuai dengan Bagian 8.G dari Aturan

dan Prosedur ini.

Pesanan dibayar di muka yang diterima sebelum penutupan 

bisnis Unicity pada hari kerja terakhir bulan berjalan termasuk 

dalam bisnis bulan tersebut.

1)

2)

3)

Mitra mungkin memesan produk dengan menempatkan 

pesanan di Unicity dan melakukan pembayaran yang 

seharusnya. Dana harus tersedia pada saat pemesanan. Pesanan 

dapat diadakan sampai ketersediaan dana diveri�kasi. Nilai 

Volume (PV) untuk setiap pesanan akan dikreditkan ke Bulan 

Volume dimana pembayaran diterima.

Pesanan akan dikirim dalam waktu tiga (3) hari kerja setelah 

penerimaan pesanan. Jika Unicity untuk sementara kehabisan 

persediaan untuk barang-barang yang dipesan, seorang Mitra 

akan menerima kembali pemberitahuan pesanan dengan 

pengiriman.

Setelah menerima pesanan, Mitra harus segera memeriksa 

pesanan untuk menentukan apakah lengkap dan tidak rusak..

Jika pesanan tidak lengkap, Mitra harus segera menelpon 

Departemen Pelayanan Pelanggan Unicity.

Jika sebuah pesanan rusak pada penerimaan, Mitraharus 

mengajukan klaim dengan perusahaan pengangkutan 

untuk barang rusak dalam perjalanan. 

a)

b)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Unicity dapat, atas kebijakannya, menolak pesanan untuk alasan

apapun, termasuk jika pengalaman Unicity kesulitan 

memproduksi, perubahan produksi, kegagalan oleh pemasok 

untuk mengantarkan, atau permintaan yang tinggi tak terduga 

atau kejadian yang tidak terduga; jika Distributor tidak bisa, 

sesuai permintaan Unicity, mematuhi Peraturan 70%, atau jika 

pesanan memanipulasi Award Plan.

10)

B. Program Pembelian Eceran

Seorang Pelanggan Eceran dapat memesan produk langsung dari 

Unicity mengacu pada pedoman pemesanan diatas dan peraturan 

dari Program Pembelian berikut:

Pelanggan, setelah membeli produk untuk pertama 

kalinya, harus memberikan nomor ID (keanggotaan) 

Distributor. Pada saat itu, sebuah nomor ID (keanggotaan) 

pelanggan yang unik akan disediakan secara eksklusif 

untuk Pelanggan tersebut.

Tanggung jawab untuk kredit yang tepat dari setiap order 

Pelanggan Eceran mengacu pada Distributor dan tidak 

dengan Unicity atau karyawannya.

Distributor bertanggung jawab untuk membayar kepada 

Unicity biaya dari pengembalian produk atau klaim balik 

kartu kredit. Jika Pelanggan berinisiatif mengembalikan 

produk atau klaim balik kartu kredit, Mitra setuju bahwa 

Unicity akan mendebet dari komisi Mitra untuk semua 

biaya yang timbul. Unicity juga dapat menangguhkan hak 

istimewa dan biaya penanganan klaim balik sebesar Rp. 

160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Perbedaan antara harga anggota dan harga eceran 

dibayarkan kepada Distributor yang nomor ID 

(keanggotaan) terhubung dengan nomor ID 

(keanggotaan) Pelanggan Eceran tersebut yang diberikan 

atas pesanan tersebut, diharapkan bahwa Mitra tersebut 

mempunyai setidaknya minimum Kuali�kasi PV dalam 

Volume Bulan tersebut. Seorang Mitra mendapatkan 

Volume Pribadi (PV) untuk pesanan Pelanggan Eceran 

tersebut dalam Volume bulanan dimana pesanan telah 

diterima dan dibayar.

1)

2)

3)

4)

C. Jaminan Kepuasan Produk Pelanggan

Atas penjualan dari setiap produk, seorang Mitra harus 

memberitahukan secara lisan kepada setiap Pelanggan Unicity 

tentang Jaminan Kepuasan Produk Pelanggan Unicity (“Jaminan”) 

dan harus memberikan Pelanggan tanda terima penjualan Unicity 

resmi, yang berisi pemberitahuan tertulis berikut di bagian 

belakang dari setiap tanda terima penjualan:

Jaminan Kepuasan Produk Pelanggan

Mitra Unicity menjual kepada Anda produk yang tercantum pada 

sisi sebaliknya dari tanda terima penjualan ini dan diberikan kepada 

Anda sebagai pelanggan. Jaminan Kepuasan Produk Pelanggan 

uang kembali 100%. Jika, untuk alasan apapun selama enam puluh 

(60) hari berikutnya, Anda tidak puas dengan pembelian produk 

Unicity, Mitra Unicity yang melakukan penjualan ini kepada Anda, 

atas permintaan tertulis dari Anda, akan mengembalikan uang 

kepada Anda dengan harga pembelian penuh. Untuk menerima 

pengembalian uang ini, Anda harus memberikan Mitra sebuah 

surat yang sudah ditandatangani yang menyatakan alasan 

ketidakpuasan Anda dan mengembalikan bagian yang tidak 

digunakan sampai maksimum 30%. Setelah itu Anda harus 

memberikan pernyataan bahwa Anda telah menerima 

pengembalian penuh. Jaminan ini berlaku hanya untuk pelanggan

dan tidak diberikan kepada Mitra Unicity. Selain yang disebutkan di 

atas, produk terdaftar di bagian belakang tanda terima penjualan 

dijual tanpa jaminan apapun, termasuk jaminan tersirat tentang 

jualbeli dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini Unicity 

dan Mitra tidak akan dapat dibebankan sebagai akibat, atau tidak 

terduga sebagai akibat dari penggunaan atau ketidakmampuan 
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atau  kejadian  yang  tidak  terduga;  jika  Mitra  tidak  bisa,  

Mitra. Pada saat itu, sebuah nomor ID (keanggotaan) 

Pelanggan  Eceran  mengacu  pada  Mitra  dan  tidak  

Mitra  bertanggung  jawab  untuk  membayar  kepada  

dibayarkan      kepada      Mitra      yang      nomor      ID      

Jika sebuah pesanan rusak  pada  penerimaan,  Mitra harus  

Mitra tidak boleh menggunakan literatur Unicity atau 

pernyataan promosi dari satu negara ke negara lainnya. 

Mitra tidak dapat mengirimkan produk Unicity yang tidak sah 

ke negara manapun.

Mitra tidak boleh salah menggambarkan produk Unicity atau 

peluang usaha Unicity di negara asing. 

Mitra tidak boleh melakukan klaim atau jaminan atas potensi 

pendapatan khusus.

Mitra tidak akan membuat klaim yang berhubungan dengan 

terapi atau obat tentang produk Unicity.

Mitra harus tunduk dengan Peraturan & Prosedur Unicity 

ataupun peraturan Pemasaran Negara Asal dan Negara 

Lainnya.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Award Plan - Penghargaan atau penghasilan 

didasarkan pada aturan Award Plan yang berlaku di 

Pasar Negara Asing tersebut. Mitra dibayar dari negara 

asal Mitra dalam mata uang negara asal. Mitra tidak 

dibayar Awards Tahap I dibawah Award Plan Pasar 

Negara Asing tersebut. Mitra dapat menjadi subjek 

pemotongan pajak penghasilan di Pasar Negara Asing. 

Ketika berlaku, pemotongan akan dipotong dari 

Penghasilan Mitra. Semua peraturan lainnya yang 

berkaitan dengan Penghargaan berlaku untuk Mitra 

Awards.

Daftar Downline - Seorang Mitra dapat memperoleh 

Daftar Downline Mitra di Pasar Negara Asing secara 

online atau dengan menghubungi departemen 

Pelayanan Pelanggan Nasabah di kantor Negara Asal.

a)

b)
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Pelayanan Pelanggan di kantor Negara Asal.

Award Plan  -  Mekanisme   penghitungan   akan  di      

dasarkan pada aturan Award Plan yang  berlaku   di  

negara  asing  tersebut,  namun  komisi  atau bonus 

Sehubungan   dengan   pensponsoran  internasional   semua
warga negara asing harus didaftarkan di negara asal mereka.
Warga   negara   asing   tidak  diperbolehkan  menjadi   Mitra
Unicity di pasar Indonesia.

mendapatkan komisi phase I  dari  ketentuan  Award
Plan   negara   asing   tersebut.   Penghasilan  mitra
mungkin    menjadi    subjek    pemotongan      pajak

dipotong dari penghasilan Mitra tersebut.  

penghasilan di negara asing ketika berlaku dan akan

Mitra  dibayarkan  dari negara asal serta mata uang 

asal   dimana   mitra   terdaftar.    Mitra   tidak   akan 

Plan   negara   asing     tersebut.    Penghasilan   Mitra

asal   dimana    Mitra   terdaftar.     Mitra   tidak   akan 



untuk menggunakan produk-produk Unicity, meskipun Unicity 

telah menasihatkan tentang kemungkinan kerusakan. Beberapa 

yurisdiksi mungkin membatasi atau melarang pembatasan 

tanggung jawab untuk kerusakan konsekuensial atau mendadak, 

sehingga pembatasan di atas mungkin terbatas. Jika Anda tidak 

menerima pengembalian uang penuh dalam waktu tiga puluh (30) 

hari setelah permintaan tertulis dari Anda, silahkan hubungi 

Departemen Pelayanan Pelanggan Unicity di +62 21 83793358 atau 

e-mail ke indonesia@unicity. net.

D. Peraturan Pengembalian Pelanggan

Unicity mengharuskan Distributor memberikan Pelanggan 

Jaminan Uang Kembali 100% selama enam puluh (60) hari dari 

tanggal pembelian, terlepas dari apakah produk tersebut dibeli 

secara langsung dari Unicity. Unicity akan segera mengganti setiap 

produk dengan tepat kepada setiap Mitra yang telah 

mengeluarkan pengembalian uang sesuai dengan peraturan ini. 

Mitra tidak dapat mengajukan penukaran produk kepada Unicity, 

kecuali sebagaimana ditentukan di sini. Mitra bertanggung jawab 

untuk pengiriman produk yang cepat kepada Pelanggan mereka. 

Jika Mitra gagal untuk menghormati Jaminan dan peraturan 

pengembalian dari Unicity dan yang mengakibatkan Unicity harus 

membuat pengembalian kepada pelanggan, Mitra akan 

bertanggung jawab untuk membayar kembali Unicity untuk setiap 

nilai pengembalian maupun ongkos kirim. Seorang Mitra yang 

menyerahkan produk untuk dikembalikan dan meminta 

pengembalian uang menurut peraturan pengembalian ini harus 

melakukan hal-hal sebagai berikut:

Mendapatkan Formulir Pertukaran Produk (FPP) dari 

Departemen Pelayanan Pelanggan Unicity.

Kembalikan bagian produk yang tidak digunakan kepada 

Unicity dengan melengkapi Formulir FPP.

Biaya pengiriman untuk pengembalian paket dan 

korespondensi yang berhubungan dengan itu adalah 

tanggung jawab Mitra.

Setelah produk dikembalikan serta semua informasi dan 

dokumen dengan tepat diterima oleh Unicity, Mitra akan 

dikirim produk pengganti sesuai pilihan Mitra dalam jumlah 

yang setara dengan Nilai Volume (PV) dari produk yang 

dikembalikan.

Setiap produk yang dikembalikan mungkin akan 

berpengaruh pada Volume Pribadi dari Mitra atau Upline 

Mitra dan mungkin akan mengurangi Nilai Voume (PV) Mitra 

yang akan tercermin pada akun Mitra untuk Bulan Volume 

dimana produk dikembalikan. Meskipun Unicity mungkin 

akan memberitahukan seorang Mitra bahwa pengembalian 

produk atau pengembalian produk dari Downlinenya akan 

mempengaruhi kuali�kasi untuk penghargaan, ini 

sepenuhnya merupakan tanggung jawab utama Mitra untuk 

memastikan bahwa dia harus memenuhi persyaratan 

kuali�kasi bulanan untuk mendapatkan penghargaan itu. 

Seorang Mitra hanya akan menerima manfaat bersih dari 

kuali�kasi atau penghargaan bersih setelah pengembalian 

produk PV telah dikurangi. Seorang Mitra tidak akan 

menerima keuntungan dari setiap Kuali�kasi atau 

penghargaan dalam kaitan dengan pengurangan PV dari 

pengembalian produk.

1)

2)

3)

4)

5)

E. Prosedur Pemesanan, Penjualan Eceran, Pembelian dan 

Peraturan 70%

Penjualan Eceran dide�nisikan sebagai penjualan ke Pelanggan 

yang membeli produk untuk digunakan sendiri.

Seorang Mitra dan mereka yang berada dalam 

Downline Distributor tidak boleh memesan persediaan 

untuk tujuan semata- mata berpartisipasi dalam Award 

Plan atau “Kuali�kasi” dirinya sendiri atau orang lain 

untuk menghasilkan Komisi atau bonus, atau mungkin 

mereka mendorong orang lain untuk melakukannya. 

Ketika menempatkan setiap pemesanan produk, Mitra 

menyatakan bahwa Mitra telah menjual atau 

mengkonsumsi minimum tujuh puluh persen (70%) 

dari semua pesanan sebelumnya (“Peraturan 70%”). 

Seorang Mitra boleh membeli produk Unicity untuk 

dijual kembali kepada konsumen serta untuk konsumsi 

pribadi.

Mitra harus hati-hati menyimpan semua data 

penjualan eceran . Mitra harus mememelihara semua 

tanda terima selama periode dua tahun dan harus 

memberikannya kepada Unicity atas permintaan. 

Unicity mungkin akan memeriksa kepatuhan seorang 

Mitra dengan ketentuan ini dan dapat mengambil 

tindakan disiplin terhadap Mitra yang gagal mematuhi 

ketentuan-ketentuannya. 

Penggunaan tanda terima penjualan resmi Unicity 

adalah wajib. Seluruh tanda terima penjualan harus 

menyertakan nama, alamat, dan nomor telepon Mitra.

1)

2)

3)

4)

F. Faksimili, Internet dan Alat Elektronik Lainnya

Pesanan dengan kartu kredit dapat ditempatkan melalui faksimili, 

situs web internet Unicity, atau alat elektronik lainnya. Jika pesanan 

dibuat dengan salah satu dari metode tersebut, tidaklah perlu 

untuk memposkan formulir pesanan asli. Pengiriman ganda yang 

terjadi dalam kaitannya dengan kesalahan pesanan oleh seorang 

Mitra adalah tanggung jawab keuangan dari Mitra. Pesanan yang 

ditempatkan melalui faksimili, situs Web internet Unicity, dan alat 

lainnya adalah pokok dari ketentuan berikut:

Dana untuk pembelian apapun harus disetujui sebelum 

penjualan. Jika Unicity diinformasikan bahwa kartu kredit 

Mitra ditolak atau tidak disetujui, pemesanan produk akan 

dihapus kecuali Mitra memiliki metode pembayaran lain. 

Distributor bertanggung jawab penuh untuk setiap dan 

segala akibat yang dapat terjadi bila Unicity menerima 

pemberitahuan bahwa transaksi kartu kredit ditolak atau 

tidak disetujui, termasuk gagal ke Kuali�kasi Award Plan 

pada Bulan Volume .

Seorang Mitra yang melakukan klaim kartu kredit dianggap 

memiliki “Selisih Saldo”. Mitra yang menerima kredit untuk 

pesanan yang masih dipertanyakan akan memiliki 

penangguhan komisi dan diterapkan terhadap Selisih Saldo 

sampai selisih diselesaikan untuk kepuasan Unicity.

Pesanan lewat faksimili harus diterima oleh Unicity pada 

atau sebelum penutupan bisnis pada hari-hari bisnis terakhir 

untuk dihitung dalam Volume Pribadi bulan yang 

bersangkutan.

Semua pengiriman hanya mencakup Indonesia saja. Situasi 

dan Kondisi berlaku. Mohon menghubungi Departemen 

Pelayanan Pelanggan untuk informasi lebih lanjut.

1)

2)

3)

4)

G. Autoship

Seorang Mitra dan Pelanggan Ecerannya mungkin memiliki produk 

yang secara teratur dikirimkan kepada mereka secara otomatis 

dengan memasukkan Perjanjian AutoShip. Perjanjian AutoShip 

(“AutoShip”) membantu memastikan bahwa Mitra kuali�kasi untuk 

mendapatkan komisi bulanan. AutoShip memungkinkan seorang 

Mitra untuk secara otomatis menerima pesanan produk setiap 

bulan. Hal ini menjamin bahwa seorang Mitra akan Kuali�kasi 

untuk penghasilan sesuai Award Plan jika pesanan AutoShip 

setidaknya memenuhi jumlah kuali�kasi minimum.

Mitra mungkin merubah Perjanjian AutoShip-nya setiap 

bulan dengan mengirimkan formulir Perjanjian AutoShip. 

Departemen Pelayanan Pelanggan harus mempunyai 

perubahan tersebut paling lambat tiga (3) hari kerja sebelum 

tanggal pengiriman Autoship Mitra berikutnya. Jika 

perubahan diterima kurang dari tiga (3) hari kerja sebelum 

pengiriman, tidak akan ada jaminan bahwa perubahan itu 

akan efektif untuk pengiriman itu. Tidak akan ada pertukaran 

yang diizinkan untuk pesanan AutoShip yang telah dikirim. 

Revisi Autoship akan berlaku untuk tanggal pengiriman 

berikutnya. 

1)
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Unicity     mengharuskan     Mitra     memberikan     Pelanggan     

Downline Mitra tidak boleh memesan persediaan 

Mitra  bertanggung  jawab  penuh  untuk  setiap  dan  

Order Produk & Materi Penjualan

Bagian 5

A. Pedoman Pemesanan, Penerimaan, dan Pembayaran

Sebelum berpendapat kiriman tersasar atau hilang, seorang 

Mitra harus menunggu setidaknya tujuh (7) hari kerja sejak 

penempatan pesanan per pos. Jika kiriman tersasar atau hilang, 

Mitra kemudian harus memberitahu Departemen Pelayanan 

Pelanggan Unicity. Pengiriman hilang, jika kemudian ditemukan 

dan / atau disampaikan, harus dilaporkan ke Departemen 

Pelayanan Pelanggan Unicity dalam waktu tujuh (7) hari dari 

pengiriman.

Seorang Mitra yang menandatangani surat pengiriman dengan 

perusahaan pengangkutan lain dan memberikan kuasa kepada 

perusahaan pengangkutan untuk mengirimkan pesanan tanpa 

tanda tangan setuju untuk membebaskan Unicity dari 

tanggung jawab untuk pengiriman tersebut. 

Semua produk Unicity harus disimpan dalam ruangan yang 

sejuk, kering, dan higienis serta aman atau seperti yang diatur 

pada label. Sebagai aturan umum, produk harus disimpan 

setidaknya empat inci (4 “) dari lantai. Unicity tidak bertanggung

jawab atas produk yang rusak karena penyimpanan yang tidak 

tepat.

Seorang Mitra yang telah memiliki paling sedikit satu cek atau 

giro yang dikembalikan karena “kekurangan dana” atau 

“rekening ditutup” akan kehilangan hak memesan sampai 

kecukupan dana teratasi. Dalam beberapa kasus, seorang Mitra 

mungkin kehilangan hak istimewa atas cek atau giro tersebut. 

Seorang Mitra menyetujui bahwa Unicity membebankan biaya 

penanganan sebesar Rp. 160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu 

Rupiah) untuk setiap cek atau giro yang ditolak dan untuk setiap 

kartu kredit yang diklaim balik.

Unicity sepenuhnya menyetujui, produk yang dapat dijual 

dapat dikembalikan untuk penggantian atau pembayaran 

dalam waktu tujuh (7) hari pembelian oleh Mitra dari Unicity. 

Namun, barang yang dikembalikan untuk pelunasan akan 

dikenakan penyesuaian kuali�kasi komisi, peringkat yang 

dicapai, dan komisi yang dibayarkan pada bulan pembelian 

produk. Ini juga dapat menghasilkan penyesuaian kuali�kasi 

untuk upline. Untuk alasan ini, Mitra memiliki pilihan untuk 

bertukar produk sehubungan dengan pelepasan semua 

kuali�kasi yang dicapai untuk bulan tersebut. Mitra memahami 

bahwa ia tidak berhak mendapatkan pengembalian uang untuk 

produk yang dibeli, juga tidak berhak atas Jaminan Kepuasan 

Produk Pelanggan. Mitra dapat menukar produk atau produk 

serupa dengan nilai yang sama dalam waktu tujuh (7) hari 

setelah pembelian dan sesuai dengan Peraturan 70% (lihat 

paragraf E.2 di bawah). Mitra yang mengundurkan diri dapat 

mengembalikan produk sesuai dengan Bagian 8.G dari Aturan

dan Prosedur ini.

Pesanan dibayar di muka yang diterima sebelum penutupan 

bisnis Unicity pada hari kerja terakhir bulan berjalan termasuk 

dalam bisnis bulan tersebut.

1)

2)

3)

Mitra mungkin memesan produk dengan menempatkan 

pesanan di Unicity dan melakukan pembayaran yang 

seharusnya. Dana harus tersedia pada saat pemesanan. Pesanan 

dapat diadakan sampai ketersediaan dana diveri�kasi. Nilai 

Volume (PV) untuk setiap pesanan akan dikreditkan ke Bulan 

Volume dimana pembayaran diterima.

Pesanan akan dikirim dalam waktu tiga (3) hari kerja setelah 

penerimaan pesanan. Jika Unicity untuk sementara kehabisan 

persediaan untuk barang-barang yang dipesan, seorang Mitra 

akan menerima kembali pemberitahuan pesanan dengan 

pengiriman.

Setelah menerima pesanan, Mitra harus segera memeriksa 

pesanan untuk menentukan apakah lengkap dan tidak rusak..

Jika pesanan tidak lengkap, Mitra harus segera menelpon 

Departemen Pelayanan Pelanggan Unicity.

Jika sebuah pesanan rusak pada penerimaan, Mitraharus 

mengajukan klaim dengan perusahaan pengangkutan 

untuk barang rusak dalam perjalanan. 

a)

b)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Unicity dapat, atas kebijakannya, menolak pesanan untuk alasan

apapun, termasuk jika pengalaman Unicity kesulitan 

memproduksi, perubahan produksi, kegagalan oleh pemasok 

untuk mengantarkan, atau permintaan yang tinggi tak terduga 

atau kejadian yang tidak terduga; jika Distributor tidak bisa, 

sesuai permintaan Unicity, mematuhi Peraturan 70%, atau jika 

pesanan memanipulasi Award Plan.

10)

B. Program Pembelian Eceran

Seorang Pelanggan Eceran dapat memesan produk langsung dari 

Unicity mengacu pada pedoman pemesanan diatas dan peraturan 

dari Program Pembelian berikut:

Pelanggan, setelah membeli produk untuk pertama 

kalinya, harus memberikan nomor ID (keanggotaan) 

Distributor. Pada saat itu, sebuah nomor ID (keanggotaan) 

pelanggan yang unik akan disediakan secara eksklusif 

untuk Pelanggan tersebut.

Tanggung jawab untuk kredit yang tepat dari setiap order 

Pelanggan Eceran mengacu pada Distributor dan tidak 

dengan Unicity atau karyawannya.

Distributor bertanggung jawab untuk membayar kepada 

Unicity biaya dari pengembalian produk atau klaim balik 

kartu kredit. Jika Pelanggan berinisiatif mengembalikan 

produk atau klaim balik kartu kredit, Mitra setuju bahwa 

Unicity akan mendebet dari komisi Mitra untuk semua 

biaya yang timbul. Unicity juga dapat menangguhkan hak 

istimewa dan biaya penanganan klaim balik sebesar Rp. 

160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Perbedaan antara harga anggota dan harga eceran 

dibayarkan kepada Distributor yang nomor ID 

(keanggotaan) terhubung dengan nomor ID 

(keanggotaan) Pelanggan Eceran tersebut yang diberikan 

atas pesanan tersebut, diharapkan bahwa Mitra tersebut 

mempunyai setidaknya minimum Kuali�kasi PV dalam 

Volume Bulan tersebut. Seorang Mitra mendapatkan 

Volume Pribadi (PV) untuk pesanan Pelanggan Eceran 

tersebut dalam Volume bulanan dimana pesanan telah 

diterima dan dibayar.

1)

2)

3)

4)

C. Jaminan Kepuasan Produk Pelanggan

Atas penjualan dari setiap produk, seorang Mitra harus 

memberitahukan secara lisan kepada setiap Pelanggan Unicity 

tentang Jaminan Kepuasan Produk Pelanggan Unicity (“Jaminan”) 

dan harus memberikan Pelanggan tanda terima penjualan Unicity 

resmi, yang berisi pemberitahuan tertulis berikut di bagian 

belakang dari setiap tanda terima penjualan:

Jaminan Kepuasan Produk Pelanggan

Mitra Unicity menjual kepada Anda produk yang tercantum pada 

sisi sebaliknya dari tanda terima penjualan ini dan diberikan kepada 

Anda sebagai pelanggan. Jaminan Kepuasan Produk Pelanggan 

uang kembali 100%. Jika, untuk alasan apapun selama enam puluh 

(60) hari berikutnya, Anda tidak puas dengan pembelian produk 

Unicity, Mitra Unicity yang melakukan penjualan ini kepada Anda, 

atas permintaan tertulis dari Anda, akan mengembalikan uang 

kepada Anda dengan harga pembelian penuh. Untuk menerima 

pengembalian uang ini, Anda harus memberikan Mitra sebuah 

surat yang sudah ditandatangani yang menyatakan alasan 

ketidakpuasan Anda dan mengembalikan bagian yang tidak 

digunakan sampai maksimum 30%. Setelah itu Anda harus 

memberikan pernyataan bahwa Anda telah menerima 

pengembalian penuh. Jaminan ini berlaku hanya untuk pelanggan

dan tidak diberikan kepada Mitra Unicity. Selain yang disebutkan di 

atas, produk terdaftar di bagian belakang tanda terima penjualan 

dijual tanpa jaminan apapun, termasuk jaminan tersirat tentang 

jualbeli dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini Unicity 

dan Mitra tidak akan dapat dibebankan sebagai akibat, atau tidak 

terduga sebagai akibat dari penggunaan atau ketidakmampuan 
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atau  kejadian  yang  tidak  terduga;  jika  Mitra  tidak  bisa,  

Mitra. Pada saat itu, sebuah nomor ID (keanggotaan) 

Pelanggan  Eceran  mengacu  pada  Mitra  dan  tidak  

Mitra  bertanggung  jawab  untuk  membayar  kepada  

dibayarkan      kepada      Mitra      yang      nomor      ID      

Jika sebuah pesanan rusak  pada  penerimaan,  Mitra harus  



Seorang Mitra boleh membatalkan Perjanjian AutoShip-nya 

dengan mengajukan secara tertulis kepada Departemen 

Pelayanan Pelanggan sebuah pemberitahuan yang 

mencakup Nomor ID Mitra dan nomor identitas (KTP) dan 

menandatanganinya atau dengan memodi�kasi perjanjian 

online di www.unicity.net/indonesia. Pembatalan akan 

efektif pada bulan diterima oleh Unicity, asalkan diterima 

lebih dari tiga (3) hari kerja sebelum tanggal pengiriman 

berikutnya. Jika pembatalan tersebut diterima kurang dari 

tiga (3) hari kerja sebelum pengiriman, tidak akan ada 

jaminan bahwa order akan dibatalkan. Seorang Mitra tidak 

akan diizinkan untuk mengembalikan setiap pesanan 

AutoShip kepada Unicity jika dia tetap seorang Mitra, kecuali 

Mitra dapat memberikan bukti yang menunjukkan bahwa 

pembatalan tersebut telah diterima lebih dari tiga (3) hari 

kerja sebelum pesanan itu dikirimkan.

Semua pengiriman mencakup Indonesia saja. Situasi dan 

kondisi berlaku. Mohon menghubungi Departemen 

Pelayanan Pelanggan untuk informasi lebih lanjut.

2)

3)

H. Transfer Nilai Volume (PV)

Transfer Volume Pribadi dari satu Kemitraan kepada yang lain 

umumnya tidak diizinkan.

I. Penunjukan Leader yang tidak memihak

Pembeli eceran atau Mitra potensial yang datang ke Unicity akan 

diarahkan ke seorang Mitra. Unicity mengusahakan upaya yang 

masuk akal untuk menentukan bagaimana orang tersebut tertarik 

kepada Unicity, dan beberapa nama leader dapat diberikan kepada 

Mitra yang membuat ketertarikan itu. Unicity berhak untuk merujuk 

beberapa leader kepada setiap Mitra, berdasarkan Peringkat 

dan/atau lokasi geogra�s. Penunjukan leader dilakukan secara tidak 

memihak dan merupakan pilihan tunggal dan kebijaksanaan 

Unicity.

J. Pembatasan Pemesanan

Seorang Mitra tidak dapat mengajukan pesanan dalam nama atau 

akun dari Mitra lain. Hanya pesanan yang dibuat atas nama Mitra 

yang memiliki Kemitraan akan dihormati oleh Unicity. Seorang 

Mitra tidak boleh menggunakan situs web Unicity atau alat 

elektronik lain untuk menempatkan pesanan akun seorang Mitra 

menggunakan kartu kredit Mitra lain. Jika penggunaan kartu kredit 

Mitra lain diperlukan, kedua Mitra harus menelepon Departemen 

Pemesanan Unicity dan berbicara dengan operator. Kedua Mitra 

harus di telepon sehingga mereka dapat masing-masing 

memberikan persetujuan untuk transaksi.

K. Pajak Penjualan dan Pajak-Pajak Lainnya

Produk-produk Unicity merupakan subyek dari pajak penjualan dan 

digunakan dalam beberapa wilayah yurisdiksi. Jika Unicity 

mengumpulkan dan menyetor pajak di wilayah yurisdiksi apapun, 

Unicity mungkin menyarankan Mitra bahwa beberapa jenis pajak 

tersebut diperlukan untuk dikumpulkan untuk kepentingan 

mereka. Pengumpulan dan pengurangan pajak oleh Unicity tidak 

meringankan Mitra dari tanggung jawab dan kewajiban untuk 

mematuhi setiap dan semua peraturan pajak yang sesuai dengan 

Mitra. Dalam kaitan dengan fakta bahwa semua Mitra adalah 

usahawan yang mandiri, Unicity tidak menahan setiap pajak dari 

penghasilan. Sebagaimana disyaratkan oleh Departemen Pajak 

Penghasilan, Unicity akan mengeluarkan Laporan Laba Rugi atau 

setara pada akhir tahun kalender ketika diminta, yang melaporkan 

semua pendapatan yang dibayarkan kepada Mitra oleh Unicity.
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untuk menggunakan produk-produk Unicity, meskipun Unicity 

telah menasihatkan tentang kemungkinan kerusakan. Beberapa 

yurisdiksi mungkin membatasi atau melarang pembatasan 

tanggung jawab untuk kerusakan konsekuensial atau mendadak, 

sehingga pembatasan di atas mungkin terbatas. Jika Anda tidak 

menerima pengembalian uang penuh dalam waktu tiga puluh (30) 

hari setelah permintaan tertulis dari Anda, silahkan hubungi 

Departemen Pelayanan Pelanggan Unicity di +62 21 83793358 atau 

e-mail ke indonesia@unicity. net.

D. Peraturan Pengembalian Pelanggan

Unicity mengharuskan Distributor memberikan Pelanggan 

Jaminan Uang Kembali 100% selama enam puluh (60) hari dari 

tanggal pembelian, terlepas dari apakah produk tersebut dibeli 

secara langsung dari Unicity. Unicity akan segera mengganti setiap 

produk dengan tepat kepada setiap Mitra yang telah 

mengeluarkan pengembalian uang sesuai dengan peraturan ini. 

Mitra tidak dapat mengajukan penukaran produk kepada Unicity, 

kecuali sebagaimana ditentukan di sini. Mitra bertanggung jawab 

untuk pengiriman produk yang cepat kepada Pelanggan mereka. 

Jika Mitra gagal untuk menghormati Jaminan dan peraturan 

pengembalian dari Unicity dan yang mengakibatkan Unicity harus 

membuat pengembalian kepada pelanggan, Mitra akan 

bertanggung jawab untuk membayar kembali Unicity untuk setiap 

nilai pengembalian maupun ongkos kirim. Seorang Mitra yang 

menyerahkan produk untuk dikembalikan dan meminta 

pengembalian uang menurut peraturan pengembalian ini harus 

melakukan hal-hal sebagai berikut:

Mendapatkan Formulir Pertukaran Produk (FPP) dari 

Departemen Pelayanan Pelanggan Unicity.

Kembalikan bagian produk yang tidak digunakan kepada 

Unicity dengan melengkapi Formulir FPP.

Biaya pengiriman untuk pengembalian paket dan 

korespondensi yang berhubungan dengan itu adalah 

tanggung jawab Mitra.

Setelah produk dikembalikan serta semua informasi dan 

dokumen dengan tepat diterima oleh Unicity, Mitra akan 

dikirim produk pengganti sesuai pilihan Mitra dalam jumlah 

yang setara dengan Nilai Volume (PV) dari produk yang 

dikembalikan.

Setiap produk yang dikembalikan mungkin akan 

berpengaruh pada Volume Pribadi dari Mitra atau Upline 

Mitra dan mungkin akan mengurangi Nilai Voume (PV) Mitra 

yang akan tercermin pada akun Mitra untuk Bulan Volume 

dimana produk dikembalikan. Meskipun Unicity mungkin 

akan memberitahukan seorang Mitra bahwa pengembalian 

produk atau pengembalian produk dari Downlinenya akan 

mempengaruhi kuali�kasi untuk penghargaan, ini 

sepenuhnya merupakan tanggung jawab utama Mitra untuk 

memastikan bahwa dia harus memenuhi persyaratan 

kuali�kasi bulanan untuk mendapatkan penghargaan itu. 

Seorang Mitra hanya akan menerima manfaat bersih dari 

kuali�kasi atau penghargaan bersih setelah pengembalian 

produk PV telah dikurangi. Seorang Mitra tidak akan 

menerima keuntungan dari setiap Kuali�kasi atau 

penghargaan dalam kaitan dengan pengurangan PV dari 

pengembalian produk.

1)

2)

3)

4)

5)

E. Prosedur Pemesanan, Penjualan Eceran, Pembelian dan 

Peraturan 70%

Penjualan Eceran dide�nisikan sebagai penjualan ke Pelanggan 

yang membeli produk untuk digunakan sendiri.

Seorang Mitra dan mereka yang berada dalam 

Downline Distributor tidak boleh memesan persediaan 

untuk tujuan semata- mata berpartisipasi dalam Award 

Plan atau “Kuali�kasi” dirinya sendiri atau orang lain 

untuk menghasilkan Komisi atau bonus, atau mungkin 

mereka mendorong orang lain untuk melakukannya. 

Ketika menempatkan setiap pemesanan produk, Mitra 

menyatakan bahwa Mitra telah menjual atau 

mengkonsumsi minimum tujuh puluh persen (70%) 

dari semua pesanan sebelumnya (“Peraturan 70%”). 

Seorang Mitra boleh membeli produk Unicity untuk 

dijual kembali kepada konsumen serta untuk konsumsi 

pribadi.

Mitra harus hati-hati menyimpan semua data 

penjualan eceran . Mitra harus mememelihara semua 

tanda terima selama periode dua tahun dan harus 

memberikannya kepada Unicity atas permintaan. 

Unicity mungkin akan memeriksa kepatuhan seorang 

Mitra dengan ketentuan ini dan dapat mengambil 

tindakan disiplin terhadap Mitra yang gagal mematuhi 

ketentuan-ketentuannya. 

Penggunaan tanda terima penjualan resmi Unicity 

adalah wajib. Seluruh tanda terima penjualan harus 

menyertakan nama, alamat, dan nomor telepon Mitra.

1)

2)

3)

4)

F. Faksimili, Internet dan Alat Elektronik Lainnya

Pesanan dengan kartu kredit dapat ditempatkan melalui faksimili, 

situs web internet Unicity, atau alat elektronik lainnya. Jika pesanan 

dibuat dengan salah satu dari metode tersebut, tidaklah perlu 

untuk memposkan formulir pesanan asli. Pengiriman ganda yang 

terjadi dalam kaitannya dengan kesalahan pesanan oleh seorang 

Mitra adalah tanggung jawab keuangan dari Mitra. Pesanan yang 

ditempatkan melalui faksimili, situs Web internet Unicity, dan alat 

lainnya adalah pokok dari ketentuan berikut:

Dana untuk pembelian apapun harus disetujui sebelum 

penjualan. Jika Unicity diinformasikan bahwa kartu kredit 

Mitra ditolak atau tidak disetujui, pemesanan produk akan 

dihapus kecuali Mitra memiliki metode pembayaran lain. 

Distributor bertanggung jawab penuh untuk setiap dan 

segala akibat yang dapat terjadi bila Unicity menerima 

pemberitahuan bahwa transaksi kartu kredit ditolak atau 

tidak disetujui, termasuk gagal ke Kuali�kasi Award Plan 

pada Bulan Volume .

Seorang Mitra yang melakukan klaim kartu kredit dianggap 

memiliki “Selisih Saldo”. Mitra yang menerima kredit untuk 

pesanan yang masih dipertanyakan akan memiliki 

penangguhan komisi dan diterapkan terhadap Selisih Saldo 

sampai selisih diselesaikan untuk kepuasan Unicity.

Pesanan lewat faksimili harus diterima oleh Unicity pada 

atau sebelum penutupan bisnis pada hari-hari bisnis terakhir 

untuk dihitung dalam Volume Pribadi bulan yang 

bersangkutan.

Semua pengiriman hanya mencakup Indonesia saja. Situasi 

dan Kondisi berlaku. Mohon menghubungi Departemen 

Pelayanan Pelanggan untuk informasi lebih lanjut.

1)

2)

3)

4)

G. Autoship

Seorang Mitra dan Pelanggan Ecerannya mungkin memiliki produk 

yang secara teratur dikirimkan kepada mereka secara otomatis 

dengan memasukkan Perjanjian AutoShip. Perjanjian AutoShip 

(“AutoShip”) membantu memastikan bahwa Mitra kuali�kasi untuk 

mendapatkan komisi bulanan. AutoShip memungkinkan seorang 

Mitra untuk secara otomatis menerima pesanan produk setiap 

bulan. Hal ini menjamin bahwa seorang Mitra akan Kuali�kasi 

untuk penghasilan sesuai Award Plan jika pesanan AutoShip 

setidaknya memenuhi jumlah kuali�kasi minimum.

Mitra mungkin merubah Perjanjian AutoShip-nya setiap 

bulan dengan mengirimkan formulir Perjanjian AutoShip. 

Departemen Pelayanan Pelanggan harus mempunyai 

perubahan tersebut paling lambat tiga (3) hari kerja sebelum 

tanggal pengiriman Autoship Mitra berikutnya. Jika 

perubahan diterima kurang dari tiga (3) hari kerja sebelum 

pengiriman, tidak akan ada jaminan bahwa perubahan itu 

akan efektif untuk pengiriman itu. Tidak akan ada pertukaran 

yang diizinkan untuk pesanan AutoShip yang telah dikirim. 

Revisi Autoship akan berlaku untuk tanggal pengiriman 

berikutnya. 

1)
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Unicity     mengharuskan     Mitra     memberikan     Pelanggan     

Downline Mitra tidak boleh memesan persediaan 

Mitra  bertanggung  jawab  penuh  untuk  setiap  dan  





Promosi Produk dan Peluang Usaha Unicity

Bagian 6

A. Promosi

Unicity mendorong Distributor untuk mempromosikan produk 

Unicity dan peluang usaha pemasaran Unicity sesuai dengan 

pedoman yang tepat yang dikeluarkan oleh Unicity dari waktu ke 

waktu. Pedoman ini diperlukan agar Unicity dapat memastikan 

kepatuhan oleh Distributor,sama baiknya seperti Unicity dengan 

begitu banyaknya hukum yang mengatur promosi produk Unicity 

dan peluang usaha Unicity. Kegagalan untuk mengikuti panduan 

ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum lokal dan nasional, 

yang dapat mengakibatkan kerusakan pada reputasi Unicity serta 

pembatasan pada Unicity, Distributor, dan produk Unicity yang 

dapat memicu publisitas dan kemungkinan tindakan hukum yang 

tidak diinginkan.

Materi Pelatihan. Hanya Distributor yang telah mencapai 

peringkat Presidential Director atau lebih tinggi selama enam 

(6) bulan berturut-turut berhak untuk mengirimkan bahan 

pelatihan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan 

dan dapat mendistribusikan materi pelatihan yang disetujui 

tersebut kepada Downline sendiri. Materi pelatihan mungkin 

dalam bentuk audio, video,elektronik, atau cetak. Semua 

materi dapat diproduksi selama enam (6) bulan setelah 

periode Kuali kasi dan harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut:

Sebuah cetakan dari materi, label, dan kemasan harus 

diserahkan untuk disetujui.

Cetakan harus disetujui secara tertulis oleh 

Departemen Pemasaran sebelum dikeluarkan.

Label harus mencantumkan nama Mitra

Kaset audio dan semua materi lainnya hanya 

digunakan tujuan pelatihan dan bukan untuk 

keuntungan.

Pengenalan untuk materi audio / visual harus 

mencantumkan pernyataan yang jelas tentang siapa 

Mitra tersebut dan bahwa dia adalah seorang Mitra 

Unicity.

Duplikasi semua audio dan video harus melalui 

sumber persetujuan Unicity.

1)

2)

a)

b)

c)

d)

e)

Materi promosi. Seorang Mitra setuju untuk mengirim setiap 

barang-barang promosi yang diproduksi sendiri kepada 

Departemen Pemasaran untuk persetujuan tertulis sebelum 

setiap penggunaan dari Mitra. Namun, seorang Mitra tidak 

perlu menerima persetujuan untuk penggunaan materi yang 

tidak berubah yang telah disetujui oleh Unicity. Sementara 

bebas untuk menentukan sendiri harga yang mereka 

tetapkan untuk Harga Eceran yang Disarankan (HED) dari 

produk yang mungkin disarankan oleh Unicity dari waktu ke 

waktu. Setiap referensi untuk harga produk Unicity harus 

menyebutkan istilah “Harga yang Disarankan (HED)”. (Lihat 

paragraf L di bawah untuk prosedur pada penggunaan 

Internet).

Unicity mendorong Mitra untuk mempromosikan bisnis Mitra 

dengan cara legal dan etis. Unicity memungkinkan Mitra 

untuk menggunakan nama Unicity, logo, atau merek dagang 

dan diberikan kepada Mitra yang telah memperoleh izin 

tertulis dari Unicity. Setiap penyajian iklan yang mengandung 

Promosi Buta (dimana Unicity maupun produknya tidak 

disebutkan) dapat menjadi pelanggaran terhadap peraturan 

ini. 

3)

4)

B. Materi dengan Hak Cipta

Semua literatur Unicity, kaset audio, kaset video, bahan situs Web 

Internet, dan program adalah hak cipta Unicity dan dapat 

digandakan hanya dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari 

Unicity.

C. Nama Pemilik

Seorang Mitra tidak boleh menggunakan nama karyawan, merek 

dagang, nama, logo-logo, tampilan visual atau nama dagang 

Unicity, atau ungkapan khusus yang digunakan oleh Unicity untuk 

mempromosikan bisnis Mitra sebelum menerima izin tertulis dari 

Unicity. Untuk melindungi hak milik Unicity, seorang Mitra tidak 

boleh mendapatkan, melalui menyimpan sebuah paten, merek 

dagang, nama domain internet, atau hak cipta, setiap hak, judul, 

atau kepentingan dalam atau untuk nama, merek dagang, 

logo-logo, atau nama dagang dari Unicity dan produk-produknya. 

Ketika Unicity merubah atau menghentikan nama dagang atau 

merek apapun, seorang Mitra setuju juga untuk merubah atau 

menghentikan nama dagang atau merek. Seorang Mitra boleh 

meminta hak untuk menggunakan nama Unicity atau satu dari 

merek dagang Unicity, nama dagang, atau merek jasa diprosuksi 

dengan bebas dan barang promosi yang tidak kompetitif 

(“Barang-barang Promosi) yang termasuk, tetapi tidak terbatas 

pada, yang berikut: pakaian, perhiasan, materi cetak, poster, kaset 

audio, dan sejenisnya. Unicity dengan pertimbangannya 

memperbolehkan seorang Mitra untuk menjual Barang-barang 

Promosi yang disetujui dan membebani Mitra biaya royalti sebagai 

hak untuk menjual barang-barang Promosi.

D. Klaim Produk

Seorang Mitra tidak boleh membuat obat dan/atau klaim terapi 

untuk setiap produk Unicity atau khusus meresepkan produk 

Unicity yang cocok untuk pengobatan penyakit apapun. Unicity 

tidak mendukung penggunaan perangkat diagnostik atau 

perangkat medis sehubungan dengan penjualan produk Unicity 

karena perangkat tersebut cenderung memiliki tujuan prinsip 

diagnosis sendiri terhadap kondisi kesehatan tertentu dan resep 

obat. Tidak ada representasi atau penawaran penjualan yang 

berkaitan dengan produk Unicity yang tidak akurat atau benar 

sehubungan dengan kelas, kualitas, kinerja, dan ketersediaan. 

Informasi produk yang tepat tersedia dalam literatur resmi Unicity 

dan akan ditinjau secara berkala dan direvisi oleh Unicity. Dan 

merupakan tanggung jawab Mitra untuk mendapatkan dan 

menggunakan hanya literatur terkini. Semua representasi produk 

yang dibuat oleh seorang Mitra harus sama dengan yang terdapat 

dalam literatur Unicity saat ini.

E. Penjualan Produk 

Seorang Mitra Unicity hanya boleh menjual atau mempromosikan 

peluang usaha Unicity dan produk Unicity dan bahan-bahan pada 

fungsi Unicity atau untuk Calon Mitra Unicity atau Pelanggan 

Eceran, seperti tertulis pada Bagian 6.F berikut. Penjualan dalam 

pelanggaran dari ketetapan mungkin merupakan kompetisi tidak 

sehat melawan Unicity.

F. Penjualan atau Promosi,  Peluang Usaha, atau Bahan- bahan 
Bukan Unicity 

Seorang Mitra tidak boleh menjual, mempromosikan, atau 

mengiklankan produk, kesempatan, atau bahan-bahan bukan 

Unicity yang merupakan pesaing produk, kesempatan, atau 

bahan-bahan Unicity pada fungsi Unicity atau untuk Mitra atau 

Pelanggan Eceran Unicity. Sebuah fungsi Unicity adalah konvensi, 

rapat, seminar, atau acara serupa yang disiapkan oleh seorang Mitra 

atau perusahaan untuk Mitra Unicity, calon Mitra Unicity, atau 

karyawan Unicity. Untuk membangun dan mempromosikan bisnis 

Unicitynya, seorang Mitra dapat diberi kewenangan untuk menjual, 

mempromosikan, atau mengiklankan non-kompetitif, kaset audio, 

kaset video, buku, dan pam�et bukan Unicity untuk digunakan 

kepada Mitra Unicity diantara Downline sendiri atau untuk Mitra 

yang menghadiri sebuah fungsi Unicity yang disponsori oleh 

seorang Mitra yang menyetujui penjualan tersebut.

G. Pendapatan dan Klaim Kesempatan

Tidak ada klaim yang tidak beralasan atau menyesatkan atau 

penggambaran yang keliru yang disengaja dari pendapatan atau 

15PERATURAN DAN PROSEDUR UNTUK INDONESIA 

Unicity   mendorong   Mitra   untuk   mempromosikan   produk   

kepatuhan  oleh  Mitra,sama  baiknya  seperti  Unicity  dengan  

pembatasan  pada  Unicity,  Mitra,  dan  produk  Unicity  yang  

Materi  Pelatihan.  Hanya  Mitra  yang  telah  mencapai  
peringkat dengan level tertentu dalam kurun waktu  enam 

Seorang Mitra boleh membatalkan Perjanjian AutoShip-nya 

dengan mengajukan secara tertulis kepada Departemen 

Pelayanan Pelanggan sebuah pemberitahuan yang 

mencakup Nomor ID Mitra dan nomor identitas (KTP) dan 

menandatanganinya atau dengan memodi�kasi perjanjian 

online di www.unicity.net/indonesia. Pembatalan akan 

efektif pada bulan diterima oleh Unicity, asalkan diterima 

lebih dari tiga (3) hari kerja sebelum tanggal pengiriman 

berikutnya. Jika pembatalan tersebut diterima kurang dari 

tiga (3) hari kerja sebelum pengiriman, tidak akan ada 

jaminan bahwa order akan dibatalkan. Seorang Mitra tidak 

akan diizinkan untuk mengembalikan setiap pesanan 

AutoShip kepada Unicity jika dia tetap seorang Mitra, kecuali 

Mitra dapat memberikan bukti yang menunjukkan bahwa 

pembatalan tersebut telah diterima lebih dari tiga (3) hari 

kerja sebelum pesanan itu dikirimkan.

Semua pengiriman mencakup Indonesia saja. Situasi dan 

kondisi berlaku. Mohon menghubungi Departemen 

Pelayanan Pelanggan untuk informasi lebih lanjut.

2)

3)

H. Transfer Nilai Volume (PV)

Transfer Volume Pribadi dari satu Kemitraan kepada yang lain 

umumnya tidak diizinkan.

I. Penunjukan Leader yang tidak memihak

Pembeli eceran atau Mitra potensial yang datang ke Unicity akan 

diarahkan ke seorang Mitra. Unicity mengusahakan upaya yang 

masuk akal untuk menentukan bagaimana orang tersebut tertarik 

kepada Unicity, dan beberapa nama leader dapat diberikan kepada 

Mitra yang membuat ketertarikan itu. Unicity berhak untuk merujuk 

beberapa leader kepada setiap Mitra, berdasarkan Peringkat 

dan/atau lokasi geogra�s. Penunjukan leader dilakukan secara tidak 

memihak dan merupakan pilihan tunggal dan kebijaksanaan 

Unicity.

J. Pembatasan Pemesanan

Seorang Mitra tidak dapat mengajukan pesanan dalam nama atau 

akun dari Mitra lain. Hanya pesanan yang dibuat atas nama Mitra 

yang memiliki Kemitraan akan dihormati oleh Unicity. Seorang 

Mitra tidak boleh menggunakan situs web Unicity atau alat 

elektronik lain untuk menempatkan pesanan akun seorang Mitra 

menggunakan kartu kredit Mitra lain. Jika penggunaan kartu kredit 

Mitra lain diperlukan, kedua Mitra harus menelepon Departemen 

Pemesanan Unicity dan berbicara dengan operator. Kedua Mitra 

harus di telepon sehingga mereka dapat masing-masing 

memberikan persetujuan untuk transaksi.

K. Pajak Penjualan dan Pajak-Pajak Lainnya

Produk-produk Unicity merupakan subyek dari pajak penjualan dan 

digunakan dalam beberapa wilayah yurisdiksi. Jika Unicity 

mengumpulkan dan menyetor pajak di wilayah yurisdiksi apapun, 

Unicity mungkin menyarankan Mitra bahwa beberapa jenis pajak 

tersebut diperlukan untuk dikumpulkan untuk kepentingan 

mereka. Pengumpulan dan pengurangan pajak oleh Unicity tidak 

meringankan Mitra dari tanggung jawab dan kewajiban untuk 

mematuhi setiap dan semua peraturan pajak yang sesuai dengan 

Mitra. Dalam kaitan dengan fakta bahwa semua Mitra adalah 

usahawan yang mandiri, Unicity tidak menahan setiap pajak dari 

penghasilan. Sebagaimana disyaratkan oleh Departemen Pajak 

Penghasilan, Unicity akan mengeluarkan Laporan Laba Rugi atau 

setara pada akhir tahun kalender ketika diminta, yang melaporkan 

semua pendapatan yang dibayarkan kepada Mitra oleh Unicity.

14PERATURAN DAN PROSEDUR UNTUK INDONESIA 



potensi pendapatan yang boleh dibuat oleh Mitra. Jaminan 

penghasilan dalam bentuk apapun adalah dilarang, seperti 

menunjukkan komisi yang akan didapat atau salinan cek Komisi 

atau laporan pendapatan. Gambaran penghasilan harus jujur dan

berdasarkan fakta. Selain itu, gambaran penghasilan harus 

mencakup pernyataan bahwa pendapatan dapat bervariasi 

tergantung pada tingkat usaha yang dilakukan, tidak ada 

penghasilan yang dijamin, dan seorang Mitra tidak dijamin untuk 

mencapai Peringkat tertentu.

H. Klaim Perkembangan di Masa Depan

Mitra tidak boleh menyiratkan atau menegaskan bahwa

produk atau layanan tambahan akan ditambahkan ke produk dan 

layanan yang saat ini ditawarkan oleh Unicity atau peningkatan 

pada Award Plan yang akan datang atau bahwa wilayah dan daerah 

tertentu akan dibuka atau ditambahkan ke wilayah atau daerah

operasi Unicity kecuali atau sampai perubahan atau peristiwa telah 

resmi diumumkan oleh Unicity secara tertulis.

I. Klaim yang Berhubungan dengan Pemerintah

Seorang Mitra tidak dapat menggambarkan bahwa Award Plan 

atau setiap produk Unicity telah disetujui atau didukung oleh 

instansi pemerintah.

J. Penjualan Internasional 

Mitra hanya bisa menjual produk Unicity di negara asal saja. 

Seorang Mitra mungkin mendapatkan penghasilan dari Downline 

di negara lain sesuai peraturan Pensponsoran International dalam 

Bagian 4.

K. Iklan Media Elektronik

Agar dapat menjaga pemerataan bidang bermain untuk semua 

Mitra, seorang Mitra tidak dapat memanfaatkan iklan media 

elektronik yang tidak disetujui atau iklan dari Unicity atau 

produknya di televisi, radio, atau di situs Internet komersial tanpa 

persetujuan tertulis sebelumnya dari Unicity.

L. Penggunaan Internet

Mitra dapat menggunakan Situs Web Global untuk 

mempromosikan bisnis Unicity dengan membuat situs Web pribadi 

melalui Kantor Bisnis Unicity. Situs Web tersebut dan semua 

Website lain yang digunakan oleh seorang Mitra harus mematuhi 

aturan berikut:

Situs Web Semua Mitra adalah subyek untuk ditinjau dan 

disetujui oleh Unicity.

Mitra tidak diperbolehkan mendaftarkan atau menggunakan 

setiap nama, merek dagang, logo, atau nama produk Unicity 

di alamat URL atau nama Domain, dan Unicity mempunyai 

hak, dengan kebijakannya, untuk menolak, tidak menuruti, 

dan menarik sebuah URL atau Nama Domain. Lebih lanjut, 

situs Web tidak boleh berisi hyperlink ke situs web-situs web 

pesaing atau produk pesaing.

Situs Web seorang Mitra hanya boleh menampilkan harga 

produk sebagaimana disarankan oleh Unicity dari waktu ke 

waktu. Setiap referensi untuk harga produk Unicity harus 

menyebutkan istilah “Harga yang Disarankan.”

Situs Web Mitra mungkin menampilkan informasi produk 

Unicity selama informasi dan website tersebut disetujui 

terlebih dahulu oleh Unicity. Situs web seorang Mitra tidak 

boleh menjelaskan setiap informasi produk Unicity atau 

membuat penentuan, klaim obat untuk penyakit tertentu 

atau terapi. Semua informasi produk harus disampaikan ke 

pengguna Internet hanya dengan “menghubungkan” atau 

“merangkakan” ke halaman web Unicity Corporate. 

Situs web seorang mitra mungkin berisi kesaksian pribadi 

dan kesempatan serta informasi yang memotivasi dengan 

ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Bahan mencerminkan ekspresi yang jujur dan 

seimbang dari pengalaman nyata yang melakukan 

kesaksian atau informasi motivasi.

Bahan tidak mewakili bahwa semua orang akan 

memiliki pengalaman yang sama.

a)

b)

Bahan disertai dengan pernyataan yang diterima oleh 

Unicity.
c)

Kesaksian produk tidak akan ditampilkan di situs web Mitra.

Situs Web seorang Mitra tidak boleh berisi klaim bahwa 

produk atau program dapat dijual atau digunakan di setiap 

negara lain selain negara di mana produk atau program telah 

disetujui oleh Unicity.

Situs web seorang Mitra tidak akan melanggar hak dagang 

atau hak cipta pihak ketiga. Mitra setuju untuk mengganti 

kerugian dan menjaga Unicity, a�liasinya, dan organisasi 

anak perusahaan dan direktur,pejabat, karyawan, dan agen 

tidak berbahaya lainnya terhadap setiap tindakan atau klaim 

atas pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang 

timbul dari situs web.

Website seorang Mitra dapat menawarkan produk Unicity 

kepada Pelanggan Eceran, dengan 

pembatasan-pembatasan berikut:

6)

7)

8)

9)

Mitra dapat menampilkan di Web nomor telepon, 

nomor fax, alamat email, atau nomor telepon Unicity 

dengan instruksi untuk memperoleh dan 

menggunakan Nomor I Pelanggan.

Situs Web boleh menggunakan kereta belanja 

(shopping carts), tetapi kereta belanja

Hanya harga yang disetujui Unicity yang ditampilkan 

pada situs web.

Situs Web harus mencakup kebijakan pengembalian 

dana Pelanggan .

a)

b)

c)

d)

Hanya menawarkan produk Unicity.

Harus menyatakan memberikan Mitra hak untuk 

menolak transaksi dengan alasan apapun.

(i)

(ii)

Mitra tidak diperbolehkan beriklan di internet dengan 

membeli ruang pada sarana mesin pencari atau situs web 

komersial (Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dll) tanpa 

izin tertulis dari Unicity.

Mitra tidak boleh menggunakan surat elektronik besar 

besaran (kecuali bagi mereka pada daftar “opt-in”) atau email 

sampah (spam) untuk mempromosikan kesempatan atau 

produk Unicity. Mitra didorong untuk mengikuti semua 

etiket Internet dan menjadi warga Internet yang baik.

Jika seorang Mitra telah terdaftar pada Kantor Bisnis Unicity 

dan menunggak membayar biaya bulanan, maka Mitra 

setuju Unicity memotong komisinya untuk mengganti biaya 

tunggakan tersebut.

10)

11)

12)

M. Rekaman Perusahaan

Mitra mungkin memperbanyak untuk menjual, mendistribusi, atau 

penggunaan pribadi setiap rekaman audio atau video presentasi 

yang diproduksi Unicity hanya setelah mendapatkan izi tertulis dari 

Unicity. Seorang Mitra tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis 

terlebih dahulu dari Unicity, memproduksi untuk menjual, 

penggunaan pribadi atau bisnis, setiap audio, video, atau rekaman 

lain dari acara, pidato, atau pertemuan yang disponsori oleh 

Unicity.

N. Pertanyaan Media

Dalam rangka memastikan akurasi dan konsistensi informasi, 

seorang Mitra yang menerima pertanyaan apapun dari pers atau 

media lainnya mengenai aspek apapun dari Unicity, produknya, 

atau Kemitraan Mandiri harus menghubungi Departemen 

Pemasaran Unicity.

O. Organisasi Mitra, Pertemuan, Biaya Umum, dan Biaya 
Pelatihan

Seorang Mitra tidak boleh mengenakan biaya untuk mendapatkan 

keuntungan dari setiap materi umum, berita berkala, jasa, seminar 

pelatihan, atau bahan-bahan tentang Unicity, peluang bisnis, 

produk atau bahan pemasaran, jasa, atau pelatihan pada produk 

atau materi pemasaran Unicity. Seorang Mitra tidak boleh 

mengenakan kepada Mitra Unicity lainnya biaya keanggotaan 
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Situs web seorang Mitra  dapat  menawarkan  produk  Unicity  

Situs web lain yang digunakan oleh seorang  Mitra  harus  mematuhi  

situs web   tidak   boleh   berisi   link   ke   situs web lain yang 

merupakan pesaing atau produk pesaing.

Unicity  selama  informasi  dan  situs web   tersebut   disetujui   

Situs web  seorang   Mitra   mungkin   berisi  kesaksian  pribadi  

.

potensi pendapatan yang boleh dibuat oleh Mitra. Jaminan 

penghasilan dalam bentuk apapun adalah dilarang, seperti 

menunjukkan komisi yang akan didapat atau salinan cek Komisi 

atau laporan pendapatan. Gambaran penghasilan harus jujur dan

berdasarkan fakta. Selain itu, gambaran penghasilan harus 

mencakup pernyataan bahwa pendapatan dapat bervariasi 

tergantung pada tingkat usaha yang dilakukan, tidak ada 

penghasilan yang dijamin, dan seorang Mitra tidak dijamin untuk 

mencapai Peringkat tertentu.

H. Klaim Perkembangan di Masa Depan

Mitra tidak boleh menyiratkan atau menegaskan bahwa

produk atau layanan tambahan akan ditambahkan ke produk dan 

layanan yang saat ini ditawarkan oleh Unicity atau peningkatan 

pada Award Plan yang akan datang atau bahwa wilayah dan daerah 

tertentu akan dibuka atau ditambahkan ke wilayah atau daerah

operasi Unicity kecuali atau sampai perubahan atau peristiwa telah 

resmi diumumkan oleh Unicity secara tertulis.

I. Klaim yang Berhubungan dengan Pemerintah

Seorang Mitra tidak dapat menggambarkan bahwa Award Plan 

atau setiap produk Unicity telah disetujui atau didukung oleh 

instansi pemerintah.

J. Penjualan Internasional 

Mitra hanya bisa menjual produk Unicity di negara asal saja. 

Seorang Mitra mungkin mendapatkan penghasilan dari Downline 

di negara lain sesuai peraturan Pensponsoran International dalam 

Bagian 4.

K. Iklan Media Elektronik

Agar dapat menjaga pemerataan bidang bermain untuk semua 

Mitra, seorang Mitra tidak dapat memanfaatkan iklan media 

elektronik yang tidak disetujui atau iklan dari Unicity atau 

produknya di televisi, radio, atau di situs Internet komersial tanpa 

persetujuan tertulis sebelumnya dari Unicity.

L. Penggunaan Internet

Mitra dapat menggunakan Situs Web Global untuk 

mempromosikan bisnis Unicity dengan membuat situs Web pribadi 

melalui Kantor Bisnis Unicity. Situs Web tersebut dan semua 

Website lain yang digunakan oleh seorang Mitra harus mematuhi 

aturan berikut:

Situs Web Semua Mitra adalah subyek untuk ditinjau dan 

disetujui oleh Unicity.

Mitra tidak diperbolehkan mendaftarkan atau menggunakan 

setiap nama, merek dagang, logo, atau nama produk Unicity 

di alamat URL atau nama Domain, dan Unicity mempunyai 

hak, dengan kebijakannya, untuk menolak, tidak menuruti, 

dan menarik sebuah URL atau Nama Domain. Lebih lanjut, 

situs Web tidak boleh berisi hyperlink ke situs web-situs web 

pesaing atau produk pesaing.

Situs Web seorang Mitra hanya boleh menampilkan harga 

produk sebagaimana disarankan oleh Unicity dari waktu ke 

waktu. Setiap referensi untuk harga produk Unicity harus 

menyebutkan istilah “Harga yang Disarankan.”

Situs Web Mitra mungkin menampilkan informasi produk 

Unicity selama informasi dan website tersebut disetujui 

terlebih dahulu oleh Unicity. Situs web seorang Mitra tidak 

boleh menjelaskan setiap informasi produk Unicity atau 

membuat penentuan, klaim obat untuk penyakit tertentu 

atau terapi. Semua informasi produk harus disampaikan ke 

pengguna Internet hanya dengan “menghubungkan” atau 

“merangkakan” ke halaman web Unicity Corporate. 

Situs web seorang mitra mungkin berisi kesaksian pribadi 

dan kesempatan serta informasi yang memotivasi dengan 

ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Bahan mencerminkan ekspresi yang jujur dan 

seimbang dari pengalaman nyata yang melakukan 

kesaksian atau informasi motivasi.

Bahan tidak mewakili bahwa semua orang akan 

memiliki pengalaman yang sama.

a)

b)

Bahan disertai dengan pernyataan yang diterima oleh 

Unicity.
c)

Kesaksian produk tidak akan ditampilkan di situs web Mitra.

Situs Web seorang Mitra tidak boleh berisi klaim bahwa 

produk atau program dapat dijual atau digunakan di setiap 

negara lain selain negara di mana produk atau program telah 

disetujui oleh Unicity.

Situs web seorang Mitra tidak akan melanggar hak dagang 

atau hak cipta pihak ketiga. Mitra setuju untuk mengganti 

kerugian dan menjaga Unicity, a�liasinya, dan organisasi 

anak perusahaan dan direktur,pejabat, karyawan, dan agen 

tidak berbahaya lainnya terhadap setiap tindakan atau klaim 

atas pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang 

timbul dari situs web.

Website seorang Mitra dapat menawarkan produk Unicity 

kepada Pelanggan Eceran, dengan 

pembatasan-pembatasan berikut:

6)

7)

8)

9)

Mitra dapat menampilkan di Web nomor telepon, 

nomor fax, alamat email, atau nomor telepon Unicity 

dengan instruksi untuk memperoleh dan 

menggunakan Nomor I Pelanggan.

Situs Web boleh menggunakan kereta belanja 

(shopping carts), tetapi kereta belanja

Hanya harga yang disetujui Unicity yang ditampilkan 

pada situs web.

Situs Web harus mencakup kebijakan pengembalian 

dana Pelanggan .

a)

b)

c)

d)

Hanya menawarkan produk Unicity.

Harus menyatakan memberikan Mitra hak untuk 

menolak transaksi dengan alasan apapun.

(i)

(ii)

Mitra tidak diperbolehkan beriklan di internet dengan 

membeli ruang pada sarana mesin pencari atau situs web 

komersial (Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dll) tanpa 

izin tertulis dari Unicity.

Mitra tidak boleh menggunakan surat elektronik besar 

besaran (kecuali bagi mereka pada daftar “opt-in”) atau email 

sampah (spam) untuk mempromosikan kesempatan atau 

produk Unicity. Mitra didorong untuk mengikuti semua 

etiket Internet dan menjadi warga Internet yang baik.

Jika seorang Mitra telah terdaftar pada Kantor Bisnis Unicity 

dan menunggak membayar biaya bulanan, maka Mitra 

setuju Unicity memotong komisinya untuk mengganti biaya 

tunggakan tersebut.

10)

11)

12)

M. Rekaman Perusahaan

Mitra mungkin memperbanyak untuk menjual, mendistribusi, atau 

penggunaan pribadi setiap rekaman audio atau video presentasi 

yang diproduksi Unicity hanya setelah mendapatkan izi tertulis dari 

Unicity. Seorang Mitra tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis 

terlebih dahulu dari Unicity, memproduksi untuk menjual, 

penggunaan pribadi atau bisnis, setiap audio, video, atau rekaman 

lain dari acara, pidato, atau pertemuan yang disponsori oleh 

Unicity.

N. Pertanyaan Media

Dalam rangka memastikan akurasi dan konsistensi informasi, 

seorang Mitra yang menerima pertanyaan apapun dari pers atau 

media lainnya mengenai aspek apapun dari Unicity, produknya, 

atau Kemitraan Mandiri harus menghubungi Departemen 

Pemasaran Unicity.

O. Organisasi Mitra, Pertemuan, Biaya Umum, dan Biaya 
Pelatihan

Seorang Mitra tidak boleh mengenakan biaya untuk mendapatkan 

keuntungan dari setiap materi umum, berita berkala, jasa, seminar 

pelatihan, atau bahan-bahan tentang Unicity, peluang bisnis, 

produk atau bahan pemasaran, jasa, atau pelatihan pada produk 

atau materi pemasaran Unicity. Seorang Mitra tidak boleh 

mengenakan kepada Mitra Unicity lainnya biaya keanggotaan 
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Situs web seorang Mitra  dapat  menawarkan  produk  Unicity  

Situs web lain yang digunakan oleh seorang  Mitra  harus  mematuhi  

situs web   tidak   boleh   berisi   link   ke   situs web lain yang 

merupakan pesaing atau produk pesaing.

Unicity  selama  informasi  dan  situs web   tersebut   disetujui   

Situs web  seorang   Mitra   mungkin   berisi  kesaksian  pribadi  

Mitra dilarang untuk berjualan dan/atau beriklan di internet 
melalui media Marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, 
Shopee, Lazada, atau sejenisnya.



Promosi Produk dan Peluang Usaha Unicity

Bagian 6

A. Promosi

Unicity mendorong Distributor untuk mempromosikan produk 

Unicity dan peluang usaha pemasaran Unicity sesuai dengan 

pedoman yang tepat yang dikeluarkan oleh Unicity dari waktu ke 

waktu. Pedoman ini diperlukan agar Unicity dapat memastikan 

kepatuhan oleh Distributor,sama baiknya seperti Unicity dengan 

begitu banyaknya hukum yang mengatur promosi produk Unicity 

dan peluang usaha Unicity. Kegagalan untuk mengikuti panduan 

ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum lokal dan nasional, 

yang dapat mengakibatkan kerusakan pada reputasi Unicity serta 

pembatasan pada Unicity, Distributor, dan produk Unicity yang 

dapat memicu publisitas dan kemungkinan tindakan hukum yang 

tidak diinginkan.

Materi Pelatihan. Hanya Distributor yang telah mencapai 

peringkat Presidential Director atau lebih tinggi selama enam 

(6) bulan berturut-turut berhak untuk mengirimkan bahan 

pelatihan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan 

dan dapat mendistribusikan materi pelatihan yang disetujui 

tersebut kepada Downline sendiri. Materi pelatihan mungkin 

dalam bentuk audio, video,elektronik, atau cetak. Semua 

materi dapat diproduksi selama enam (6) bulan setelah 

periode Kuali kasi dan harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut:

Sebuah cetakan dari materi, label, dan kemasan harus 

diserahkan untuk disetujui.

Cetakan harus disetujui secara tertulis oleh 

Departemen Pemasaran sebelum dikeluarkan.

Label harus mencantumkan nama Mitra

Kaset audio dan semua materi lainnya hanya 

digunakan tujuan pelatihan dan bukan untuk 

keuntungan.

Pengenalan untuk materi audio / visual harus 

mencantumkan pernyataan yang jelas tentang siapa 

Mitra tersebut dan bahwa dia adalah seorang Mitra 

Unicity.

Duplikasi semua audio dan video harus melalui 

sumber persetujuan Unicity.

1)

2)

a)

b)

c)

d)

e)

Materi promosi. Seorang Mitra setuju untuk mengirim setiap 

barang-barang promosi yang diproduksi sendiri kepada 

Departemen Pemasaran untuk persetujuan tertulis sebelum 

setiap penggunaan dari Mitra. Namun, seorang Mitra tidak 

perlu menerima persetujuan untuk penggunaan materi yang 

tidak berubah yang telah disetujui oleh Unicity. Sementara 

bebas untuk menentukan sendiri harga yang mereka 

tetapkan untuk Harga Eceran yang Disarankan (HED) dari 

produk yang mungkin disarankan oleh Unicity dari waktu ke 

waktu. Setiap referensi untuk harga produk Unicity harus 

menyebutkan istilah “Harga yang Disarankan (HED)”. (Lihat 

paragraf L di bawah untuk prosedur pada penggunaan 

Internet).

Unicity mendorong Mitra untuk mempromosikan bisnis Mitra 

dengan cara legal dan etis. Unicity memungkinkan Mitra 

untuk menggunakan nama Unicity, logo, atau merek dagang 

dan diberikan kepada Mitra yang telah memperoleh izin 

tertulis dari Unicity. Setiap penyajian iklan yang mengandung 

Promosi Buta (dimana Unicity maupun produknya tidak 

disebutkan) dapat menjadi pelanggaran terhadap peraturan 

ini. 

3)

4)

B. Materi dengan Hak Cipta

Semua literatur Unicity, kaset audio, kaset video, bahan situs Web 

Internet, dan program adalah hak cipta Unicity dan dapat 

digandakan hanya dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari 

Unicity.

C. Nama Pemilik

Seorang Mitra tidak boleh menggunakan nama karyawan, merek 

dagang, nama, logo-logo, tampilan visual atau nama dagang 

Unicity, atau ungkapan khusus yang digunakan oleh Unicity untuk 

mempromosikan bisnis Mitra sebelum menerima izin tertulis dari 

Unicity. Untuk melindungi hak milik Unicity, seorang Mitra tidak 

boleh mendapatkan, melalui menyimpan sebuah paten, merek 

dagang, nama domain internet, atau hak cipta, setiap hak, judul, 

atau kepentingan dalam atau untuk nama, merek dagang, 

logo-logo, atau nama dagang dari Unicity dan produk-produknya. 

Ketika Unicity merubah atau menghentikan nama dagang atau 

merek apapun, seorang Mitra setuju juga untuk merubah atau 

menghentikan nama dagang atau merek. Seorang Mitra boleh 

meminta hak untuk menggunakan nama Unicity atau satu dari 

merek dagang Unicity, nama dagang, atau merek jasa diprosuksi 

dengan bebas dan barang promosi yang tidak kompetitif 

(“Barang-barang Promosi) yang termasuk, tetapi tidak terbatas 

pada, yang berikut: pakaian, perhiasan, materi cetak, poster, kaset 

audio, dan sejenisnya. Unicity dengan pertimbangannya 

memperbolehkan seorang Mitra untuk menjual Barang-barang 

Promosi yang disetujui dan membebani Mitra biaya royalti sebagai 

hak untuk menjual barang-barang Promosi.

D. Klaim Produk

Seorang Mitra tidak boleh membuat obat dan/atau klaim terapi 

untuk setiap produk Unicity atau khusus meresepkan produk 

Unicity yang cocok untuk pengobatan penyakit apapun. Unicity 

tidak mendukung penggunaan perangkat diagnostik atau 

perangkat medis sehubungan dengan penjualan produk Unicity 

karena perangkat tersebut cenderung memiliki tujuan prinsip 

diagnosis sendiri terhadap kondisi kesehatan tertentu dan resep 

obat. Tidak ada representasi atau penawaran penjualan yang 

berkaitan dengan produk Unicity yang tidak akurat atau benar 

sehubungan dengan kelas, kualitas, kinerja, dan ketersediaan. 

Informasi produk yang tepat tersedia dalam literatur resmi Unicity 

dan akan ditinjau secara berkala dan direvisi oleh Unicity. Dan 

merupakan tanggung jawab Mitra untuk mendapatkan dan 

menggunakan hanya literatur terkini. Semua representasi produk 

yang dibuat oleh seorang Mitra harus sama dengan yang terdapat 

dalam literatur Unicity saat ini.

E. Penjualan Produk 

Seorang Mitra Unicity hanya boleh menjual atau mempromosikan 

peluang usaha Unicity dan produk Unicity dan bahan-bahan pada 

fungsi Unicity atau untuk Calon Mitra Unicity atau Pelanggan 

Eceran, seperti tertulis pada Bagian 6.F berikut. Penjualan dalam 

pelanggaran dari ketetapan mungkin merupakan kompetisi tidak 

sehat melawan Unicity.

F. Penjualan atau Promosi,  Peluang Usaha, atau Bahan- bahan 
Bukan Unicity 

Seorang Mitra tidak boleh menjual, mempromosikan, atau 

mengiklankan produk, kesempatan, atau bahan-bahan bukan 

Unicity yang merupakan pesaing produk, kesempatan, atau 

bahan-bahan Unicity pada fungsi Unicity atau untuk Mitra atau 

Pelanggan Eceran Unicity. Sebuah fungsi Unicity adalah konvensi, 

rapat, seminar, atau acara serupa yang disiapkan oleh seorang Mitra 

atau perusahaan untuk Mitra Unicity, calon Mitra Unicity, atau 

karyawan Unicity. Untuk membangun dan mempromosikan bisnis 

Unicitynya, seorang Mitra dapat diberi kewenangan untuk menjual, 

mempromosikan, atau mengiklankan non-kompetitif, kaset audio, 

kaset video, buku, dan pam�et bukan Unicity untuk digunakan 

kepada Mitra Unicity diantara Downline sendiri atau untuk Mitra 

yang menghadiri sebuah fungsi Unicity yang disponsori oleh 

seorang Mitra yang menyetujui penjualan tersebut.

G. Pendapatan dan Klaim Kesempatan

Tidak ada klaim yang tidak beralasan atau menyesatkan atau 

penggambaran yang keliru yang disengaja dari pendapatan atau 
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Unicity   mendorong   Mitra   untuk   mempromosikan   produk   

kepatuhan  oleh  Mitra,sama  baiknya  seperti  Unicity  dengan  

pembatasan  pada  Unicity,  Mitra,  dan  produk  Unicity  yang  

Materi  Pelatihan.  Hanya  Mitra  yang  telah  mencapai  
peringkat dengan level tertentu dalam kurun waktu  enam 



 

untuk berpartisipasi dalam program lain atau sebuah organisasi. 

Seorang Mitra tidak boleh menawarkan untuk membayar atau 

benar-benar membayar kompensasi Mitra Unicity lainnya (seperti, 

Komisi atau rabat) untuk membeli produk bukan Unicity, 

kesempatan atau bahan lainnya. Seorang Mitra tidak boleh 

menghalangi atau menghentikan Mitra lainnya menghadiri acara 

yang disponsori oleh Unicity.

P. Daftar Buku Telepon

Buku Telepon diperbolehkan hanya untuk seorang Mitra yang telah 

mencapai Peringkat Direktur atau lebih tinggi. Iklan tersebut 

mungkin ditempatkan pada dua (2) lokasi di halaman kuning dalam 

kategori: 1) Kesehatan, Herbal, Kebugaran, atau Nutrisi dan 

2)Perawatan Kulit atau kecantikan. Semua nama untuk publikasi 

telepon harus dibaca sebagai berikut: “Mitra Independen Unicity”, 

“Mitra Bisnis Independen Unicity”, atau “Pemilik Bisnis Pribadi 

Unicity”, diikuti dengan nama, alamat, dan nomor telepon Mitra. 

Seorang Mitra tidak boleh menampilkan iklan dalam direktori 

telepon yang menggunakan nama, logo, gambar, atau nama 

produk Unicity.

Q. Nomor Telepon Bebas Pulsa

Seorang Mitra yang mendaftarkan nomor telepon bebas pulsa 

tidak boleh menggunakan nama, logo, atau nama produk Unicity 

untuk daftar ini tetapi dapat mendaftar nomornya sebagai “Mitra 

Independen Unicity [nama Mitra],”“Mitra Bisnis Independen Unicity 

[nama Mitra],” atau “Pemilik Bisnis Pribadi Unicity [nama Mitra].”

R. Nomor Telepon dengan Biaya Tambahan

Seorang Mitra setuju untuk tidak menggunakan nomor telepon 

biaya tambahan apapun, atau nomor bebas untuk tujuan 

pemasaran maupun peluang usaha atau produk Unicity.

S. Menjawab Telepon dan Pesan Terekam 

Seorang Mitra tidak dapat menjawab telepon dengan cara apapun 

yang membuat penelepon mempunyai alasan untuk percaya 

bahwa mereka telah menelpon perusahaan atau kantor lain dari 

Unicity. Secara khusus, seorang Mitra tidak akan menjawab telepon 

dengan mengatakan “Unicity” tetapi akan menjawab yang 

menunjukkan statusnya sebagai mitra independen dari Unicity. 

Mesin penjawab dan pesan suara juga harus sesuai dengan 

peraturan ini.

T. Alat Pemanggil Otomatis

Seorang Mitra setuju untuk tidak menggunakan alat pemanggil 

outbond otomatis untuk mempromosikan atau permintaan 

penjualan produk Unicity atau peluang usaha.

U. Perubahan Kepustakaan Perusahaan

Mitra dan Unicity akan bekerja sama untuk memberitahu informasi 

terbaru tentang Unicity. Peraturan-peraturan, formulir-formulir, 

dan kepustakaan Unicity yang baru akan menggantikan peraturan- 

peraturan, formulir-formulir, dan kepustakaan yang lama. Seorang 

Mitra harus menghancurkan kepustakaan dan formulir-formulir 

yang lama atau tidak berlaku lagi. Unicity tidak berkewajiban untuk 

mengembalikan bahan-bahan yang tidak berlaku lagi kepada 

setiap Mitra.

V. Pengemasan Ulang

Seorang Mitra setuju untuk tidak mengubah, mengemas  kembali, 

mendistribusikan contoh yang tidak sah, melabel kembali, atau 

mengubah setiap produk Unicity atau menjual produk tersebut 

dengan nama dan label selain yang diizinkan oleh Unicity.

W. Pembentukan Usaha Eceran

Seorang Mitra tidak akan memasarkan produk Unicity melalui 

“Outlet Eceran”. “Outlet Eceran” adalah bentuk usaha apapun yang 

menawarkan barang-barang konsumsi untuk dijual ke masyarakat 

umum tanpa perjanjian terlebih dahulu, seperti misalnya toko 

eceran.

X. Pembentukan Usaha Jasa

Seorang Mitra yang memiliki atau dipekerjakan oleh Perusahaan 

Sehubungan Jasa (Service-Related Establishment), setelah 

memperoleh persetujuan tertulis dari Unicity, mungki 

menyediakan produk Unicity dan pelayanan kepada pelanggan. 

Unicity melalui perusahaan tersebut sepanjang Mitra menyediakan 

dukungan yang tepat kepada pelanggan. Seorang Mitra yang ingin 

menampilkan produk dalam Perusahaan tersebut harus menerima 

izin tertulis dari Departemen Pemasaran. Sebuah “Service-Related 

Establishment“ adalah salah satu perusahaan yang menerima 

pendapatan terutama dengan menyediakan pelayanan pribadi dan 

bukan dengan menjual produk. Perusahaan tersebut termasuk 

kantor dokter, dokter gigi, ahli tulang dan profesional kesehatan 

lainnya, klub kesehatan, gedung olahraga, tukang cukur, toko 

kecantikan, butik kuku, layanan konseling penggelapan kulit ,  dan 

bisnis lainnya dimana penggunaan pelanggan perusahaan 

dikendalikan oleh keanggotaan atau janji. Dalam perusahaan 

tersebut, produk atau spanduk Unicity mungkin tidak ditampilkan 

di lobi umum atau di luar kantor atau gedung tempat produk atau 

bahan dapat terlihat oleh masyarakat umum.

Y. Pameran dan Acara Khusus 

Seorang Mitra setuju untuk tidak menampilkan atau mengiklankan 

produk Unicity di pertemuan barter, pasar loak, cuci gudang , atau 

acara sejenis lainnya. Seorang Mitra mungkin menampilkan produk 

Unicity di sebuah stan di pameran tahunan negara atau daerah, 

pameran dagang atau pameran namun tidak dapat menampilkan 

produk pesaing atau produk dari perusahaan penjualan langsung 

lainnya.
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memperoleh    persetujuan      tertulis      dari      Unicity,      mungkin      

Unicity  di sebuah  stand di  pameran  tahunan  negara  atau  daerah,  

menunjukkan  statusnya  sebagai    Mitra  independen  dari  Unicity.  

potensi pendapatan yang boleh dibuat oleh Mitra. Jaminan 

penghasilan dalam bentuk apapun adalah dilarang, seperti 

menunjukkan komisi yang akan didapat atau salinan cek Komisi 

atau laporan pendapatan. Gambaran penghasilan harus jujur dan

berdasarkan fakta. Selain itu, gambaran penghasilan harus 

mencakup pernyataan bahwa pendapatan dapat bervariasi 

tergantung pada tingkat usaha yang dilakukan, tidak ada 

penghasilan yang dijamin, dan seorang Mitra tidak dijamin untuk 

mencapai Peringkat tertentu.

H. Klaim Perkembangan di Masa Depan

Mitra tidak boleh menyiratkan atau menegaskan bahwa

produk atau layanan tambahan akan ditambahkan ke produk dan 

layanan yang saat ini ditawarkan oleh Unicity atau peningkatan 

pada Award Plan yang akan datang atau bahwa wilayah dan daerah 

tertentu akan dibuka atau ditambahkan ke wilayah atau daerah

operasi Unicity kecuali atau sampai perubahan atau peristiwa telah 

resmi diumumkan oleh Unicity secara tertulis.

I. Klaim yang Berhubungan dengan Pemerintah

Seorang Mitra tidak dapat menggambarkan bahwa Award Plan 

atau setiap produk Unicity telah disetujui atau didukung oleh 
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J. Penjualan Internasional 

Mitra hanya bisa menjual produk Unicity di negara asal saja. 

Seorang Mitra mungkin mendapatkan penghasilan dari Downline 

di negara lain sesuai peraturan Pensponsoran International dalam 

Bagian 4.

K. Iklan Media Elektronik

Agar dapat menjaga pemerataan bidang bermain untuk semua 

Mitra, seorang Mitra tidak dapat memanfaatkan iklan media 

elektronik yang tidak disetujui atau iklan dari Unicity atau 

produknya di televisi, radio, atau di situs Internet komersial tanpa 

persetujuan tertulis sebelumnya dari Unicity.

L. Penggunaan Internet

Mitra dapat menggunakan Situs Web Global untuk 

mempromosikan bisnis Unicity dengan membuat situs Web pribadi 

melalui Kantor Bisnis Unicity. Situs Web tersebut dan semua 

Website lain yang digunakan oleh seorang Mitra harus mematuhi 

aturan berikut:

Situs Web Semua Mitra adalah subyek untuk ditinjau dan 

disetujui oleh Unicity.

Mitra tidak diperbolehkan mendaftarkan atau menggunakan 

setiap nama, merek dagang, logo, atau nama produk Unicity 

di alamat URL atau nama Domain, dan Unicity mempunyai 

hak, dengan kebijakannya, untuk menolak, tidak menuruti, 

dan menarik sebuah URL atau Nama Domain. Lebih lanjut, 

situs Web tidak boleh berisi hyperlink ke situs web-situs web 

pesaing atau produk pesaing.

Situs Web seorang Mitra hanya boleh menampilkan harga 

produk sebagaimana disarankan oleh Unicity dari waktu ke 

waktu. Setiap referensi untuk harga produk Unicity harus 

menyebutkan istilah “Harga yang Disarankan.”

Situs Web Mitra mungkin menampilkan informasi produk 

Unicity selama informasi dan website tersebut disetujui 

terlebih dahulu oleh Unicity. Situs web seorang Mitra tidak 

boleh menjelaskan setiap informasi produk Unicity atau 

membuat penentuan, klaim obat untuk penyakit tertentu 

atau terapi. Semua informasi produk harus disampaikan ke 

pengguna Internet hanya dengan “menghubungkan” atau 

“merangkakan” ke halaman web Unicity Corporate. 

Situs web seorang mitra mungkin berisi kesaksian pribadi 

dan kesempatan serta informasi yang memotivasi dengan 

ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Bahan mencerminkan ekspresi yang jujur dan 

seimbang dari pengalaman nyata yang melakukan 

kesaksian atau informasi motivasi.

Bahan tidak mewakili bahwa semua orang akan 

memiliki pengalaman yang sama.

a)

b)

Bahan disertai dengan pernyataan yang diterima oleh 

Unicity.
c)

Kesaksian produk tidak akan ditampilkan di situs web Mitra.

Situs Web seorang Mitra tidak boleh berisi klaim bahwa 

produk atau program dapat dijual atau digunakan di setiap 

negara lain selain negara di mana produk atau program telah 

disetujui oleh Unicity.

Situs web seorang Mitra tidak akan melanggar hak dagang 

atau hak cipta pihak ketiga. Mitra setuju untuk mengganti 

kerugian dan menjaga Unicity, a�liasinya, dan organisasi 

anak perusahaan dan direktur,pejabat, karyawan, dan agen 

tidak berbahaya lainnya terhadap setiap tindakan atau klaim 

atas pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang 

timbul dari situs web.

Website seorang Mitra dapat menawarkan produk Unicity 

kepada Pelanggan Eceran, dengan 

pembatasan-pembatasan berikut:

6)

7)

8)

9)

Mitra dapat menampilkan di Web nomor telepon, 

nomor fax, alamat email, atau nomor telepon Unicity 

dengan instruksi untuk memperoleh dan 

menggunakan Nomor I Pelanggan.

Situs Web boleh menggunakan kereta belanja 

(shopping carts), tetapi kereta belanja

Hanya harga yang disetujui Unicity yang ditampilkan 

pada situs web.

Situs Web harus mencakup kebijakan pengembalian 

dana Pelanggan .

a)

b)

c)

d)

Hanya menawarkan produk Unicity.

Harus menyatakan memberikan Mitra hak untuk 

menolak transaksi dengan alasan apapun.

(i)

(ii)

Mitra tidak diperbolehkan beriklan di internet dengan 

membeli ruang pada sarana mesin pencari atau situs web 

komersial (Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dll) tanpa 

izin tertulis dari Unicity.

Mitra tidak boleh menggunakan surat elektronik besar 

besaran (kecuali bagi mereka pada daftar “opt-in”) atau email 

sampah (spam) untuk mempromosikan kesempatan atau 

produk Unicity. Mitra didorong untuk mengikuti semua 

etiket Internet dan menjadi warga Internet yang baik.

Jika seorang Mitra telah terdaftar pada Kantor Bisnis Unicity 

dan menunggak membayar biaya bulanan, maka Mitra 

setuju Unicity memotong komisinya untuk mengganti biaya 

tunggakan tersebut.

10)

11)

12)

M. Rekaman Perusahaan

Mitra mungkin memperbanyak untuk menjual, mendistribusi, atau 

penggunaan pribadi setiap rekaman audio atau video presentasi 

yang diproduksi Unicity hanya setelah mendapatkan izi tertulis dari 

Unicity. Seorang Mitra tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis 

terlebih dahulu dari Unicity, memproduksi untuk menjual, 

penggunaan pribadi atau bisnis, setiap audio, video, atau rekaman 

lain dari acara, pidato, atau pertemuan yang disponsori oleh 

Unicity.

N. Pertanyaan Media

Dalam rangka memastikan akurasi dan konsistensi informasi, 

seorang Mitra yang menerima pertanyaan apapun dari pers atau 

media lainnya mengenai aspek apapun dari Unicity, produknya, 

atau Kemitraan Mandiri harus menghubungi Departemen 

Pemasaran Unicity.

O. Organisasi Mitra, Pertemuan, Biaya Umum, dan Biaya 
Pelatihan

Seorang Mitra tidak boleh mengenakan biaya untuk mendapatkan 

keuntungan dari setiap materi umum, berita berkala, jasa, seminar 

pelatihan, atau bahan-bahan tentang Unicity, peluang bisnis, 

produk atau bahan pemasaran, jasa, atau pelatihan pada produk 

atau materi pemasaran Unicity. Seorang Mitra tidak boleh 

mengenakan kepada Mitra Unicity lainnya biaya keanggotaan 
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Situs web seorang Mitra  dapat  menawarkan  produk  Unicity  

Situs web lain yang digunakan oleh seorang  Mitra  harus  mematuhi  

situs web   tidak   boleh   berisi   link   ke   situs web lain yang 

merupakan pesaing atau produk pesaing.

Unicity  selama  informasi  dan  situs web   tersebut   disetujui   

Situs web  seorang   Mitra   mungkin   berisi  kesaksian  pribadi  





Penghargaan Mitra dan Biaya-biaya

Bagian 7

A. Penghargaan Mitra dan Biaya-Biaya

Seorang Mitra dikompensasi sesuai dengan Award Plan. Peraturan 

berikut mengikuti garis pedoman untuk pembayaran pendapatan 

di bawah Award Plan dan biaya yang terjadi dibebankan ke Mitra.

B. Pencapaian Peringkat

Seorang Mitra sepenuhnya bertanggung jawab untuk memenuhi 

1) Volume yang disyaratkan, 2) Peringkat dan 3) setiap program 

Kuali_kasi atau persyaratan lainnya. Unicity tidak berkewajiban 

untuk menjamin atau memastikan bahwa seorang Mitra memenuhi 

setiap persyaratan Kuali�kasi dari Award Plan.

C. Jaminan Pendapatan

Seorang Mitra tidak dijamin mendapat pendapatan tertentu atau 

tingkat laba atau kesuksesan. Laba dan keberhasilan seorang Mitra 

hanya dapat diperoleh melalui penjualan yang sukses, 

menggunakan, dan mengkonsumsi produk Unicity oleh Mitra lain 

dalam Downline Mitra itu.

D. Cek Penghargaan Bulanan Minimun

Unicity menyimpan sejumlah kecil penghargaan untuk sebuah 

akun Mitra sampai cukup untuk dibayar. Kecuali ditentukan lain 

oleh Unicity dan untuk meminimalkan biaya proses dan 

penanganan, Unicity tidak akan membayar komisi bulanan untuk 

jumlah berapapun di bawah Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah).

E. Biaya Proses

Seorang Mitra akan dipotong dari komisi bulanan mitra

F. Pembayaran Komisi Bulanan

Komisi akan langsung ditransfer kepada rekening bank setiap bulan 

pada hari (25) kedua puluh lima setelah bulan di mana Komisi ini 

diperoleh. Namun, jika tanggal 25 jatuh pada akhir pekan atau libur, 

maka Komisi akan ditransfer pada hari kerja pertama sesudahnya. 

Tanpa mengurangi hak Unicity tentang pemutusan, pembayaran 

Komisi seorang Mitra dapat ditangguhkan jika Mitra telah 

melanggar atau ketentuan apapun dari kontrak.

G. Penahanan Komisi

Seorang Mitra setuju bahwa Unicity mungkin menahan Komisi 

Mitra untuk setiap jumlah hutang Mitra kepada Unicity. Tanpa 

mengurangi hak Unicity tentang pemutusan, pembayaran komisi 

Mitra mungkin juga ditunda jika Mitra telah melanggar syarat dan 

ketentuan apapun dari Kontrak.

H. Penolakan Bank karena Kesalahan Rekening.

Unicity membuat setiap usaha untuk memastikan bahwa Mitra 

Unicity menerima komisi mereka. Namun, ketika komisi yang telah 

dikirimkan ke rekening Mitra (sesuai dengan Formulir Pembayaran 

Langsung untuk Komisi Bulanan) ditolak oleh bank penerima 

dengan alasan apapun, Mitra dapat mengajukan untuk pengiriman 

kembali disertai pemberitahuan rekening yang benar tetapi akan 

dikenakan kembali biaya proses dan penanganan yang wajar.

I. Ketidakstabilan Pasar Luar Negeri

Kemampuan untuk melakukan pembayaran kepada Mitra sebagai 

hasil dari penjualan produk Unicity di Negara negara di luar 

Amerika Serikat tergantung pada penerimaan uang dolar AS oleh 

Unicity sehubungan dengan penjualan tersebut. Akibatnya, Unicity 

dapat membatasi, menunda, atau memodi�kasi pembayaran 

kepada Mitra selama suatu waktu seperti kondisi pembatasan mata 

uang asing atau pembatasan konversi atau repatriasi uang kepada 

Unicity.

J. Biaya Jasa

Meskipun Unicity menyediakan jasa pelayanan Mitra kepada Mitra 

secara cuma-cuma, dari waktu ke waktu seorang Mitra mungkin 

meminta atau memerlukan jasa luar biasa yang memerlukan waktu 

tambahan dan biaya untuk penelitian dan penyelesaian.
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kualfikasi   atau   persyaratan   lainnya.  Unicity   tidak  berkewajiban  

E. Biaya Bank Transfer Komisi
Biaya bank transfer komisi adalah biaya yang dikenakan untuk 
transfer komisi dari Unicity ke rekening Mitra. Seorang Mitra akan 
dipotong biaya transfer komisi sebesar Rp. 5,000 dari komisi bulanan 
Mitra. Nilai biaya transfer dapat disesuaikan dari waktu ke waktu 
tergantung ketentuan yang dibuat oleh bank.
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J. Biaya Jasa
Meskipun Unicity menyediakan jasa pelayanan kepada Mitra secara 
Cuma-Cuma. Mitra akan dikenakan biaya jasa tambahan sebesar 
Rp. 100,000 untuk pencetakan bukti potong pajak.
 

untuk berpartisipasi dalam program lain atau sebuah organisasi. 

Seorang Mitra tidak boleh menawarkan untuk membayar atau 

benar-benar membayar kompensasi Mitra Unicity lainnya (seperti, 

Komisi atau rabat) untuk membeli produk bukan Unicity, 

kesempatan atau bahan lainnya. Seorang Mitra tidak boleh 

menghalangi atau menghentikan Mitra lainnya menghadiri acara 

yang disponsori oleh Unicity.

P. Daftar Buku Telepon

Buku Telepon diperbolehkan hanya untuk seorang Mitra yang telah 

mencapai Peringkat Direktur atau lebih tinggi. Iklan tersebut 

mungkin ditempatkan pada dua (2) lokasi di halaman kuning dalam 

kategori: 1) Kesehatan, Herbal, Kebugaran, atau Nutrisi dan 

2)Perawatan Kulit atau kecantikan. Semua nama untuk publikasi 

telepon harus dibaca sebagai berikut: “Mitra Independen Unicity”, 

“Mitra Bisnis Independen Unicity”, atau “Pemilik Bisnis Pribadi 

Unicity”, diikuti dengan nama, alamat, dan nomor telepon Mitra. 

Seorang Mitra tidak boleh menampilkan iklan dalam direktori 

telepon yang menggunakan nama, logo, gambar, atau nama 

produk Unicity.

Q. Nomor Telepon Bebas Pulsa

Seorang Mitra yang mendaftarkan nomor telepon bebas pulsa 

tidak boleh menggunakan nama, logo, atau nama produk Unicity 

untuk daftar ini tetapi dapat mendaftar nomornya sebagai “Mitra 

Independen Unicity [nama Mitra],”“Mitra Bisnis Independen Unicity 

[nama Mitra],” atau “Pemilik Bisnis Pribadi Unicity [nama Mitra].”

R. Nomor Telepon dengan Biaya Tambahan

Seorang Mitra setuju untuk tidak menggunakan nomor telepon 

biaya tambahan apapun, atau nomor bebas untuk tujuan 

pemasaran maupun peluang usaha atau produk Unicity.

S. Menjawab Telepon dan Pesan Terekam 

Seorang Mitra tidak dapat menjawab telepon dengan cara apapun 

yang membuat penelepon mempunyai alasan untuk percaya 

bahwa mereka telah menelpon perusahaan atau kantor lain dari 

Unicity. Secara khusus, seorang Mitra tidak akan menjawab telepon 

dengan mengatakan “Unicity” tetapi akan menjawab yang 

menunjukkan statusnya sebagai mitra independen dari Unicity. 

Mesin penjawab dan pesan suara juga harus sesuai dengan 

peraturan ini.

T. Alat Pemanggil Otomatis

Seorang Mitra setuju untuk tidak menggunakan alat pemanggil 

outbond otomatis untuk mempromosikan atau permintaan 

penjualan produk Unicity atau peluang usaha.

U. Perubahan Kepustakaan Perusahaan

Mitra dan Unicity akan bekerja sama untuk memberitahu informasi 

terbaru tentang Unicity. Peraturan-peraturan, formulir-formulir, 

dan kepustakaan Unicity yang baru akan menggantikan peraturan- 

peraturan, formulir-formulir, dan kepustakaan yang lama. Seorang 

Mitra harus menghancurkan kepustakaan dan formulir-formulir 

yang lama atau tidak berlaku lagi. Unicity tidak berkewajiban untuk 

mengembalikan bahan-bahan yang tidak berlaku lagi kepada 

setiap Mitra.

V. Pengemasan Ulang

Seorang Mitra setuju untuk tidak mengubah, mengemas  kembali, 

mendistribusikan contoh yang tidak sah, melabel kembali, atau 

mengubah setiap produk Unicity atau menjual produk tersebut 

dengan nama dan label selain yang diizinkan oleh Unicity.

W. Pembentukan Usaha Eceran

Seorang Mitra tidak akan memasarkan produk Unicity melalui 

“Outlet Eceran”. “Outlet Eceran” adalah bentuk usaha apapun yang 

menawarkan barang-barang konsumsi untuk dijual ke masyarakat 

umum tanpa perjanjian terlebih dahulu, seperti misalnya toko 

eceran.

X. Pembentukan Usaha Jasa

Seorang Mitra yang memiliki atau dipekerjakan oleh Perusahaan 

Sehubungan Jasa (Service-Related Establishment), setelah 

memperoleh persetujuan tertulis dari Unicity, mungki 

menyediakan produk Unicity dan pelayanan kepada pelanggan. 

Unicity melalui perusahaan tersebut sepanjang Mitra menyediakan 

dukungan yang tepat kepada pelanggan. Seorang Mitra yang ingin 

menampilkan produk dalam Perusahaan tersebut harus menerima 

izin tertulis dari Departemen Pemasaran. Sebuah “Service-Related 

Establishment“ adalah salah satu perusahaan yang menerima 

pendapatan terutama dengan menyediakan pelayanan pribadi dan 

bukan dengan menjual produk. Perusahaan tersebut termasuk 

kantor dokter, dokter gigi, ahli tulang dan profesional kesehatan 

lainnya, klub kesehatan, gedung olahraga, tukang cukur, toko 

kecantikan, butik kuku, layanan konseling penggelapan kulit ,  dan 

bisnis lainnya dimana penggunaan pelanggan perusahaan 

dikendalikan oleh keanggotaan atau janji. Dalam perusahaan 

tersebut, produk atau spanduk Unicity mungkin tidak ditampilkan 

di lobi umum atau di luar kantor atau gedung tempat produk atau 

bahan dapat terlihat oleh masyarakat umum.

Y. Pameran dan Acara Khusus 

Seorang Mitra setuju untuk tidak menampilkan atau mengiklankan 

produk Unicity di pertemuan barter, pasar loak, cuci gudang , atau 

acara sejenis lainnya. Seorang Mitra mungkin menampilkan produk 

Unicity di sebuah stan di pameran tahunan negara atau daerah, 

pameran dagang atau pameran namun tidak dapat menampilkan 

produk pesaing atau produk dari perusahaan penjualan langsung 

lainnya.

 

17PERATURAN DAN PROSEDUR UNTUK INDONESIA 

memperoleh    persetujuan      tertulis      dari      Unicity,      mungkin      

Unicity  di sebuah  stand di  pameran  tahunan  negara  atau  daerah,  

menunjukkan  statusnya  sebagai    Mitra  independen  dari  Unicity.  



Penghentian Kemitraan

Bagian 8

A. Pengunduran Diri Sukarela

Sebagai tambahan terhadap hak lainnya dari penghentian pada 

sebuah Kemitraan, seorang Mitra mungkin, dalam suatu waktu, 

mengundurkan diri secara sukarela sebagai Mitra Unicity. Seorang 

Mitra yang mengundurkan diri kehilangan semua hak - hak untuk 

semua manfaat dalam Kemitraan dan untuk semua jaringan 

Downline, hak istimewa Mitra, dan Peringkat Mitra. Seorang Mitra 

yang mengundurkan diri secara sukarela tidak dapat mengajukan 

kembali untuk sebuah Kemitraan baru atau mengajukan untuk 

memegang sebuah manfaat kepentingan dalam Kemitraan yang 

ada sampai enam (6) bulan setelah Unicity selesai memproses 

penghentian tersebut.

Seorang Mitra dapat mengundurkan diri dengan sukarela dengan :

Mengirimkan ke Unicity surat pengunduran diri 

ditandatangani oleh semua Mitra dalam Kemitraan dan 

daftar nama Mitra dan Nomor ID; atau

Gagal untuk memperbaharui Perjanjian Mitra untuk masa 

tahunan tambahan (lihat Bagian 3D).

1)

2)

B. Pemutusan Paksa

Kemitraan seseorang dapat diakhiri oleh Unicity oleh suatu sebab. 

Seorang Mitra setuju bahwa Unicity memiliki hak untuk mengambil 

tindakan cepat dan tegas dalam membatasi atau menghentikan 

seorang Mitra yang ditemukan melakukan pelanggaran terhadap 

Peraturan & Prosedur, Perjanjian Mitra, Award Plan, atau setiap 

hukum pemerintah, ketetapan, dan/atau peraturan yang berkaitan 

dengan bisnis Unicity. Unicity juga berhak untuk menempuh jalur 

hukum atas pelanggaran tersebut, serta penggantian dari Mitra 

untuk biaya-biaya yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk 

biaya pengadilan dan biaya pengacara.

C. Proses Disiplin

Kegagalan dalam mematuhi kontrak dapat mengakibatkan 

tindakan disiplin yang sesuai. Setelah tindakan disiplin selesai, 

Unicity dapat mengumumkan rincian tindakan disiplin tersebut. 

Kebijakan pelanggaran yang tidak mengakibatkan penghentian 

segera dapat ditangani dengan cara berikut. Proses disiplin 

mungkin melibatkan satu langkah atau semua langkah ini:

Peringatan informal. Mitra dapat diberitahu, secara lisan 

atau tertulis, jika Mitra melakukan pelanggaran terhadap 

Kontrak.

Peringatan formal. Sebuah peringatan tertulis yang resmi 

dapat dikirimkan ke Mitra menyatakan bahwa kegagalan 

untuk menghentikan pelanggaran lain dapa 

mengakibatkan tindakan disiplin lebih lanjut.

Masa Percobaan. Seorang Mitra mungkin akan mendapat 

masa percobaan karena melanggar Kontrak. Lama dan 

kondisi masa percobaan dapat bervariasi, tergantung pada 

keadaan. Seorang Mitra yan ditempatkan dalam masa 

percobaan dapat mengajukan keberatan atas hukuman 

percobaan dengan menggunakan prosedur untuk menarik 

skorsing seperti dijelaskan di bawah.

Skorsing. Skorsing adalah penarikan sementara ijin sebuah 

kemitraan. Seorang Mitra dan Kemitraan dapat diskors suatu 

untuk pelanggaran berat atau pelanggaran Kontrak, dan 

skorsing bisa berlangsung untuk jangka waktu hari atau 

bulan, tergantung pada setiap kasus. Dalam hal skorsing, 

surat skorsing akan dikirim ke Mitra dan dianggap sebagai 

peringatan terakhir. Pemberitahuan ini berisi daftar 

tindakan yang Mitra harus ambil agar Unicity mencabut 

skorsing tersebut. Tindakan ini mungkin termasuk yang 
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1)

2)

3)

4)
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Pengajuan pernyataan tertulis kepada Unicity dalam 

menanggapi Skorsing, dan

Tindakan lain yang diperlukan atau diminta oleh Unicity. 

-

-

-

Seorang Mitra yang gagal untuk menanggapi surat skorsing dapat 

dihentikan keanggotaannya. Seorang Mitra dapat memohon 

menarik skorsing secara tertulis dalam jangka waktu tertentu yang 

diuraikan dalam surat skorsing. Mitra yang diskors tidak memenuhi 

syarat untuk menerima penghargaan, pendapatan atau sebaliknya, 

dari Unicity atau berpartisipasi dalam suatu fungsi atau program 

Unicity. Unicity berhak untuk menahan penghargaan sampai 

proses disiplin telah selesai untuk kepentingan Unicity. Karena 

Mitra yang diskors tidak dapat menempatkan pesanan produk, 

mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk penghargaan 

selama masa skors tersebut. Unicity dapat, pad kebijaksanaan 

mutlaknya, menahan hak Kemitraan selama masa skorsing dan 

semua Komisi yang diperoleh.

Penghentian.5)

D. Pemberitahuan dari Penghentian untuk suatu Perkara 

Ketika sebuah keputusan dibuat untuk menghentikan seorang 

Mitra untuk suatu perkara, Unicity akan mengirimkan 

pemberitahuan melalui surat untuk penghentian Mitra sesuai 

alamat terbaru dalam berkas. Ketika tanda terima pemberitahuan 

dari Unicity diterima, Mitra harus segera menghentikan semua 

kegiatannya sebagai Mitra. Pemberitahuan akan dianggap telah 

diterima pada saat pengiriman, tetapi tidak lebih dari sepuluh (10) 

hari setelah pengiriman.

E. Banding dari Penghentian

Seorang Mitra yang telah dihentikan secara paksa dapat 

mengajukan banding penghentian dengan mengajukan secara 

tertulis disertai penjelasan, termasuk meringankan atau meredakan 

keadaan. Mitra wajib menyampaikan banding tertulis dalam jangka 

waktu yang ditentukan dalam surat penghentian, tapi setidaknya 

dalam waktu lima belas (15) hari sejak diterimanya pemberitahuan 

penghentian tersebut. Unicity akan meninjau banding tersebut 

tepat pada waktunya dan memberitahu Mitra keputusannya. Jika 

banding tidak diterima dalam jangka waktu yang ditentukan, 

pemutusan akan bersifat �nal dan mengikat Mitra. Jika banding 

diajukan kepada Unicity dalam waktu yang ditentukan, Unicity 

akan meninjau banding tepat pada waktunya dan memberitahu 

Mitra keputusannya. Semua keputusan banding dibuat oleh Unicity 

bersifat �nal dan mengikat Mitra.

F. Hasil dari Penghentian

Apakah Mitra yang dihentikan melalui pengunduran diri sukarela 

atau melalui penghentian paksa oleh Unicity, ijin, hak, dan hak 

istimewa Kemitraan dicabut dan Mitra tidak lagi berhak untuk 

menjual produk Unicity, mensponsori calon Mitra Unicity lainnya, 

atau mewakili dirinya sendiri sebagai usahawan mandiri atau Mitra 

Unicity. Selain itu, seorang Mitra yang dihentikan kehilangan 

semua hak atas Downline yang ada dan tidak lagi berhak menerima 

komisi, pengembalian, rabat, penghargaan, atau kompensasi apa 

pun, yang sudah diterima atau sebaliknya, dari Unicity, juga Mitra 

tidak berhak atas klaim lainnya untuk ganti rugi berkaitan dengan 

hilangnya Pelanggan ecerannya atau investasi yang telah 

dilakukan. Seorang Mitra juga kehilangan hak untuk Daftar Mitra. 

Seorang Mitra yang dihentikan harus segera mengembalikan 

semua Daftar Mitra yang ada kepada Unicity dan semua dokumen 

lainnya dan bahan tersedia bagi dia. Kemitraan yang dihentikan 

secara paksa adalah milik Unicity dan akan tetap dalam posisi 

silsilah Kemitraan Unicity dan akan diselesaikan dengan cara yang 

mencerminkan pertimbangan dan melayani kepentingan terbaik 

dari Unicity, serta kepentingan Downline Mitra dari Mitra yang 

dihentikan dan Upline dari Kemitraan yang dihentikan. Seorang 

Mitra yang telah diberhentikan untuk perkara tidak dapat 

mengajukan permohonan kembali untuk sebuah Kemitraan Unicity 

selama delapan belas (18) bulan setelah penghentian tersebut. Jika 

seorang Mitra  adalah pada peringkat Presidential Director atau 

lebih tinggi dan dihentikan untuk perkara, maka ia setuju bahwa ia   
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C. Proses Disipliner

seorang   Mitra   yang   berada   pada  peringkat  level  tertentu  

dan  dihentikan  untuk  perkara,  maka  dia  setuju  bahwa  dia   

keadaan.  Seorang  Mitra  yang   ditempatkan   dalam   masa   

selama masa skors tersebut.  Unicity   dapat,   pada   kebijaksanaan   



Penghargaan Mitra dan Biaya-biaya

Bagian 7

A. Penghargaan Mitra dan Biaya-Biaya

Seorang Mitra dikompensasi sesuai dengan Award Plan. Peraturan 

berikut mengikuti garis pedoman untuk pembayaran pendapatan 

di bawah Award Plan dan biaya yang terjadi dibebankan ke Mitra.

B. Pencapaian Peringkat

Seorang Mitra sepenuhnya bertanggung jawab untuk memenuhi 

1) Volume yang disyaratkan, 2) Peringkat dan 3) setiap program 

Kuali_kasi atau persyaratan lainnya. Unicity tidak berkewajiban 

untuk menjamin atau memastikan bahwa seorang Mitra memenuhi 

setiap persyaratan Kuali�kasi dari Award Plan.

C. Jaminan Pendapatan

Seorang Mitra tidak dijamin mendapat pendapatan tertentu atau 

tingkat laba atau kesuksesan. Laba dan keberhasilan seorang Mitra 

hanya dapat diperoleh melalui penjualan yang sukses, 

menggunakan, dan mengkonsumsi produk Unicity oleh Mitra lain 

dalam Downline Mitra itu.

D. Cek Penghargaan Bulanan Minimun

Unicity menyimpan sejumlah kecil penghargaan untuk sebuah 

akun Mitra sampai cukup untuk dibayar. Kecuali ditentukan lain 

oleh Unicity dan untuk meminimalkan biaya proses dan 

penanganan, Unicity tidak akan membayar komisi bulanan untuk 

jumlah berapapun di bawah Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah).

E. Biaya Proses

Seorang Mitra akan dipotong dari komisi bulanan mitra

F. Pembayaran Komisi Bulanan

Komisi akan langsung ditransfer kepada rekening bank setiap bulan 

pada hari (25) kedua puluh lima setelah bulan di mana Komisi ini 

diperoleh. Namun, jika tanggal 25 jatuh pada akhir pekan atau libur, 

maka Komisi akan ditransfer pada hari kerja pertama sesudahnya. 

Tanpa mengurangi hak Unicity tentang pemutusan, pembayaran 

Komisi seorang Mitra dapat ditangguhkan jika Mitra telah 

melanggar atau ketentuan apapun dari kontrak.

G. Penahanan Komisi

Seorang Mitra setuju bahwa Unicity mungkin menahan Komisi 

Mitra untuk setiap jumlah hutang Mitra kepada Unicity. Tanpa 

mengurangi hak Unicity tentang pemutusan, pembayaran komisi 

Mitra mungkin juga ditunda jika Mitra telah melanggar syarat dan 

ketentuan apapun dari Kontrak.

H. Penolakan Bank karena Kesalahan Rekening.

Unicity membuat setiap usaha untuk memastikan bahwa Mitra 

Unicity menerima komisi mereka. Namun, ketika komisi yang telah 

dikirimkan ke rekening Mitra (sesuai dengan Formulir Pembayaran 

Langsung untuk Komisi Bulanan) ditolak oleh bank penerima 

dengan alasan apapun, Mitra dapat mengajukan untuk pengiriman 

kembali disertai pemberitahuan rekening yang benar tetapi akan 

dikenakan kembali biaya proses dan penanganan yang wajar.

I. Ketidakstabilan Pasar Luar Negeri

Kemampuan untuk melakukan pembayaran kepada Mitra sebagai 

hasil dari penjualan produk Unicity di Negara negara di luar 

Amerika Serikat tergantung pada penerimaan uang dolar AS oleh 

Unicity sehubungan dengan penjualan tersebut. Akibatnya, Unicity 

dapat membatasi, menunda, atau memodi�kasi pembayaran 

kepada Mitra selama suatu waktu seperti kondisi pembatasan mata 

uang asing atau pembatasan konversi atau repatriasi uang kepada 

Unicity.

J. Biaya Jasa

Meskipun Unicity menyediakan jasa pelayanan Mitra kepada Mitra 

secara cuma-cuma, dari waktu ke waktu seorang Mitra mungkin 

meminta atau memerlukan jasa luar biasa yang memerlukan waktu 

tambahan dan biaya untuk penelitian dan penyelesaian.
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kualfikasi   atau   persyaratan   lainnya.  Unicity   tidak  berkewajiban  



tidak akan bersaing di pasar manapun yang Unicity telah resmi 

dibuka untuk jangka waktu enam (6) bulan setelah penghentian 

Kemitraannya di setiap pasar yang Unicity telah resmi dibuka. 

Ketentuan pelarangan Sponsor Silang dapat mempertahankan 

penghentian dari Kontrak.

G. Pembelian Produk Kembali

Mitra yang secara sukarela mengakhiri Kemitraannya dapat 

mengirimkan surat pengunduran dirinya disertai dengan semu 

persediaan produk yang "Masih Layak Jual,". Unicity akan 

mengembalikan dana kepada Mitra,  setelah dikurangi biaya 

administrasi sepuluh persen (10%) dan dikurangi semua hal yang 

pernah diterima (misalnya: Komisi atau promosi, dll, yang telah 

dibayarkan kepada Mitra) oleh Mitra untuk pembelian barang. 

Unicity juga akan membeli kembali semua materi penjualan yang 

dikembalikan, dalam kondisi dapat digunakan kembali dan dijual 

kembali. Unicity tidak akan mengeluarkan pengembalian uang atas 

produk yang sebelumnya diketahui telah dijual di bawah Peraturan 

70% kecuali dibeli dalam enam puluh (60) hari terakhir. Kemitraan 

yang berakhir karena perkara tidak memenuhi syarat untuk 

pembelian kembali produk kecuali dibeli dalam enam puluh (60) 

hari terakhir.

Untuk tujuan kebijakan ini, produk tidak dianggap "Masih 

Layak Jual" jika dikembalikan setelah melewati batas 

periode layak jual sebelum tanggal kadaluwarsa produk 

atau produk tidak dianggap “Masih Layak Jual” jika Unicity 

menemukan bahwa produk tersebut adalah produk 

musiman, tidak dijual lagi, atau produk spesial dari promosi.

Jika Komisi telah dibayarkan kepada Upline Mitra yang, 

komisi yang telah dibayarkan tersebut akan didebit dari 

akun Upline. Meskipun persyaratan tertentu dapat berbeda 

menurut hukum di beberapa wilayah, Mitra yang meminta 

pengembalian dana harus melakukan hal berikut:

1)

2)

Menghubungi Customer Service Unicity dan meminta 

formulir dan nomor Return Merchandise Authorization 

(R.M.A);

Mengirim Permintaan secara tertulis pengembalian 

uang dari Unicity (dokumen ini harus disertai dengan 

salinan invoice produk dan formulir R.M.A); dan

Mengembalikan paket dengan nomor R.M.A yang jelas 

pada bagian luar paket, dekat alamat pengirim.

a)

b)

c)

Biaya pengiriman pengembalian produk harus dibayar oleh Mitra. 

Mitra bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan 

dalam proses pengiriman. Barang yang rusak dalam perjalanan, 

dan karenanya tidak dapat dijual kembali akan ditolak. Setelah 

veri�kasi lengkap dari semua dokumen yang diserahkan dan 

barang yang dikembalikan, Unicity akan mengeluarkan 

pengembalian dana kepada Mitra yang mengundurkan diri dalam 

metode pembayaran yang berlaku saat ini.

H. Pengaturan Hukum dan Yurisdiksi

Yurisdiksi dan tempat yang tepat untuk penyelesaian setiap 

perselisihan yang timbul dari, atau berkaitan dengan kontrak 

haruslah Indonesia. Hukum yang berlaku atas kontrak haruslah 

hukum Indonesia.

I. Pembatasan Tanggung Jawab

Terlepas dari bentuk klaim, baik dalam kerugian, kontrak, ata 

lainnya, Unicity dan pegawai, karyawan, dan agen tidak 

bertanggung jawab atas, akibat, hal-hal kecil, kerusakan spesial, 

atau hukuman, termasuk kehilangan keuntungan, untuk setiap 

klaim oleh Mitra lain. Tidak ada tindakan hukum yang dapat 

diajukan oleh salah satu pihak untuk Kontrak ini lebih dari satu 

tahun setelah kejadian yang menimbulkan alasan tindakan 

tersebut telah terjadi.
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kembali.   Pembelian   Produk   yang  melewati  batas  60  hari sejak 
pembelian  sebelumnya,  harus  mengikuti  peraturan  dimana   mitra 
setuju  bahwa  70%  produknya  telah dikonsumsi atau dijual. Unicity 
hanya  akan  melakukan  pengembalian  dana 30% dari produk yang 
telah melewati batas 60 hari dari pembelian sebelumnya. 

Terlepas dari bentuk klaim,   baik   dalam   kerugian,   kontrak,   atau   

pembelian  sebelumnya,  harus  mengikuti  peraturan  dimana   Mitra 

G. Pembelian Produk Kembali

Mitra    yang    secara    sukarela    mengakhiri    Kemitraannya    
dapat mengirimkan surat pengunduran dirinya disertai  dengan 
semua  persediaan  produk  yang  "Masih Layak Jual".  Unicity 
akan  mengembalikan   dana  kepada  Mitra,  setelah dikurangi 
biaya  administrasi sepuluh persen (10%) dan dikurangi semua 
hal  yang  pernah  diterima (misalnya: komisi, promosi, dll yang 
telah  dibayarkan  kepada Mitra)  oleh  Mitra  untuk   pembelian 
barang.   Unicity   juga   akan  membeli  kembali  semua materi 
pejualan  yang  dikembalikan  dalam  kondisi  dapat digunakan 
atau dijual kembali.    
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komisi yang telah dibayarkan tersebut akan didebit dari 

akun Upline. Meskipun persyaratan tertentu dapat berbeda 

menurut hukum di beberapa wilayah, Mitra yang meminta 

pengembalian dana harus melakukan hal berikut:

1)

2)

Menghubungi Customer Service Unicity dan meminta 

formulir dan nomor Return Merchandise Authorization 

(R.M.A);

Mengirim Permintaan secara tertulis pengembalian 

uang dari Unicity (dokumen ini harus disertai dengan 

salinan invoice produk dan formulir R.M.A); dan

Mengembalikan paket dengan nomor R.M.A yang jelas 

pada bagian luar paket, dekat alamat pengirim.

a)

b)

c)

Biaya pengiriman pengembalian produk harus dibayar oleh Mitra. 

Mitra bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan 

dalam proses pengiriman. Barang yang rusak dalam perjalanan, 

dan karenanya tidak dapat dijual kembali akan ditolak. Setelah 

veri�kasi lengkap dari semua dokumen yang diserahkan dan 

barang yang dikembalikan, Unicity akan mengeluarkan 

pengembalian dana kepada Mitra yang mengundurkan diri dalam 

metode pembayaran yang berlaku saat ini.

H. Pengaturan Hukum dan Yurisdiksi

Yurisdiksi dan tempat yang tepat untuk penyelesaian setiap 

perselisihan yang timbul dari, atau berkaitan dengan kontrak 

haruslah Indonesia. Hukum yang berlaku atas kontrak haruslah 

hukum Indonesia.

I. Pembatasan Tanggung Jawab

Terlepas dari bentuk klaim, baik dalam kerugian, kontrak, ata 

lainnya, Unicity dan pegawai, karyawan, dan agen tidak 

bertanggung jawab atas, akibat, hal-hal kecil, kerusakan spesial, 

atau hukuman, termasuk kehilangan keuntungan, untuk setiap 

klaim oleh Mitra lain. Tidak ada tindakan hukum yang dapat 

diajukan oleh salah satu pihak untuk Kontrak ini lebih dari satu 

tahun setelah kejadian yang menimbulkan alasan tindakan 

tersebut telah terjadi.
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kembali.   Pembelian   Produk   yang  melewati  batas  60  hari sejak 
pembelian  sebelumnya,  harus  mengikuti  peraturan  dimana   mitra 
setuju  bahwa  70%  produknya  telah dikonsumsi atau dijual. Unicity 
hanya  akan  melakukan  pengembalian  dana 30% dari produk yang 
telah melewati batas 60 hari dari pembelian sebelumnya. 

Terlepas dari bentuk klaim,   baik   dalam   kerugian,   kontrak,   atau   

pembelian  sebelumnya,  harus  mengikuti  peraturan  dimana   Mitra 

G. Pembelian Produk Kembali

Mitra    yang    secara    sukarela    mengakhiri    Kemitraannya    
dapat mengirimkan surat pengunduran dirinya disertai  dengan 
semua  persediaan  produk  yang  "Masih Layak Jual".  Unicity 
akan  mengembalikan   dana  kepada  Mitra,  setelah dikurangi 
biaya  administrasi sepuluh persen (10%) dan dikurangi semua 
hal  yang  pernah  diterima (misalnya: komisi, promosi, dll yang 
telah  dibayarkan  kepada Mitra)  oleh  Mitra  untuk   pembelian 
barang.   Unicity   juga   akan  membeli  kembali  semua materi 
pejualan  yang  dikembalikan  dalam  kondisi  dapat digunakan 
atau dijual kembali.    

tidak akan bersaing di pasar manapun yang Unicity telah resmi 

dibuka untuk jangka waktu enam (6) bulan setelah penghentian 

Kemitraannya di setiap pasar yang Unicity telah resmi dibuka. 

Ketentuan pelarangan Sponsor Silang dapat mempertahankan 

penghentian dari Kontrak.

G. Pembelian Produk Kembali

Mitra yang secara sukarela mengakhiri Kemitraannya dapat 

mengirimkan surat pengunduran dirinya disertai dengan semu 

persediaan produk yang "Masih Layak Jual,". Unicity akan 

mengembalikan dana kepada Mitra,  setelah dikurangi biaya 

administrasi sepuluh persen (10%) dan dikurangi semua hal yang 

pernah diterima (misalnya: Komisi atau promosi, dll, yang telah 

dibayarkan kepada Mitra) oleh Mitra untuk pembelian barang. 

Unicity juga akan membeli kembali semua materi penjualan yang 

dikembalikan, dalam kondisi dapat digunakan kembali dan dijual 

kembali. Unicity tidak akan mengeluarkan pengembalian uang atas 

produk yang sebelumnya diketahui telah dijual di bawah Peraturan 

70% kecuali dibeli dalam enam puluh (60) hari terakhir. Kemitraan 

yang berakhir karena perkara tidak memenuhi syarat untuk 

pembelian kembali produk kecuali dibeli dalam enam puluh (60) 

hari terakhir.

Untuk tujuan kebijakan ini, produk tidak dianggap "Masih 

Layak Jual" jika dikembalikan setelah melewati batas 

periode layak jual sebelum tanggal kadaluwarsa produk 

atau produk tidak dianggap “Masih Layak Jual” jika Unicity 

menemukan bahwa produk tersebut adalah produk 

musiman, tidak dijual lagi, atau produk spesial dari promosi.

Jika Komisi telah dibayarkan kepada Upline Mitra yang, 

komisi yang telah dibayarkan tersebut akan didebit dari 

akun Upline. Meskipun persyaratan tertentu dapat berbeda 

menurut hukum di beberapa wilayah, Mitra yang meminta 

pengembalian dana harus melakukan hal berikut:

1)

2)

Menghubungi Customer Service Unicity dan meminta 

formulir dan nomor Return Merchandise Authorization 

(R.M.A);

Mengirim Permintaan secara tertulis pengembalian 

uang dari Unicity (dokumen ini harus disertai dengan 

salinan invoice produk dan formulir R.M.A); dan

Mengembalikan paket dengan nomor R.M.A yang jelas 

pada bagian luar paket, dekat alamat pengirim.

a)

b)

c)

Biaya pengiriman pengembalian produk harus dibayar oleh Mitra. 

Mitra bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan 

dalam proses pengiriman. Barang yang rusak dalam perjalanan, 

dan karenanya tidak dapat dijual kembali akan ditolak. Setelah 

veri�kasi lengkap dari semua dokumen yang diserahkan dan 

barang yang dikembalikan, Unicity akan mengeluarkan 

pengembalian dana kepada Mitra yang mengundurkan diri dalam 

metode pembayaran yang berlaku saat ini.

H. Pengaturan Hukum dan Yurisdiksi

Yurisdiksi dan tempat yang tepat untuk penyelesaian setiap 

perselisihan yang timbul dari, atau berkaitan dengan kontrak 

haruslah Indonesia. Hukum yang berlaku atas kontrak haruslah 

hukum Indonesia.

I. Pembatasan Tanggung Jawab

Terlepas dari bentuk klaim, baik dalam kerugian, kontrak, ata 

lainnya, Unicity dan pegawai, karyawan, dan agen tidak 

bertanggung jawab atas, akibat, hal-hal kecil, kerusakan spesial, 

atau hukuman, termasuk kehilangan keuntungan, untuk setiap 

klaim oleh Mitra lain. Tidak ada tindakan hukum yang dapat 

diajukan oleh salah satu pihak untuk Kontrak ini lebih dari satu 

tahun setelah kejadian yang menimbulkan alasan tindakan 

tersebut telah terjadi.
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kembali.   Pembelian   Produk   yang  melewati  batas  60  hari sejak 
pembelian  sebelumnya,  harus  mengikuti  peraturan  dimana   mitra 
setuju  bahwa  70%  produknya  telah dikonsumsi atau dijual. Unicity 
hanya  akan  melakukan  pengembalian  dana 30% dari produk yang 
telah melewati batas 60 hari dari pembelian sebelumnya. 

Terlepas dari bentuk klaim,   baik   dalam   kerugian,   kontrak,   atau   

pembelian  sebelumnya,  harus  mengikuti  peraturan  dimana   Mitra 

G. Pembelian Produk Kembali

Mitra    yang    secara    sukarela    mengakhiri    Kemitraannya    
dapat mengirimkan surat pengunduran dirinya disertai  dengan 
semua  persediaan  produk  yang  "Masih Layak Jual".  Unicity 
akan  mengembalikan   dana  kepada  Mitra,  setelah dikurangi 
biaya  administrasi sepuluh persen (10%) dan dikurangi semua 
hal  yang  pernah  diterima (misalnya: komisi, promosi, dll yang 
telah  dibayarkan  kepada Mitra)  oleh  Mitra  untuk   pembelian 
barang.   Unicity   juga   akan  membeli  kembali  semua materi 
pejualan  yang  dikembalikan  dalam  kondisi  dapat digunakan 
atau dijual kembali.    

H. Pengaturan Hukum & Yurisdiksi
Yurisdiksi dan tempat yang tepat untuk penyelesaian setiap 
perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan kontrak haruslah 
di Indonesia. Hukum yang berlaku atas kontrak haruslah hukum 
Indonesia dibawah Pengadilan Negeri Surabaya.

Penghentian Kemitraan

Bagian 8

A. Pengunduran Diri Sukarela

Sebagai tambahan terhadap hak lainnya dari penghentian pada 

sebuah Kemitraan, seorang Mitra mungkin, dalam suatu waktu, 

mengundurkan diri secara sukarela sebagai Mitra Unicity. Seorang 

Mitra yang mengundurkan diri kehilangan semua hak - hak untuk 

semua manfaat dalam Kemitraan dan untuk semua jaringan 

Downline, hak istimewa Mitra, dan Peringkat Mitra. Seorang Mitra 

yang mengundurkan diri secara sukarela tidak dapat mengajukan 

kembali untuk sebuah Kemitraan baru atau mengajukan untuk 

memegang sebuah manfaat kepentingan dalam Kemitraan yang 

ada sampai enam (6) bulan setelah Unicity selesai memproses 

penghentian tersebut.

Seorang Mitra dapat mengundurkan diri dengan sukarela dengan :

Mengirimkan ke Unicity surat pengunduran diri 

ditandatangani oleh semua Mitra dalam Kemitraan dan 

daftar nama Mitra dan Nomor ID; atau

Gagal untuk memperbaharui Perjanjian Mitra untuk masa 

tahunan tambahan (lihat Bagian 3D).

1)

2)

B. Pemutusan Paksa

Kemitraan seseorang dapat diakhiri oleh Unicity oleh suatu sebab. 

Seorang Mitra setuju bahwa Unicity memiliki hak untuk mengambil 

tindakan cepat dan tegas dalam membatasi atau menghentikan 

seorang Mitra yang ditemukan melakukan pelanggaran terhadap 

Peraturan & Prosedur, Perjanjian Mitra, Award Plan, atau setiap 

hukum pemerintah, ketetapan, dan/atau peraturan yang berkaitan 

dengan bisnis Unicity. Unicity juga berhak untuk menempuh jalur 

hukum atas pelanggaran tersebut, serta penggantian dari Mitra 

untuk biaya-biaya yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk 

biaya pengadilan dan biaya pengacara.

C. Proses Disiplin

Kegagalan dalam mematuhi kontrak dapat mengakibatkan 

tindakan disiplin yang sesuai. Setelah tindakan disiplin selesai, 

Unicity dapat mengumumkan rincian tindakan disiplin tersebut. 

Kebijakan pelanggaran yang tidak mengakibatkan penghentian 

segera dapat ditangani dengan cara berikut. Proses disiplin 

mungkin melibatkan satu langkah atau semua langkah ini:

Peringatan informal. Mitra dapat diberitahu, secara lisan 

atau tertulis, jika Mitra melakukan pelanggaran terhadap 

Kontrak.

Peringatan formal. Sebuah peringatan tertulis yang resmi 

dapat dikirimkan ke Mitra menyatakan bahwa kegagalan 

untuk menghentikan pelanggaran lain dapa 

mengakibatkan tindakan disiplin lebih lanjut.

Masa Percobaan. Seorang Mitra mungkin akan mendapat 

masa percobaan karena melanggar Kontrak. Lama dan 

kondisi masa percobaan dapat bervariasi, tergantung pada 

keadaan. Seorang Mitra yan ditempatkan dalam masa 

percobaan dapat mengajukan keberatan atas hukuman 

percobaan dengan menggunakan prosedur untuk menarik 

skorsing seperti dijelaskan di bawah.

Skorsing. Skorsing adalah penarikan sementara ijin sebuah 

kemitraan. Seorang Mitra dan Kemitraan dapat diskors suatu 

untuk pelanggaran berat atau pelanggaran Kontrak, dan 

skorsing bisa berlangsung untuk jangka waktu hari atau 

bulan, tergantung pada setiap kasus. Dalam hal skorsing, 

surat skorsing akan dikirim ke Mitra dan dianggap sebagai 

peringatan terakhir. Pemberitahuan ini berisi daftar 

tindakan yang Mitra harus ambil agar Unicity mencabut 

skorsing tersebut. Tindakan ini mungkin termasuk yang 

berikut:

1)

2)

3)

4)

Menghentikan segera semua pelanggaran;

Pengajuan pernyataan tertulis kepada Unicity dalam 

menanggapi Skorsing, dan

Tindakan lain yang diperlukan atau diminta oleh Unicity. 

-

-

-

Seorang Mitra yang gagal untuk menanggapi surat skorsing dapat 

dihentikan keanggotaannya. Seorang Mitra dapat memohon 

menarik skorsing secara tertulis dalam jangka waktu tertentu yang 

diuraikan dalam surat skorsing. Mitra yang diskors tidak memenuhi 

syarat untuk menerima penghargaan, pendapatan atau sebaliknya, 

dari Unicity atau berpartisipasi dalam suatu fungsi atau program 

Unicity. Unicity berhak untuk menahan penghargaan sampai 

proses disiplin telah selesai untuk kepentingan Unicity. Karena 

Mitra yang diskors tidak dapat menempatkan pesanan produk, 

mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk penghargaan 

selama masa skors tersebut. Unicity dapat, pad kebijaksanaan 

mutlaknya, menahan hak Kemitraan selama masa skorsing dan 

semua Komisi yang diperoleh.

Penghentian.5)

D. Pemberitahuan dari Penghentian untuk suatu Perkara 

Ketika sebuah keputusan dibuat untuk menghentikan seorang 

Mitra untuk suatu perkara, Unicity akan mengirimkan 

pemberitahuan melalui surat untuk penghentian Mitra sesuai 

alamat terbaru dalam berkas. Ketika tanda terima pemberitahuan 

dari Unicity diterima, Mitra harus segera menghentikan semua 

kegiatannya sebagai Mitra. Pemberitahuan akan dianggap telah 

diterima pada saat pengiriman, tetapi tidak lebih dari sepuluh (10) 

hari setelah pengiriman.

E. Banding dari Penghentian

Seorang Mitra yang telah dihentikan secara paksa dapat 

mengajukan banding penghentian dengan mengajukan secara 

tertulis disertai penjelasan, termasuk meringankan atau meredakan 

keadaan. Mitra wajib menyampaikan banding tertulis dalam jangka 

waktu yang ditentukan dalam surat penghentian, tapi setidaknya 

dalam waktu lima belas (15) hari sejak diterimanya pemberitahuan 

penghentian tersebut. Unicity akan meninjau banding tersebut 

tepat pada waktunya dan memberitahu Mitra keputusannya. Jika 

banding tidak diterima dalam jangka waktu yang ditentukan, 

pemutusan akan bersifat �nal dan mengikat Mitra. Jika banding 

diajukan kepada Unicity dalam waktu yang ditentukan, Unicity 

akan meninjau banding tepat pada waktunya dan memberitahu 

Mitra keputusannya. Semua keputusan banding dibuat oleh Unicity 

bersifat �nal dan mengikat Mitra.

F. Hasil dari Penghentian

Apakah Mitra yang dihentikan melalui pengunduran diri sukarela 

atau melalui penghentian paksa oleh Unicity, ijin, hak, dan hak 

istimewa Kemitraan dicabut dan Mitra tidak lagi berhak untuk 

menjual produk Unicity, mensponsori calon Mitra Unicity lainnya, 

atau mewakili dirinya sendiri sebagai usahawan mandiri atau Mitra 

Unicity. Selain itu, seorang Mitra yang dihentikan kehilangan 

semua hak atas Downline yang ada dan tidak lagi berhak menerima 

komisi, pengembalian, rabat, penghargaan, atau kompensasi apa 

pun, yang sudah diterima atau sebaliknya, dari Unicity, juga Mitra 

tidak berhak atas klaim lainnya untuk ganti rugi berkaitan dengan 

hilangnya Pelanggan ecerannya atau investasi yang telah 

dilakukan. Seorang Mitra juga kehilangan hak untuk Daftar Mitra. 

Seorang Mitra yang dihentikan harus segera mengembalikan 

semua Daftar Mitra yang ada kepada Unicity dan semua dokumen 

lainnya dan bahan tersedia bagi dia. Kemitraan yang dihentikan 

secara paksa adalah milik Unicity dan akan tetap dalam posisi 

silsilah Kemitraan Unicity dan akan diselesaikan dengan cara yang 

mencerminkan pertimbangan dan melayani kepentingan terbaik 

dari Unicity, serta kepentingan Downline Mitra dari Mitra yang 

dihentikan dan Upline dari Kemitraan yang dihentikan. Seorang 

Mitra yang telah diberhentikan untuk perkara tidak dapat 

mengajukan permohonan kembali untuk sebuah Kemitraan Unicity 

selama delapan belas (18) bulan setelah penghentian tersebut. Jika 

seorang Mitra  adalah pada peringkat Presidential Director atau 

lebih tinggi dan dihentikan untuk perkara, maka ia setuju bahwa ia   
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C. Proses Disipliner

seorang   Mitra   yang   berada   pada  peringkat  level  tertentu  

dan  dihentikan  untuk  perkara,  maka  dia  setuju  bahwa  dia   

keadaan.  Seorang  Mitra  yang   ditempatkan   dalam   masa   

selama masa skors tersebut.  Unicity   dapat,   pada   kebijaksanaan   



berwenang dalam perserikatan dan berisi daftar nama-nama dan 

Nomor Identi
kasi Pajak untuk perserikatan bersama dengan 

nama-nama dari ahli waris dari perserikatan dan wakil-wakilnya dan 

dilampiri dengan surat- surat Tambahan Perjanjian Kemitraan. Lebih 

lanjut, harus ada jaminan bahwa perserikatan adalah sah dan baik 

perserikatan ataupun ahli waris dari perserikatan tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan Perjanjian Kerjasama atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan dalam perserikatan tunduk pada aturan 

yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 

lima puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

H. Pemilik Tunggal dan Badan Usaha Lainnya

Pemilik Tunggal, Perseroan Terbatas, Organisasi dan Asosiasi 

dengan Nomor Identi
kasi Pajak harus wajib melengkapi Nomor 

Identi
kasi Pajak dan laporan kepemilikan atau dokumentasi lain 

yang diperlukan, termasuk Tambahan Perjanjian Kemitraan yang 

sesuai. Pengalihan kepemilikan tunduk pada aturan yang dimuat 

dalam pasal L. Mitra yang merupakan Pemilik Tunggal, Perseroan 

Terbatas, Organisasi dan Asosiasi yang mentransfer lima puluh 

persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari 

Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

I. Perubahan Status Kedistributoran

Seorang Mitra yang ingin mengubah status dari Mitra perorangan 

menjadi sebuah perusahaan atau kemitraan di bawah Sponsor yang 

sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 

Tambahan Perjanjian Kemitraan.

J. Pernikahan Distributor

Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 

masing-masing diperbolehkan untuk mempertahankan Kemitraan 

masing-masing. Namun demikian, setelah menikah haknya untuk 

melakukan perubahan data maupun pensponsoran akan sangat 

terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.

K. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Jika Mitra menikah atau Kemitraan dipegang pada perusahaan, 

partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 

penghargaan selanjutnya harus diberikan.

L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.

Jika Mitra menjualnya kepada sponsor, Kemitraan akan 

digabung ke dalam Kemitraan sponsor yang ada saat ini.

Prosedur penawaran di sini tidak berlaku untuk pengalihan 

Kemitraan dengan alasan kehendak pribadi yang dapat 

diterima atau surat wasiat atau perubahan status Kemitraan 

yang diuraikan di bawah ini:

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya 

dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra yang diubah 

dengan dokumentasi pendukung.

2.Penafsiran atas Peraturan & Prosedur yang berkaitan dengan 

pengalihan suatu Kemitraan akan dilakukan untuk melindungi 

dan kebaikan Unicity serta kepentingan Downline dan Upline 

dari Kemitraan yang bersangkutan. Unicity berhak menolak 

setiap pengalihan, penjualan atau pembelian yang dapat 

mempengaruhi Perjanjian Kemitraan.

Ketika pengalihan Kemitraan diizinkan, Unicity mungkin 

memerlukan hal-hal berikut ini, bersama dengan dokumen atau 

informasi lain apa pun yang diminta oleh Unicity:

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin 

mengubah statusnya menjadi perorangan, selama Mitra 

perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 

badan hukum tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis 

Sebuah Aplikasi Perjanjian Kemitraan yang baru 

ditandatangani dari Mitra penerima dengan pembayaran 

biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan

-

-

-

-

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 

statusnya menjadi perorangan, selama Mitra perorangan 

dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan hukum 

tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

a.

b.

-

-

-

-

-
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1.
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3.

I . Perubahan Status Kemitraaan

J. Pernikahan Mitra

kepentingan  keuntungan  pada  Kemitraan  Unicity manapun. Unicity 

partnership,

tertera  dalam  Perjanjian  Kemitraan  berlaku  efektif  sejak  Unicity  

Kemitraannya  harus  mengirimkan  secara  tertulis  penawaran  

Penafsiran  atas  Peraturan  &  Prosedur yang berkaitan dengan 

I. Perubahan Status Kemitraan

menjadi sebuah perusahaan atau Kemitraan di bawah Sponsor yang 

,  perserikatan,  perseroan  terbatas,  partnership terbatas,  

Kemitraan  dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

berwenang dalam perserikatan dan berisi daftar nama-nama dan 

Nomor Identi
kasi Pajak untuk perserikatan bersama dengan 

nama-nama dari ahli waris dari perserikatan dan wakil-wakilnya dan 

dilampiri dengan surat- surat Tambahan Perjanjian Kemitraan. Lebih 

lanjut, harus ada jaminan bahwa perserikatan adalah sah dan baik 

perserikatan ataupun ahli waris dari perserikatan tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan Perjanjian Kerjasama atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan dalam perserikatan tunduk pada aturan 

yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 

lima puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

H. Pemilik Tunggal dan Badan Usaha Lainnya

Pemilik Tunggal, Perseroan Terbatas, Organisasi dan Asosiasi 

dengan Nomor Identi
kasi Pajak harus wajib melengkapi Nomor 

Identi
kasi Pajak dan laporan kepemilikan atau dokumentasi lain 

yang diperlukan, termasuk Tambahan Perjanjian Kemitraan yang 

sesuai. Pengalihan kepemilikan tunduk pada aturan yang dimuat 

dalam pasal L. Mitra yang merupakan Pemilik Tunggal, Perseroan 

Terbatas, Organisasi dan Asosiasi yang mentransfer lima puluh 

persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari 

Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

I. Perubahan Status Kedistributoran

Seorang Mitra yang ingin mengubah status dari Mitra perorangan 

menjadi sebuah perusahaan atau kemitraan di bawah Sponsor yang 

sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 

Tambahan Perjanjian Kemitraan.

J. Pernikahan Distributor

Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 

masing-masing diperbolehkan untuk mempertahankan Kemitraan 

masing-masing. Namun demikian, setelah menikah haknya untuk 

melakukan perubahan data maupun pensponsoran akan sangat 

terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.

K. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Jika Mitra menikah atau Kemitraan dipegang pada perusahaan, 

partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 

penghargaan selanjutnya harus diberikan.

L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.

Jika Mitra menjualnya kepada sponsor, Kemitraan akan 

digabung ke dalam Kemitraan sponsor yang ada saat ini.

Prosedur penawaran di sini tidak berlaku untuk pengalihan 

Kemitraan dengan alasan kehendak pribadi yang dapat 

diterima atau surat wasiat atau perubahan status Kemitraan 

yang diuraikan di bawah ini:

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya 

dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra yang diubah 

dengan dokumentasi pendukung.

2.Penafsiran atas Peraturan & Prosedur yang berkaitan dengan 

pengalihan suatu Kemitraan akan dilakukan untuk melindungi 

dan kebaikan Unicity serta kepentingan Downline dan Upline 

dari Kemitraan yang bersangkutan. Unicity berhak menolak 

setiap pengalihan, penjualan atau pembelian yang dapat 

mempengaruhi Perjanjian Kemitraan.

Ketika pengalihan Kemitraan diizinkan, Unicity mungkin 

memerlukan hal-hal berikut ini, bersama dengan dokumen atau 

informasi lain apa pun yang diminta oleh Unicity:

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin 

mengubah statusnya menjadi perorangan, selama Mitra 

perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 

badan hukum tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis 

Sebuah Aplikasi Perjanjian Kemitraan yang baru 

ditandatangani dari Mitra penerima dengan pembayaran 

biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan

-

-

-

-

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 

statusnya menjadi perorangan, selama Mitra perorangan 

dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan hukum 

tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.
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b.

-

-

-

-

-
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yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 
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sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 
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Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 
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terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.
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partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 
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L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.

Jika Mitra menjualnya kepada sponsor, Kemitraan akan 

digabung ke dalam Kemitraan sponsor yang ada saat ini.

Prosedur penawaran di sini tidak berlaku untuk pengalihan 

Kemitraan dengan alasan kehendak pribadi yang dapat 

diterima atau surat wasiat atau perubahan status Kemitraan 
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memerlukan hal-hal berikut ini, bersama dengan dokumen atau 

informasi lain apa pun yang diminta oleh Unicity:

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.
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perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 
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biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan

-

-

-

-

Transfer antara suami dan istri
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Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 
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Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 
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menjadi sebuah perusahaan atau Kemitraan di bawah Sponsor yang 

,  perserikatan,  perseroan  terbatas,  partnership terbatas,  

Kemitraan  dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

Proses Aplikasi Kemitraan

Bagian 2

A. Persyaratan, Aplikasi dan Starter Kit

Seseorang dapat menjadi Mitra Unicity jika memenuhi kriteria 

berikut ini:

Tidak ada produk yang harus dibeli untuk menjadi Mitra Unicity. 

Perjanjian Kemitraan menjadi pengikat dengan Unicity ketika 

Perjanjian Kemitraan diproses dan dimasukkan ke dalam database 

Unicity sebagai Mitra dengan performa yang baik. Unicity memiliki 

hak, atas kebijakannya sendiri, untuk menolak Perjanjian Kemitraan. 

Unicity tidak akan menerima informasi yang tidak akurat dan salah 

dalam Perjanjian Kemitraan. Unicity tidak akan memproses 

Perjanjian Kemitraan yang tidak lengkap, tidak akurat atau salah. 

Mitra bertanggung jawab untuk memberitahu Unicity tentang 

perubahan yang memengaruhi keakuratan dari Perjanjian 

Kemitraan. Starter Kit dapat dibeli dari Sponsor atau langsung dari 

Unicity.

B. Wilayah Kerja

Dengan diterimanya Perjanjian Kemitraan Indonesia maka seorang 

mitra hanya dapat menjalankan bisnisnya di Indonesia. Apabila 

Seorang Mitra memiliki keinginan untuk menjalankan bisnis Unicity 

di luar Indonesia dan hak milik dan wilayah kerja, mereka dapat 

melakukannya sesuai dengan Bagian 4F International Sponsoring 

yang tergabung dalam referensi ini.

C. Nomor ID Kemitraan

Setiap Mitra akan mendapatkan satu nomor pengenal numerik 

(Nomor ID) yang unik yang dikeluarkan oleh Unicity. Unicity akan 

memberikan Nomor ID kepada setiap Mitra. Semua individu atau 

badan (perusahaan, kerekanan, perserikatan, dll) harus 

menyerahkan kepada Unicity Nomor Kartu Identitas Indonesia (KTP) 

atau identi�kasi rinci lainnya yang diperlukan oleh Unicity.

D. Kepentingan keuntungan

Seseorang tidak boleh memiliki atau memegang kepentingan 

keuntungan dalam lebih dari satu Keanggotaan, tanpa persetujuan 

tertulis dari Unicity, kecuali suami istri. Ini termasuk yang tercantum 

sebagai pemilik, rekan atau peserta dalam setiap kemitraan, 

perusahaan, perserikatan dan badan lainnya yang mungkin dalam 

relasi Kemitraan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, berikut 

ini berlaku :

Memiliki usia setidaknya 18 Tahun.

Melengkapi, menandatangani, dan mengembalikan 

Aplikasi/Perjanjian Kemitraan yang asli ke Unicity.

Mengirimkan Salinan/copy Kartu Identitas Warga Negara 

Indonesia (KTP) Bersama dengan aplikasi kemitraan.

Membayar biaya aplikasi/keanggotaan.

Jika seorang anggota keluarga Mitra terlibat dalam suatu tindakan 

atau kegiatan yang bisa melanggar Kontrak jika dilakukan oleh 

mitra, maka tindakan tersebut dapat berakibat kepada Mitra. 

Tindakan atau kegiatan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas 

pada:

E. Badan Usaha

Unicity atas kebijakannya memberi izin kepada suatu perusahaan 

untuk memegang Kemitraan. Pendaftaran yang diajukan oleh 

perusahaan harus ditanda tangani oleh orang yang berwenang 

dalam perusahaan dan berisi daftar nama dan Nomor Identi�kasi 

Pajak dari perusahaan bersama dengan nama-nama pemimpin 

perusahaan, direktur, pemegang saham dan bersama surat-surat 

tambahan Perjanjian Kemitraan. Di samping itu, Perusahaan yang 

bersangkutan harus menjamin bahwa Perusahaan dalam keadaan 

baik dan Perusahaan termasuk para direktur serta pemegang 

sahamnya tidak sedang terkait dan atau memiliki kepentingan 

keuntungan pada Kemitraan Unicity lainnya. Unicity berhak untuk 

meminta salinan Akte Pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Struktur Organisasi 

Perusahaan ataupun informasi tambahan lainnya tentang 

perusahaan untuk melindungi kepentingan Unicity. Pengalihan 

kepemilikan di perusahaan tunduk pada aturan yang dimuat dalam 

pasal L. Mitra perusahaan yang mentransfer lima puluh persen (50%) 

atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari Unicity dapat 

diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

F. Kemitraan

Unicity atas kebijakannya, memungkinkan untuk kerjasama dalam 

menjalankan sebuah kemitraan. Pendaftaran yang diajukan 

berdasarkan kerjasama dan kepemilikan bersama harus 

ditandatangani oleh salah seorang yang diberikan kuasa dan berisi 

nama dan Nomor Identi�kasi Pajak atau untuk kemitraan bersama 

dilengkapi dengan nama-nama dari mitra tersebut dan dilampiri 

dengan surat-surat Perjanjian Kemitraan Tambahan. Lebih lanjut, 

harus ada jaminan bahwa masing-masing Mitra kerja tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan perjanjian partnership atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan di perusahaan tunduk pada aturan yang 

dimuat dalam pasal L. Mitra perusahaan yang mentransfer lima 

puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

G. Perserikatan

Unicity atas kebijakannya mengizinkan perserikatan untuk 

memegang sebuah Kemitraan. Pendaftaran yang diajukan oleh 

perserikatan harus ditandatangani oleh pejabat yang

1) Ketika Starter Kit dibeli dari Sponsor, Perjanjian Kemitraan harus 

dilengkapi dan diserahkan langsung ke Unicity. Perjanjian Kemitraan 

harus diterima oleh Unicity sebagaimana disebutkan di atas sebelum 

pada akhirnya memiliki ikatan dengan Unicity.

2) Untuk membeli Stater Kit langsung dari Unicity, pemohon harus

melengkapi dan menyelesaikan Perjanjian Kemitraan kemudian 

mengirimkannya ke Unicity bersama dengan dokumentasi yang 

disebutkan di atas disertai dengan pembayaran. Setelah Perjanjian 

Kemitraan diterima, Unicity akan mengirim Starter Kit langsung ke 

Mitra baru atau sponsor. Jika permohonan ditolak, permohonan 

akan dikembalikan kepada pemohon beserta pembayaran yang 

telah diterima.

1) Tanpa pembatasan, seorang pasangan Mitra dan/atau anggota 

dari suatu unit keluarga (orang-orang tersebut tinggal bersama 

dengan mitra) adalah dianggap memiliki kepentingan 

keuntungan dalam Kemitraan Mitra; dan

2) Seorang suami istri bisa memiliki Kemitraan terpisah hanya jika 

pasangannya yang menjadi sponsor . Setiap Mitra sepenuhnya 

bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban bulanan 

sebagai Mitra : 

(i)Persyaratan volume

(ii)Peringkat; dan

Mengajukan dana atau biaya kepada pihak ketiga untuk 

memperoleh keuntungan dalam Kemitraan;

Memberi pinjaman kepada pihak ketiga untuk memperoleh 

keuntungan dalam Kemitraan;

Memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan pihak 

ketiga yang memiliki minat dalam Kemitraan tanpa 

mengungkapkannya dengan Unicity;

Secara keuangan mendukung dengan cara apapun, pihak ketiga 

ini dalam litigasi atau tindakan yang melawan Unicity (termasuk 

pembayaran biaya pengacara, pembayaran biaya 

perjalanan,pembayaran biaya para ahli atau sejenisnya);

Mengungkapkan dalam bentuk apapun informasi yang bersifat 

rahasia, kepemilikan atau apapun kepada pihak ketiga atau 

agen- agennya ; dan

Memasukkan ke dalam perjanjian atau pemahaman bahwa 

mitra akan membagi keuntungan dalam cara apapun dengan 

pihak ketiga sehubungan dengan keberhasilan sebagai mitra 

tanpa persetujuan tertulis dari Unicity.

(iii) Program kuali�kasi lainnya atau persyaratan untuk 

mendapatkan Penghargaan dalam Award Plan.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Kemitraan. 

1)  Ketika  pendaftaran  melalui  Sponsor,  Perjanjian Kemitraan harus  

2) Untuk pendaftaran langsung  melalui Unicity,  pemohon harus

Indonesia (KTP) Bersama dengan aplikasi Kemitraan.

perubahan    yang    mempengaruhi    keakuratan    dari     Perjanjian     

Seorang Mitra memiliki keinginan untuk menjalankan bisnis Unicity 

dengan     Mitra)       adalah     dianggap     memiliki     kepentingan     

Mitra,    maka   tindakan   tersebut   dapat   berakibat   kepada   Mitra.   

Mitra  akan  membagi  keuntungan  dalam  cara  apapun  dengan  

pihak  ketiga  sehubungan  dengan  keberhasilan  sebagai  Mitra  

menjalankan    sebuah    Kemitraan.    Pendaftaran    yang    diajukan    

nama dan Nomor Identifikasi Pajak  atau  untuk  Kemitraan  bersama  

dilengkapi  dengan  nama-nama  dari  Mitra   tersebut  dan  dilampiri  

F. Partnership

Unicity     atas     kebijakannya,     mengizinkan   partnership    dalam  

secara     partnership       dan       kepemilikan      bersama        harus      

Biaya pendaftaran sebesar Rp. 150,000. Dengan diterimanya aplikasi
Kemitraan  Unicity  seseorang  berhak mendapatkan 1 unit Starter Kit
disertai dengan beberapa sachet produk tester didalamnya.Tidak ada  
produk  yang  harus  dibeli  untuk  menjadi  Mitra  Unicity.    Perjanjian 
Kemitraan  menjadi pengikat dengan Unicity ketika aplikasi kemitraan 
diproses dan  dimasukan  ke dalam database Unicity. Unicity memiliki
hak  untuk  menolak  Aplikasi Kemitraan. Unicity tidak akan menerima
informasi  yang   tidak   akurat  dan  salah  dalam  Aplikasi  Perjanjian
Kemitraan.  Unicity  tidak  akan  memproses  Aplikasi Kemitraan yang 
tidak  lengkap,  tidak  akurat  ataupun  tidak benar. Mitra bertanggung
jawab  untuk  memberitahu  Unicity untuk setiap perubahan informasi 
yang mempengaruhi keakuratan dari Perjanjian Kemitraan.

Bagian 9

A. Definisi
Suatu program yang diselenggarakan untuk para konsumen Unicity 
agar dengan meregistrasi sebagai Konsumen Prioritas, konsumen 
dapat memperoleh keuntungan lebih dari konsumen pada umumnya 
diantaranya; bebas biaya registrasi, dapat berbelanja produk dengan 
harga Mitra, memperoleh kredit produk setiap mereferalkan konsumen 
sebagai Konsumen Prioritas, serta menikmati promo promo selektif 
lainnya yang diselenggarakan oleh Unicity.
B. Persyaratan Pendaftaran
Seseorang dapat mendaftarkan dirinya sebagai Konsumen Prioritas 
Unicity jika memenuhi kriteria berikut ini:

Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing; 
Melengkapi data pribadi antara lain nama, alamat, tanggal lahir, 
email, dan nomor telepon yang valid;
Memilih/Menyediakan ID Mitra atau ID KPU yang akan dirujuk 
pada proses pendaftaran.

(i)
(ii)

(iii)

C. Proses Pendaftaran
Setelah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, 
pengajuan/ pendaftaran Konsumen Prioritas Unicity dapat 
dilakukan online melalui website Unicity atau offline melalui 
kantor, telepon, email dan juga kanal whatsapp.
Pendaftaran Konsumen Prioritas tidak dikenakan biaya 
pendaftaran.
Setelah proses pendaftaran selesai, Konsumen Prioritas akan 
memperoleh ID numerik unik yang dapat digunakan pada setiap 
pembelanjaan produk Unicity.
Konsumen Prioritas berhak untuk berbelanja produk dengan 
harga Mitra.

•

•

•

•

D. Masa Berlaku
Konsumen Prioritas yang telah teregistrasi berhak melakukan 
pembelanjaan kapanpun, dan keuntungan sebagai  Konsumen 
Prioritas berlangsung dua belas (12) bulan sejak pembelanjaan 
terakhir.
E. Proses Berbelanja Produk
Konsumen Prioritas Unicity dapat memesan produk dengan cara  
Online atau Offline sebagai berikut:
1. Via Online

Program Konsumen Prioritas Unicitytidak akan bersaing di pasar manapun yang Unicity telah resmi 

dibuka untuk jangka waktu enam (6) bulan setelah penghentian 

Kemitraannya di setiap pasar yang Unicity telah resmi dibuka. 

Ketentuan pelarangan Sponsor Silang dapat mempertahankan 

penghentian dari Kontrak.

G. Pembelian Produk Kembali

Mitra yang secara sukarela mengakhiri Kemitraannya dapat 

mengirimkan surat pengunduran dirinya disertai dengan semu 

persediaan produk yang "Masih Layak Jual,". Unicity akan 

mengembalikan dana kepada Mitra,  setelah dikurangi biaya 

administrasi sepuluh persen (10%) dan dikurangi semua hal yang 

pernah diterima (misalnya: Komisi atau promosi, dll, yang telah 

dibayarkan kepada Mitra) oleh Mitra untuk pembelian barang. 

Unicity juga akan membeli kembali semua materi penjualan yang 

dikembalikan, dalam kondisi dapat digunakan kembali dan dijual 

kembali. Unicity tidak akan mengeluarkan pengembalian uang atas 

produk yang sebelumnya diketahui telah dijual di bawah Peraturan 

70% kecuali dibeli dalam enam puluh (60) hari terakhir. Kemitraan 

yang berakhir karena perkara tidak memenuhi syarat untuk 

pembelian kembali produk kecuali dibeli dalam enam puluh (60) 

hari terakhir.

Untuk tujuan kebijakan ini, produk tidak dianggap "Masih 

Layak Jual" jika dikembalikan setelah melewati batas 

periode layak jual sebelum tanggal kadaluwarsa produk 

atau produk tidak dianggap “Masih Layak Jual” jika Unicity 

menemukan bahwa produk tersebut adalah produk 

musiman, tidak dijual lagi, atau produk spesial dari promosi.

Jika Komisi telah dibayarkan kepada Upline Mitra yang, 

komisi yang telah dibayarkan tersebut akan didebit dari 

akun Upline. Meskipun persyaratan tertentu dapat berbeda 

menurut hukum di beberapa wilayah, Mitra yang meminta 

pengembalian dana harus melakukan hal berikut:

1)

2)

Menghubungi Customer Service Unicity dan meminta 

formulir dan nomor Return Merchandise Authorization 

(R.M.A);

Mengirim Permintaan secara tertulis pengembalian 

uang dari Unicity (dokumen ini harus disertai dengan 

salinan invoice produk dan formulir R.M.A); dan

Mengembalikan paket dengan nomor R.M.A yang jelas 

pada bagian luar paket, dekat alamat pengirim.

a)

b)

c)

Biaya pengiriman pengembalian produk harus dibayar oleh Mitra. 

Mitra bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan 

dalam proses pengiriman. Barang yang rusak dalam perjalanan, 

dan karenanya tidak dapat dijual kembali akan ditolak. Setelah 

veri�kasi lengkap dari semua dokumen yang diserahkan dan 

barang yang dikembalikan, Unicity akan mengeluarkan 

pengembalian dana kepada Mitra yang mengundurkan diri dalam 

metode pembayaran yang berlaku saat ini.

H. Pengaturan Hukum dan Yurisdiksi

Yurisdiksi dan tempat yang tepat untuk penyelesaian setiap 

perselisihan yang timbul dari, atau berkaitan dengan kontrak 

haruslah Indonesia. Hukum yang berlaku atas kontrak haruslah 

hukum Indonesia.

I. Pembatasan Tanggung Jawab

Terlepas dari bentuk klaim, baik dalam kerugian, kontrak, ata 

lainnya, Unicity dan pegawai, karyawan, dan agen tidak 

bertanggung jawab atas, akibat, hal-hal kecil, kerusakan spesial, 

atau hukuman, termasuk kehilangan keuntungan, untuk setiap 

klaim oleh Mitra lain. Tidak ada tindakan hukum yang dapat 

diajukan oleh salah satu pihak untuk Kontrak ini lebih dari satu 

tahun setelah kejadian yang menimbulkan alasan tindakan 

tersebut telah terjadi.

20PERATURAN DAN PROSEDUR UNTUK INDONESIA 

kembali.   Pembelian   Produk   yang  melewati  batas  60  hari sejak 
pembelian  sebelumnya,  harus  mengikuti  peraturan  dimana   mitra 
setuju  bahwa  70%  produknya  telah dikonsumsi atau dijual. Unicity 
hanya  akan  melakukan  pengembalian  dana 30% dari produk yang 
telah melewati batas 60 hari dari pembelian sebelumnya. 

Terlepas dari bentuk klaim,   baik   dalam   kerugian,   kontrak,   atau   

pembelian  sebelumnya,  harus  mengikuti  peraturan  dimana   Mitra 

G. Pembelian Produk Kembali

Mitra    yang    secara    sukarela    mengakhiri    Kemitraannya    
dapat mengirimkan surat pengunduran dirinya disertai  dengan 
semua  persediaan  produk  yang  "Masih Layak Jual".  Unicity 
akan  mengembalikan   dana  kepada  Mitra,  setelah dikurangi 
biaya  administrasi sepuluh persen (10%) dan dikurangi semua 
hal  yang  pernah  diterima (misalnya: komisi, promosi, dll yang 
telah  dibayarkan  kepada Mitra)  oleh  Mitra  untuk   pembelian 
barang.   Unicity   juga   akan  membeli  kembali  semua materi 
pejualan  yang  dikembalikan  dalam  kondisi  dapat digunakan 
atau dijual kembali.    

Login ke website www/unicity.com/idn menggunakan ID 
Konsumen Prioritas yang diperoleh saat pendaftaran;
Pilih produk yang diinginkan dengan harga Mitra;
Pilih metode pengiriman yang diinginkan;
Pembayaran produk menggunakan opsi pembayaran yang 
dirujuk pada website (transfer bank, akun virtual, atau kartu 
debit/kredit)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

2. Via Offline
Menghubungi Customer Service Unicity melalui:
-  Email Indonesia@unicity.com, atau
-  Telepon ke nomor (031) 99251669, atau
-  Whatsapp ke nomor 0812-8240-2990, atau 
-  Datang langsung ke kantor di alamat:

Pilih produk yang diinginkan dengan mengisi formulir 
pemesanan
Menginformasikan metode pengiriman yang diinginkan;
Pembayaran produk menggunakan opsi pembayaran yang 
tersedia (transfer bank, akun virtual, atau kartu debit/kredit)

(i)

(ii)

(iii)

F. Hak dan Kewajiban Konsumen Prioritas
Sebagai Konsumen Prioritas, saya memiliki hak untuk:

Membeli produk Unicity dengan harga Mitra;
Mereferalkan konsumen menjadi Konsumen Prioritas;
Memperoleh kredit produk dari Unicity sebagai hasil dari 
pembelanjaan konsumen lain yang direferalkan menjadi 
Konsumen Prioritas Unicity;
Menikmati promo selektif yang diselenggarkan oleh Unicity; dan
Menggunakan akses berbelanja yang disediakan oleh Unicity.

•
•
•

•
•

Sebagai Konsumen Prioritas, saya berkewajiban untuk:
Mentaati Peraturan dan Prosedur yang dibuat dan diterapkan 
oleh Unicity dari waktu ke waktu;
Tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya 
terkait penyelenggaraan bidang perdagangan. 

•

•

Menolak pendaftaran Konsumen Prioritas ketika mereka tidak 
memenuhi persyaratan dan prosedur pendaftaran;
Menolak pesanan yang tidak memiliki dana yang cukup;
Menolak permintaan Konsumen Prioritas yang tidak sesuai 
peraturan dan prosedur Unicity;
Membuat perubahan pada peraturan dan prosedur yang 
berlaku jika dianggap perlu.

•

•
•

•

Unicity memiliki kewajiban sebagai berikut:
Memiliki kantor representasi dengan alamat dan informasi yang 
jelas;
Menjual produk kepada Konsumen Prioritas hanya melalui Mitra 
terdaftar dengan sistem pemasaran multi level;
Memberikan informasi yang memadai dan benar mengenai 
perusahaan, produk dan bisnis;
Mendaftarkan produk yang dijual sesuai dengan hukum dan 
peraturan yang berlaku.

•

•

•

•

H. Larangan
Berikut adalah larangan-larangan bagi Konsumen Prioritas:

Menjual kembali produk Unicity kepada pihak manapun untuk 
memperoleh keuntungan pribadi.
Mengakibatkan produk-produk Unicity diperjualbelikan di tempat 
penjualan eceran atau market place baik secara langsung atau 
tidak langsung.
Menggunakan nama, merek dagang atau logo Unicity dalam 
bentuk apapun.

1.

2.

3.

I. Pernyataan Konsumen Prioritas
Konsumen Prioritas setuju untuk mematuhi ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku terkait dengan statusnya 
sebagai konsumen dan menghindari melakukan apa pun dalam 
perannya sebagai konsumen yang menurut Unicity secara 
wajar dapat berdampak merugikan bagi Unicity, termasuk tidak 
terbatas pada, melanggar hak kekayaan intelektual Unicity, atau 
membuat klaim apa pun bahwa produk Unicity dapat digunakan 
untuk perawatan atau pencegahan penyakit atau kondisi medis 
lainnya.
Konsumen Prioritas setuju bahwa semua produk yang dibeli 
hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak diperbolehkan dijual 
kembali kepada pihak manapun. 

•

•

J. Kredit Produk
Konsumen Prioritas dapat menerima kredit produk dari Unicity 
sebagai hasil dari pembelanjaan konsumen lain yang 
direferalkan menjadi Konsumen Prioritas Unicity. 
Kredit produk ini dapat digunakan untuk pembelanjaan 
berikutnya yang dilakukan di Unicity. 
Untuk menerima kredit produk ini dari pembelanjaan konsumen 
lainnya, konsumen tersebut harus mencantumkan ID dan nama 
Konsumen Prioritas sebagai pihak yang mereferalkan ke 
Unicity. 
Jumlah kredit produk yang diterima adalah 10% dari nilai komisi 
(CV) yang dilakukan oleh konsumen yang bersangkutan.
Kredit produk tidak dapat dialihkan kepada Konsumen Prioritas 
lain, konsumen atau Mitra Unicity.
Kredit produk kedaluwarsa jika tidak digunakan dalam waktu 1 
(satu) tahun dari pembelanjaan terakhir dimana kredit produk 
diberikan.

•

•

•

•

•

•

K. Pengembalian Produk
Konsumen Prioritas dapat mengembalikan produk dan meminta 
pengembalian dana dengan alasan apa pun dalam waktu 60 
(enam puluh) hari setelah pembelanjaan dilakukan. 
Untuk menerima pengembalian dana, pihak Konsumen Prioritas 
harus mengirim produk yang tidak terpakai kepada Unicity, 
dalam kemasan aslinya, bersama dengan surat yang 
ditandatangani yang meminta pengembalian dana dan 
menyatakan alasan pengembalian produk. 
Setelah produk tersebut dikembalikan, pengembalian dana baru 
bisa dilakukan setelahnya.
Pengembalian dana adalah sebesar harga pembelian produk.
Kredit produk Konsumen Prioritas dapat berkurang apabila ada 
produk yang dikembalikan oleh Konsumen Prioritas Unicity 
yang direferalkan olehnya.

•

•

•

•
•

Suite 1, Intiland Tower, Jl. Panglima Sudirman No. 101-103, 
Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

G. Hak dan Kewajiban Unicity
Unicity memiliki hak-hak sebagai berikut:



Proses Aplikasi Kemitraan

Bagian 2

A. Persyaratan, Aplikasi dan Starter Kit

Seseorang dapat menjadi Mitra Unicity jika memenuhi kriteria 

berikut ini:

Tidak ada produk yang harus dibeli untuk menjadi Mitra Unicity. 

Perjanjian Kemitraan menjadi pengikat dengan Unicity ketika 

Perjanjian Kemitraan diproses dan dimasukkan ke dalam database 

Unicity sebagai Mitra dengan performa yang baik. Unicity memiliki 

hak, atas kebijakannya sendiri, untuk menolak Perjanjian Kemitraan. 

Unicity tidak akan menerima informasi yang tidak akurat dan salah 

dalam Perjanjian Kemitraan. Unicity tidak akan memproses 

Perjanjian Kemitraan yang tidak lengkap, tidak akurat atau salah. 

Mitra bertanggung jawab untuk memberitahu Unicity tentang 

perubahan yang memengaruhi keakuratan dari Perjanjian 

Kemitraan. Starter Kit dapat dibeli dari Sponsor atau langsung dari 

Unicity.

B. Wilayah Kerja

Dengan diterimanya Perjanjian Kemitraan Indonesia maka seorang 

mitra hanya dapat menjalankan bisnisnya di Indonesia. Apabila 

Seorang Mitra memiliki keinginan untuk menjalankan bisnis Unicity 

di luar Indonesia dan hak milik dan wilayah kerja, mereka dapat 

melakukannya sesuai dengan Bagian 4F International Sponsoring 

yang tergabung dalam referensi ini.

C. Nomor ID Kemitraan

Setiap Mitra akan mendapatkan satu nomor pengenal numerik 

(Nomor ID) yang unik yang dikeluarkan oleh Unicity. Unicity akan 

memberikan Nomor ID kepada setiap Mitra. Semua individu atau 

badan (perusahaan, kerekanan, perserikatan, dll) harus 

menyerahkan kepada Unicity Nomor Kartu Identitas Indonesia (KTP) 

atau identi�kasi rinci lainnya yang diperlukan oleh Unicity.

D. Kepentingan keuntungan

Seseorang tidak boleh memiliki atau memegang kepentingan 

keuntungan dalam lebih dari satu Keanggotaan, tanpa persetujuan 

tertulis dari Unicity, kecuali suami istri. Ini termasuk yang tercantum 

sebagai pemilik, rekan atau peserta dalam setiap kemitraan, 

perusahaan, perserikatan dan badan lainnya yang mungkin dalam 

relasi Kemitraan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, berikut 

ini berlaku :

Memiliki usia setidaknya 18 Tahun.

Melengkapi, menandatangani, dan mengembalikan 

Aplikasi/Perjanjian Kemitraan yang asli ke Unicity.

Mengirimkan Salinan/copy Kartu Identitas Warga Negara 

Indonesia (KTP) Bersama dengan aplikasi kemitraan.

Membayar biaya aplikasi/keanggotaan.

Jika seorang anggota keluarga Mitra terlibat dalam suatu tindakan 

atau kegiatan yang bisa melanggar Kontrak jika dilakukan oleh 

mitra, maka tindakan tersebut dapat berakibat kepada Mitra. 

Tindakan atau kegiatan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas 

pada:

E. Badan Usaha

Unicity atas kebijakannya memberi izin kepada suatu perusahaan 

untuk memegang Kemitraan. Pendaftaran yang diajukan oleh 

perusahaan harus ditanda tangani oleh orang yang berwenang 

dalam perusahaan dan berisi daftar nama dan Nomor Identi�kasi 

Pajak dari perusahaan bersama dengan nama-nama pemimpin 

perusahaan, direktur, pemegang saham dan bersama surat-surat 

tambahan Perjanjian Kemitraan. Di samping itu, Perusahaan yang 

bersangkutan harus menjamin bahwa Perusahaan dalam keadaan 

baik dan Perusahaan termasuk para direktur serta pemegang 

sahamnya tidak sedang terkait dan atau memiliki kepentingan 

keuntungan pada Kemitraan Unicity lainnya. Unicity berhak untuk 

meminta salinan Akte Pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Struktur Organisasi 

Perusahaan ataupun informasi tambahan lainnya tentang 

perusahaan untuk melindungi kepentingan Unicity. Pengalihan 

kepemilikan di perusahaan tunduk pada aturan yang dimuat dalam 

pasal L. Mitra perusahaan yang mentransfer lima puluh persen (50%) 

atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari Unicity dapat 

diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

F. Kemitraan

Unicity atas kebijakannya, memungkinkan untuk kerjasama dalam 

menjalankan sebuah kemitraan. Pendaftaran yang diajukan 

berdasarkan kerjasama dan kepemilikan bersama harus 

ditandatangani oleh salah seorang yang diberikan kuasa dan berisi 

nama dan Nomor Identi�kasi Pajak atau untuk kemitraan bersama 

dilengkapi dengan nama-nama dari mitra tersebut dan dilampiri 

dengan surat-surat Perjanjian Kemitraan Tambahan. Lebih lanjut, 

harus ada jaminan bahwa masing-masing Mitra kerja tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan perjanjian partnership atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan di perusahaan tunduk pada aturan yang 

dimuat dalam pasal L. Mitra perusahaan yang mentransfer lima 

puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

G. Perserikatan

Unicity atas kebijakannya mengizinkan perserikatan untuk 

memegang sebuah Kemitraan. Pendaftaran yang diajukan oleh 

perserikatan harus ditandatangani oleh pejabat yang

1) Ketika Starter Kit dibeli dari Sponsor, Perjanjian Kemitraan harus 

dilengkapi dan diserahkan langsung ke Unicity. Perjanjian Kemitraan 

harus diterima oleh Unicity sebagaimana disebutkan di atas sebelum 

pada akhirnya memiliki ikatan dengan Unicity.

2) Untuk membeli Stater Kit langsung dari Unicity, pemohon harus

melengkapi dan menyelesaikan Perjanjian Kemitraan kemudian 

mengirimkannya ke Unicity bersama dengan dokumentasi yang 

disebutkan di atas disertai dengan pembayaran. Setelah Perjanjian 

Kemitraan diterima, Unicity akan mengirim Starter Kit langsung ke 

Mitra baru atau sponsor. Jika permohonan ditolak, permohonan 

akan dikembalikan kepada pemohon beserta pembayaran yang 

telah diterima.

1) Tanpa pembatasan, seorang pasangan Mitra dan/atau anggota 

dari suatu unit keluarga (orang-orang tersebut tinggal bersama 

dengan mitra) adalah dianggap memiliki kepentingan 

keuntungan dalam Kemitraan Mitra; dan

2) Seorang suami istri bisa memiliki Kemitraan terpisah hanya jika 

pasangannya yang menjadi sponsor . Setiap Mitra sepenuhnya 

bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban bulanan 

sebagai Mitra : 

(i)Persyaratan volume

(ii)Peringkat; dan

Mengajukan dana atau biaya kepada pihak ketiga untuk 

memperoleh keuntungan dalam Kemitraan;

Memberi pinjaman kepada pihak ketiga untuk memperoleh 

keuntungan dalam Kemitraan;

Memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan pihak 

ketiga yang memiliki minat dalam Kemitraan tanpa 

mengungkapkannya dengan Unicity;

Secara keuangan mendukung dengan cara apapun, pihak ketiga 

ini dalam litigasi atau tindakan yang melawan Unicity (termasuk 

pembayaran biaya pengacara, pembayaran biaya 

perjalanan,pembayaran biaya para ahli atau sejenisnya);

Mengungkapkan dalam bentuk apapun informasi yang bersifat 

rahasia, kepemilikan atau apapun kepada pihak ketiga atau 

agen- agennya ; dan

Memasukkan ke dalam perjanjian atau pemahaman bahwa 

mitra akan membagi keuntungan dalam cara apapun dengan 

pihak ketiga sehubungan dengan keberhasilan sebagai mitra 

tanpa persetujuan tertulis dari Unicity.

(iii) Program kuali�kasi lainnya atau persyaratan untuk 

mendapatkan Penghargaan dalam Award Plan.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Kemitraan. 

1)  Ketika  pendaftaran  melalui  Sponsor,  Perjanjian Kemitraan harus  

2) Untuk pendaftaran langsung  melalui Unicity,  pemohon harus

Indonesia (KTP) Bersama dengan aplikasi Kemitraan.

perubahan    yang    mempengaruhi    keakuratan    dari     Perjanjian     

Seorang Mitra memiliki keinginan untuk menjalankan bisnis Unicity 

dengan     Mitra)       adalah     dianggap     memiliki     kepentingan     

Mitra,    maka   tindakan   tersebut   dapat   berakibat   kepada   Mitra.   

Mitra  akan  membagi  keuntungan  dalam  cara  apapun  dengan  

pihak  ketiga  sehubungan  dengan  keberhasilan  sebagai  Mitra  

menjalankan    sebuah    Kemitraan.    Pendaftaran    yang    diajukan    

nama dan Nomor Identifikasi Pajak  atau  untuk  Kemitraan  bersama  

dilengkapi  dengan  nama-nama  dari  Mitra   tersebut  dan  dilampiri  

F. Partnership

Unicity     atas     kebijakannya,     mengizinkan   partnership    dalam  

secara     partnership       dan       kepemilikan      bersama        harus      

Biaya pendaftaran sebesar Rp. 150,000. Dengan diterimanya aplikasi
Kemitraan  Unicity  seseorang  berhak mendapatkan 1 unit Starter Kit
disertai dengan beberapa sachet produk tester didalamnya.Tidak ada  
produk  yang  harus  dibeli  untuk  menjadi  Mitra  Unicity.    Perjanjian 
Kemitraan  menjadi pengikat dengan Unicity ketika aplikasi kemitraan 
diproses dan  dimasukan  ke dalam database Unicity. Unicity memiliki
hak  untuk  menolak  Aplikasi Kemitraan. Unicity tidak akan menerima
informasi  yang   tidak   akurat  dan  salah  dalam  Aplikasi  Perjanjian
Kemitraan.  Unicity  tidak  akan  memproses  Aplikasi Kemitraan yang 
tidak  lengkap,  tidak  akurat  ataupun  tidak benar. Mitra bertanggung
jawab  untuk  memberitahu  Unicity untuk setiap perubahan informasi 
yang mempengaruhi keakuratan dari Perjanjian Kemitraan.

berwenang dalam perserikatan dan berisi daftar nama-nama dan 

Nomor Identi
kasi Pajak untuk perserikatan bersama dengan 

nama-nama dari ahli waris dari perserikatan dan wakil-wakilnya dan 

dilampiri dengan surat- surat Tambahan Perjanjian Kemitraan. Lebih 

lanjut, harus ada jaminan bahwa perserikatan adalah sah dan baik 

perserikatan ataupun ahli waris dari perserikatan tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan Perjanjian Kerjasama atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan dalam perserikatan tunduk pada aturan 

yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 

lima puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

H. Pemilik Tunggal dan Badan Usaha Lainnya

Pemilik Tunggal, Perseroan Terbatas, Organisasi dan Asosiasi 

dengan Nomor Identi
kasi Pajak harus wajib melengkapi Nomor 

Identi
kasi Pajak dan laporan kepemilikan atau dokumentasi lain 

yang diperlukan, termasuk Tambahan Perjanjian Kemitraan yang 

sesuai. Pengalihan kepemilikan tunduk pada aturan yang dimuat 

dalam pasal L. Mitra yang merupakan Pemilik Tunggal, Perseroan 

Terbatas, Organisasi dan Asosiasi yang mentransfer lima puluh 

persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari 

Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

I. Perubahan Status Kedistributoran

Seorang Mitra yang ingin mengubah status dari Mitra perorangan 

menjadi sebuah perusahaan atau kemitraan di bawah Sponsor yang 

sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 

Tambahan Perjanjian Kemitraan.

J. Pernikahan Distributor

Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 

masing-masing diperbolehkan untuk mempertahankan Kemitraan 

masing-masing. Namun demikian, setelah menikah haknya untuk 

melakukan perubahan data maupun pensponsoran akan sangat 

terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.

K. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Jika Mitra menikah atau Kemitraan dipegang pada perusahaan, 

partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 

penghargaan selanjutnya harus diberikan.

L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.

Jika Mitra menjualnya kepada sponsor, Kemitraan akan 

digabung ke dalam Kemitraan sponsor yang ada saat ini.

Prosedur penawaran di sini tidak berlaku untuk pengalihan 

Kemitraan dengan alasan kehendak pribadi yang dapat 

diterima atau surat wasiat atau perubahan status Kemitraan 

yang diuraikan di bawah ini:

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya 

dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra yang diubah 

dengan dokumentasi pendukung.

2.Penafsiran atas Peraturan & Prosedur yang berkaitan dengan 

pengalihan suatu Kemitraan akan dilakukan untuk melindungi 

dan kebaikan Unicity serta kepentingan Downline dan Upline 

dari Kemitraan yang bersangkutan. Unicity berhak menolak 

setiap pengalihan, penjualan atau pembelian yang dapat 

mempengaruhi Perjanjian Kemitraan.

Ketika pengalihan Kemitraan diizinkan, Unicity mungkin 

memerlukan hal-hal berikut ini, bersama dengan dokumen atau 

informasi lain apa pun yang diminta oleh Unicity:

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin 

mengubah statusnya menjadi perorangan, selama Mitra 

perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 

badan hukum tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis 

Sebuah Aplikasi Perjanjian Kemitraan yang baru 

ditandatangani dari Mitra penerima dengan pembayaran 

biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan

-

-

-

-

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 

statusnya menjadi perorangan, selama Mitra perorangan 

dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan hukum 

tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

a.

b.

-

-

-

-

-
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b.

d.

e.

c.

f.

1.

2.

3.

I . Perubahan Status Kemitraaan

J. Pernikahan Mitra

kepentingan  keuntungan  pada  Kemitraan  Unicity manapun. Unicity 

partnership,

tertera  dalam  Perjanjian  Kemitraan  berlaku  efektif  sejak  Unicity  

Kemitraannya  harus  mengirimkan  secara  tertulis  penawaran  

Penafsiran  atas  Peraturan  &  Prosedur yang berkaitan dengan 

I. Perubahan Status Kemitraan

menjadi sebuah perusahaan atau Kemitraan di bawah Sponsor yang 

,  perserikatan,  perseroan  terbatas,  partnership terbatas,  

Kemitraan  dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

berwenang dalam perserikatan dan berisi daftar nama-nama dan 

Nomor Identi
kasi Pajak untuk perserikatan bersama dengan 

nama-nama dari ahli waris dari perserikatan dan wakil-wakilnya dan 

dilampiri dengan surat- surat Tambahan Perjanjian Kemitraan. Lebih 

lanjut, harus ada jaminan bahwa perserikatan adalah sah dan baik 

perserikatan ataupun ahli waris dari perserikatan tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan Perjanjian Kerjasama atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan dalam perserikatan tunduk pada aturan 

yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 

lima puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

H. Pemilik Tunggal dan Badan Usaha Lainnya

Pemilik Tunggal, Perseroan Terbatas, Organisasi dan Asosiasi 

dengan Nomor Identi
kasi Pajak harus wajib melengkapi Nomor 

Identi
kasi Pajak dan laporan kepemilikan atau dokumentasi lain 

yang diperlukan, termasuk Tambahan Perjanjian Kemitraan yang 

sesuai. Pengalihan kepemilikan tunduk pada aturan yang dimuat 

dalam pasal L. Mitra yang merupakan Pemilik Tunggal, Perseroan 

Terbatas, Organisasi dan Asosiasi yang mentransfer lima puluh 

persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari 

Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

I. Perubahan Status Kedistributoran

Seorang Mitra yang ingin mengubah status dari Mitra perorangan 

menjadi sebuah perusahaan atau kemitraan di bawah Sponsor yang 

sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 

Tambahan Perjanjian Kemitraan.

J. Pernikahan Distributor

Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 

masing-masing diperbolehkan untuk mempertahankan Kemitraan 

masing-masing. Namun demikian, setelah menikah haknya untuk 

melakukan perubahan data maupun pensponsoran akan sangat 

terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.

K. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Jika Mitra menikah atau Kemitraan dipegang pada perusahaan, 

partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 

penghargaan selanjutnya harus diberikan.

L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.

Jika Mitra menjualnya kepada sponsor, Kemitraan akan 

digabung ke dalam Kemitraan sponsor yang ada saat ini.

Prosedur penawaran di sini tidak berlaku untuk pengalihan 

Kemitraan dengan alasan kehendak pribadi yang dapat 

diterima atau surat wasiat atau perubahan status Kemitraan 

yang diuraikan di bawah ini:

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya 

dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra yang diubah 

dengan dokumentasi pendukung.

2.Penafsiran atas Peraturan & Prosedur yang berkaitan dengan 

pengalihan suatu Kemitraan akan dilakukan untuk melindungi 

dan kebaikan Unicity serta kepentingan Downline dan Upline 

dari Kemitraan yang bersangkutan. Unicity berhak menolak 

setiap pengalihan, penjualan atau pembelian yang dapat 

mempengaruhi Perjanjian Kemitraan.

Ketika pengalihan Kemitraan diizinkan, Unicity mungkin 

memerlukan hal-hal berikut ini, bersama dengan dokumen atau 

informasi lain apa pun yang diminta oleh Unicity:

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin 

mengubah statusnya menjadi perorangan, selama Mitra 

perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 

badan hukum tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis 

Sebuah Aplikasi Perjanjian Kemitraan yang baru 

ditandatangani dari Mitra penerima dengan pembayaran 

biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan

-

-

-

-

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 

statusnya menjadi perorangan, selama Mitra perorangan 

dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan hukum 

tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

a.

b.

-

-

-

-

-
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b.

d.

e.

c.

f.

1.

2.

3.

I . Perubahan Status Kemitraaan

J. Pernikahan Mitra

kepentingan  keuntungan  pada  Kemitraan  Unicity manapun. Unicity 

partnership,

tertera  dalam  Perjanjian  Kemitraan  berlaku  efektif  sejak  Unicity  

Kemitraannya  harus  mengirimkan  secara  tertulis  penawaran  

Penafsiran  atas  Peraturan  &  Prosedur yang berkaitan dengan 

I. Perubahan Status Kemitraan

menjadi sebuah perusahaan atau Kemitraan di bawah Sponsor yang 

,  perserikatan,  perseroan  terbatas,  partnership terbatas,  

Kemitraan  dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

(i)

(ii)

(iii)

Ketentuan likuidasi yang mengharuskan Mitra yang 

mentransfer membayar kepada Mitra penerima 

sejumlah Rp. 200.000.000 untuk setiap contoh di 

mana Mitra yang mentransfer melanggar atau 

mencoba melanggar perjanjian terhadap 

pencurian downline, sponsor silang, atau merekrut 

Downline dokumen atau informasi Unicity dapat 

meminta:

Pemberitahuan penghentian dari Mitra yang 

mentransfer.

Biaya transaksi ke Unicity sebesar Rp. 1.000.000.

4. Mitra mana pun yang ingin memperoleh minat dalam bisnis Mitra

lain harus terlebih dahulu menghentikan Kemitraannya dan 

menunggu enam (6) bulan sebelum menjadi berhak untuk membeli

Kemitraan lain. Setelah enam (6) bulan, Mitra yang membeli dapat 

mengajukan permohonan kembali untuk Kemitraan Unicity dengan

mengajukan Perjanjian Mitra yang asli.

M. Perubahan Akun Distributor

Perubahan atau koreksi akun pada Perjanjian Kemitraan dapat 

diselesaikan dengan menyerahkan formulir Perjanjian Kemitraan 

yang baru dengan kata “Perubahan” dituliskan pada bagian atas ke

Departemen Customer Service Unicity. Semua formulir perubahan 

harus dilengkapi secara keseluruhan dan ditandatangani oleh 

semua pihak dari Kemitraan. Perubahan nama dibutuhkan bukti 

resmi untuk perubahan.

N. Syarat Usia

Calon Mitra harus berusia setidaknya 18 tahun pada saat mengisi 

dan

menyerahkan aplikasi.

O. Kematian Seorang Mitra

Dalam hal meninggalnya seorang Mitra, Kemitraannya dapat 

dialihkan kepada ahli warisnya, orang yang dipercaya atau yang 

ditunjuk melalui surat wasiat atau berdasarkan undang-undang. 

Dalam hal pengalihan Kemitraan setelah meninggalnya seorang 

Mitra, wakil yang diberikan kuasa dari ahli waris, orang yang 

dipercaya atau yang ditunjuk melalui surat wasiat harus 

menyerahkan kepada Unicity surat kematian beserta salinan resmi 

Surat Ahli Waris maupun Perubahan Perjanjian Kemitraan atas nama 

mitra Penerima Kemitraan. Setiap penunjukkan atau pemindahan 

keanggotaan harus dilakukan sebelum pendaftaran ulang tahunan 

Kemitraan. Unicity akan menganggap Kemitraan tidak ditransfer jika 

Unicity tidak dihubungi oleh wakil yang ditunjuk, wakil Pribadi, atau 

wali dari orang yang meninggal dalam waktu 6 (enam) bulan dari 

kematian seorang Mitra.

P. Pembatalan Keanggotaan

Seseorang dapat membatalkan pendaftarannya dalam waktu 10 

(sepuluh) hari kerja sejak ia mendaftar dan mendapatkan 

pengembalian uang pendaftaran yang telah dibayarkan dengan 

mengembalikan starter kit dalam kondisi semula. 

sebelumnya dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra 

yang diubah dengan dokumentasi pendukung.
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M. Perubahan Akun Mitra

pengembalian   dana  100%  dari   yang   telah   dibayarkan   dengan  

mengembalikan  starter  kit  dan  semua  produk  yang masih dalam 
kondisi layak jual 

dan menyerahkan aplikasi

P. Pembatalan Kemitraan

(i)

(ii)

(iii)

Ketentuan likuidasi yang mengharuskan Mitra yang 

mentransfer membayar kepada Mitra penerima 

sejumlah Rp. 200.000.000 untuk setiap contoh di 

mana Mitra yang mentransfer melanggar atau 

mencoba melanggar perjanjian terhadap 

pencurian downline, sponsor silang, atau merekrut 

Downline dokumen atau informasi Unicity dapat 

meminta:

Pemberitahuan penghentian dari Mitra yang 

mentransfer.

Biaya transaksi ke Unicity sebesar Rp. 1.000.000.

4. Mitra mana pun yang ingin memperoleh minat dalam bisnis Mitra

lain harus terlebih dahulu menghentikan Kemitraannya dan 

menunggu enam (6) bulan sebelum menjadi berhak untuk membeli

Kemitraan lain. Setelah enam (6) bulan, Mitra yang membeli dapat 

mengajukan permohonan kembali untuk Kemitraan Unicity dengan

mengajukan Perjanjian Mitra yang asli.

M. Perubahan Akun Distributor

Perubahan atau koreksi akun pada Perjanjian Kemitraan dapat 

diselesaikan dengan menyerahkan formulir Perjanjian Kemitraan 

yang baru dengan kata “Perubahan” dituliskan pada bagian atas ke

Departemen Customer Service Unicity. Semua formulir perubahan 

harus dilengkapi secara keseluruhan dan ditandatangani oleh 

semua pihak dari Kemitraan. Perubahan nama dibutuhkan bukti 

resmi untuk perubahan.

N. Syarat Usia

Calon Mitra harus berusia setidaknya 18 tahun pada saat mengisi 

dan

menyerahkan aplikasi.

O. Kematian Seorang Mitra

Dalam hal meninggalnya seorang Mitra, Kemitraannya dapat 

dialihkan kepada ahli warisnya, orang yang dipercaya atau yang 

ditunjuk melalui surat wasiat atau berdasarkan undang-undang. 

Dalam hal pengalihan Kemitraan setelah meninggalnya seorang 

Mitra, wakil yang diberikan kuasa dari ahli waris, orang yang 

dipercaya atau yang ditunjuk melalui surat wasiat harus 

menyerahkan kepada Unicity surat kematian beserta salinan resmi 

Surat Ahli Waris maupun Perubahan Perjanjian Kemitraan atas nama 

mitra Penerima Kemitraan. Setiap penunjukkan atau pemindahan 

keanggotaan harus dilakukan sebelum pendaftaran ulang tahunan 

Kemitraan. Unicity akan menganggap Kemitraan tidak ditransfer jika 

Unicity tidak dihubungi oleh wakil yang ditunjuk, wakil Pribadi, atau 

wali dari orang yang meninggal dalam waktu 6 (enam) bulan dari 

kematian seorang Mitra.

P. Pembatalan Keanggotaan

Seseorang dapat membatalkan pendaftarannya dalam waktu 10 

(sepuluh) hari kerja sejak ia mendaftar dan mendapatkan 

pengembalian uang pendaftaran yang telah dibayarkan dengan 

mengembalikan starter kit dalam kondisi semula. 

sebelumnya dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra 

yang diubah dengan dokumentasi pendukung.
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M. Perubahan Akun Mitra

pengembalian   dana  100%  dari   yang   telah   dibayarkan   dengan  

mengembalikan  starter  kit  dan  semua  produk  yang masih dalam 
kondisi layak jual 

dan menyerahkan aplikasi

P. Pembatalan Kemitraan

berwenang dalam perserikatan dan berisi daftar nama-nama dan 

Nomor Identi
kasi Pajak untuk perserikatan bersama dengan 

nama-nama dari ahli waris dari perserikatan dan wakil-wakilnya dan 

dilampiri dengan surat- surat Tambahan Perjanjian Kemitraan. Lebih 

lanjut, harus ada jaminan bahwa perserikatan adalah sah dan baik 

perserikatan ataupun ahli waris dari perserikatan tidak memiliki 

kepentingan keuntungan pada kemitraan Unicity manapun. Unicity 

berhak untuk meminta salinan Perjanjian Kerjasama atau informasi 

lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Unicity. 

Pengalihan kepemilikan dalam perserikatan tunduk pada aturan 

yang dimuat dalam pasal L. Mitra perserikatan yang mentransfer 

lima puluh persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa 

persetujuan dari Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan 

Unicity.

H. Pemilik Tunggal dan Badan Usaha Lainnya

Pemilik Tunggal, Perseroan Terbatas, Organisasi dan Asosiasi 

dengan Nomor Identi
kasi Pajak harus wajib melengkapi Nomor 

Identi
kasi Pajak dan laporan kepemilikan atau dokumentasi lain 

yang diperlukan, termasuk Tambahan Perjanjian Kemitraan yang 

sesuai. Pengalihan kepemilikan tunduk pada aturan yang dimuat 

dalam pasal L. Mitra yang merupakan Pemilik Tunggal, Perseroan 

Terbatas, Organisasi dan Asosiasi yang mentransfer lima puluh 

persen (50%) atau lebih dari kepemilikannya tanpa persetujuan dari 

Unicity dapat diakhiri berdasarkan kebijaksanaan Unicity.

I. Perubahan Status Kedistributoran

Seorang Mitra yang ingin mengubah status dari Mitra perorangan 

menjadi sebuah perusahaan atau kemitraan di bawah Sponsor yang 

sama bisa melakukan hal tersebut dengan ketentuan harus tunduk 

pada persetujuan tertulis dari Unicity dan menyerahkan surat-surat 

Tambahan Perjanjian Kemitraan.

J. Pernikahan Distributor

Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, mereka 

masing-masing diperbolehkan untuk mempertahankan Kemitraan 

masing-masing. Namun demikian, setelah menikah haknya untuk 

melakukan perubahan data maupun pensponsoran akan sangat 

terbatas disesuaikan dengan kebijaksanaan Unicity.

K. Perceraian Mitra atau Perpecahan Kerjasama

Jika Mitra menikah atau Kemitraan dipegang pada perusahaan, 

partnetship, perserikatan, perseroan terbatas, kemitraan terbatas, 

organisasi dan asosiasi lainnya memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya atau asosiasi bisnisnya, Unicity akan mengijinkan 

kemitraan dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

tertera dalam Perjanjian kemitraan berlaku efektif sejak Unicity 

menerima surat tertulis dari kedua belah pihak atau surat  cerai atau 

surat pemutusan hubungan kerjasama dari pengadilan. Surat 

pengajuan tertulis harus ditandatangani oleh semua pihak 

dihadapan Notaris. Pemberitahuan ini harus mendapat persetujuan 

Unicity. Mitra yang bercerai atau menghentikan kerjasama harus 

menyerahkan kepada Unicity salinan resmi surat keputusan hukum, 

surat ketetapan atau perjanjian yang menerangkan bagaimana 

penghargaan selanjutnya harus diberikan.

L. Perubahan Status dan Pengalihan Kemitraan

Unicity tidak menginginkan adanya pengalihan suatu Kemitraan. 

Namun demikian, untuk memindahkan, menjual, menunjuk, atau 

mentransfer Kemitraan atau kepentingan apa pun di dalamnya, 

Mitra harus mengikuti prosedur Unicity. Perubahan status harus 

disetujui oleh Unicity sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Transfer Kemitraan harus mendapat persetujuan Unicity dan hak 

penawaran pertama akan diberikan kepada Unicity, diikuti 

dengan hak penawaran berikut kepada Upline Sponsor yang 

memiliki performa baik dan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan komisi.

a. Seorang Mitra Unicity yang ingin mentransfer 

kemitraannya harus mengirimkan secara tertulis penawaran 

pertama ke Unicity untuk menjual Kemitraannya. Unicity 

memiliki waktu 10 hari untuk menerima penawaran tersebut.

Jika Unicity tidak menerima penawaran pertama dalam waktu 

10 hari, Mitra yang pindah harus memberikan penawarannya 

untuk menjual Kemitraan kepada upline sponsor. Unicity akan 

menyampaikan dan memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada sponsor. Sponsor akan memiliki waktu 10 hari untuk 

menerima atau menolak penawaran tersebut. Jika sponsor 

menerima, dia harus memberikan pemberitahuan tertulis 

kepada Unicity.

Jika sponsor tidak menerima penawaran tersebut dalam 10 hari, 

pengalihan Mitra dapat dilakukan kepada pihak ketiga. Mitra 

harus mematuhi semua prosedur pengalihan lainnya yang 

terkandung dalam bagian ini dan sebagaimana dapat 

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Unicity.

Jika Mitra menjualnya kepada sponsor, Kemitraan akan 

digabung ke dalam Kemitraan sponsor yang ada saat ini.

Prosedur penawaran di sini tidak berlaku untuk pengalihan 

Kemitraan dengan alasan kehendak pribadi yang dapat 

diterima atau surat wasiat atau perubahan status Kemitraan 

yang diuraikan di bawah ini:

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya 

dari Unicity dan mengirimkan Perjanjian Mitra yang diubah 

dengan dokumentasi pendukung.

2.Penafsiran atas Peraturan & Prosedur yang berkaitan dengan 

pengalihan suatu Kemitraan akan dilakukan untuk melindungi 

dan kebaikan Unicity serta kepentingan Downline dan Upline 

dari Kemitraan yang bersangkutan. Unicity berhak menolak 

setiap pengalihan, penjualan atau pembelian yang dapat 

mempengaruhi Perjanjian Kemitraan.

Ketika pengalihan Kemitraan diizinkan, Unicity mungkin 

memerlukan hal-hal berikut ini, bersama dengan dokumen atau 

informasi lain apa pun yang diminta oleh Unicity:

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin 

mengubah statusnya menjadi perorangan, selama Mitra 

perorangan dan/atau pasangannya memiliki hak dalam 

badan hukum tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

Perubahan status memerlukan persetujuan tertulis 

Sebuah Aplikasi Perjanjian Kemitraan yang baru 

ditandatangani dari Mitra penerima dengan pembayaran 

biaya aplikasi yang sesuai dan pernyataan tertulis yang 

menjelaskan alasan pengalihan terjadi.

Salinan Perjanjian Penjualan.

Perjanjian Penjualan harus dijalankan oleh Mitra yang 

mentransfer, disertai salinan notaris yang diserahkan ke 

Unicity. Perjanjian Penjualan harus mencakup hal-hal 

berikut: Perjanjian dari Mitra pemindah yang menjanjikan 

bahwa ia tidak akan mencuri downline, mensponsori-silang, 

atau merekrut downline Mitra apa pun ke dalam organisasi 

penjualan langsung, multilevel, atau jaringan pemasaran 

lainnya; dan

-

-

-

-

Transfer antara suami dan istri

Transfer dari Mitra perorangan ke badan hukum, selama 

Mitra dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan 

hukum tersebut.

Mitra yang merupakan badan hukum yang ingin mengubah 

statusnya menjadi perorangan, selama Mitra perorangan 

dan/atau pasangannya memiliki hak dalam badan hukum 

tersebut.

Pengakhiran sukarela anggota dari Kemitraan, sepanjang 

masih ada setidaknya satu anggota pada Kemitraan.

a.

b.

-

-

-

-

-

5PERATURAN DAN PROSEDUR UNTUK INDONESIA 

b.

d.

e.

c.

f.

1.

2.

3.

I . Perubahan Status Kemitraaan

J. Pernikahan Mitra

kepentingan  keuntungan  pada  Kemitraan  Unicity manapun. Unicity 

partnership,

tertera  dalam  Perjanjian  Kemitraan  berlaku  efektif  sejak  Unicity  

Kemitraannya  harus  mengirimkan  secara  tertulis  penawaran  

Penafsiran  atas  Peraturan  &  Prosedur yang berkaitan dengan 

I. Perubahan Status Kemitraan

menjadi sebuah perusahaan atau Kemitraan di bawah Sponsor yang 

,  perserikatan,  perseroan  terbatas,  partnership terbatas,  

Kemitraan  dilanjutkan oleh mereka yang nama dan tanda tangannya 

Konsumen Prioritas dapat kapan pun mengajukan permintaan 
untuk merubah statusnya menjadi Mitra Unicity dengan 
memenuhi persyaratan sebagai Mitra Unicity yang ditujukan ke 
Customer Service Unicity melalui email ke 
indonesia@unicity.com.
Pada saat proses perubahan status Konsumen Prioritas 
menjadi Mitra Unicity, Konsumen Prioritas dapat memilih 
kembali siapa yang akan menjadi sponsornya dan 
diperbolehkan memilih Mitra yang berbeda dari yang 
sebelumnya.

•

•

Konsumen Prioritas dapat mengakhiri statusnya sebagai 
Konsumen Prioritas setiap saat dengan mengirimkan email ke 
indonesia@unicity.com.
Unicity dapat mengakhiri status Konsumen Prioritas kapan pun 
dikarenakan pelanggaran dan/atau kegagalan dalam mematuhi 
Syarat dan Ketentuan ini, serta melakukan upaya hukum 
apabila terdapat kerugian pada pihak Unicity yang ditimbulkan 
karena hal tersebut.
Berdasarkan Kebijakan Privasi Unicity bahwa  dengan 
mendaftar sebagai Konsumen Prioritas, maka Konsumen 
Prioritas juga menyetujui Ketentuan Penggunaan di situs 
website Unicity dan Kebijakan Privasi Unicity, yang dapat 
ditemukan di situs website Unicity.
Unicity dapat mengubah Ketentuan ini kapan saja atas 
kebijakannya sendiri, dan Konsumen Prioritas setuju untuk 
terikat dengan versi terbaru tiga puluh (30) hari setelah 
menerima pemberitahuan tentang perubahan atau diposting 
secara digital maupun materi lainnya untuk publikasi.
Konsumen Prioritas dapat menerima Salinan Ketentuan ini 
dengan mengirim email ke Layanan Customer Service Unicity di 
indonesia@unicity.com.

•

•

•

•

•

M. Lain-Lain

N. Pengaturan Hukum dan Yurisdiksi
Ketentuan ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 
Penyelesaian perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan ini akan 
dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Aplikasi / Perjanjian Kemitraan

Lampiran

Saya sudah berumur Delapan Belas (18) Tahun ke atas dan 

secara yuridis memenuhi syarat untuk membuat kontrak.

Saya akan menjadi pelaku bisnis mandiri Unicity saat 

diterimanya formulir ini oleh PT. Unicity Indonesia (dimana 

formulir tersebut dapat diterima ataupun tidak berdasarkan 

kebijakan Perusahaan), dan pada saat itu saya akan memiliki 

hak untuk menjual produk-produk Unicity sesuai 

dengan“Award Plan” Unicity ataupun setiap perubahan, 

modi�kasi dan perbaikan  Award Plan tersebut. Formulir ini 

akan dianggap diterima oleh Unicity jika sudah ditandatangani 

di kedua sisinya, dan atau faksimilinya sudah ditandatangani, 

dan atau sudah diterimanya formulir perjanjian Mitra on-line; 

oleh seorang karyawan Unicity yang berwenang, diberi tanggal 

penerimaan dan ditandatangani oleh karyawan bersangkutan. 

Jika saya menyerahkan formulir ini melalui faksimili, saya harus 

menanda tangani kedua sisinya dan kedua sisi tad harus difax 

sebelum formulir tersebut dianggap diterima oleh Unicity. 

Formulir yang diserahkan melalui telpon akan diterima secara 

bersyarat.

Saya sudah membaca ‘’Unicity Award Plan” beserta kebijakan 

dan prosedur untuk Mitra Unicity. “Award Plan” beserta 

kebijakan dan prosedur tersebut (seperti yang diubah dari 

waktu ke waktu) merupakan suatu kontrak yang mengikat atas 

diri saya dan saya setuju untuk mematuhi setiap yang ada 

dalam dokumen ini beserta semua persyaratan dan ketentuan 

seperti yang dipublikasikan atau diubah oleh Unicity dari waktu 

ke waktu di setiap media, yang dapat diterapkan kepada saya 

sebagai Mitra Unicity. Saya juga setuju untuk memenuhi 

ketentuan “Unicity Award Plan” serta kebijakan dan prosedur 

termasuk revisi, tambahan dan perubahan-perubahan 

daripadanya. Saya mengakui bahwa setiap pelanggaranatas 

syarat-syarat dan ketentuan perjanjian “Award Plan”, kebijakan 

dan prosedur maupun setiap kewajban atau perjanjian lainnya 

yang mungkin saya miliki kepada Unicity dan satuan usaha 

a�iasinya bisa berakibat pada penghentian keanggotaan saya 

ataupun tindakan disiplin lainnya yang dianggap pantas oleh 

Unicity. Jika ada ketentuan dari kontrak ini diketahui tidak 

dapat dilaksanakan atau cacat, maka keabsahan ketentuan 

yang lain tidak boleh terpengaruh.

Saya memahami bahwa tidak ada pembelian yang perlu 

dilakukan untuk menjadi Mitra Unicity selain pembelian Starter 

Kit Unicity yang dijual dengan harga dasarnya, dan tidak 

mengandung satupun produk yang ada komisinya.

Keanggotaan Unicity berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak 

pendaftaran yang ditunjukan dengan adanya nomor 

keanggotaan. Selama anggota tersebut melakukan pembelian 

pada jumlah poin (PV) tertentu selama kurun waktu 12 (dua 

belas) bulan, keanggotaan diperpanjang dari tanggal terakhir 

pembelian. Jika anggota tidak ada pembelian pada jumlah poin 

(PV) tertentu selama 12 bulan, keanggotaan akan dianggap 

tidak aktif.

Jika saya bermaksud menghentikan perjanjian ini, saya akan 

mengirimkan kepada Unicity pemberitahuan tertulis atas 

keinginan tersebut. Penghentian sukarela tersebut akan efektif 

pada saat pemberitahuan tersebut diterima oleh Unicity.

Sebagai Mitra, saya adalah usahawan mandiri, dan bukannya 

seorang pegawai, partner, agen, franchise, join venture 

ataupun perwakilan resmi Unicity. Saya menyetujui bahwa saya 

bertanggung jawab penuh atas kepatuhan terhadap setiap dan 

semua Undang-Undang dan Peraturan yang terkait dengan 

keanggotaan mitra saya di setiap yurisdiksi yang berlaku atas 

saya, termasuk, tetapi tidak terbatas dengan melisensikan 

bisnis saya, membayar pajak pendapatan pribadi dan mentaati 

semua undang-undang dan peraturan lainnya. 

Saya akan mematuhi setiap dan semua undang-undang dan 

peraturan yang dapat diterapkan atas bisnis saya di setiap 

yurisdiksi dimana saya melakukan bisnis. 

Meskipun Unicity dan setiap satuan usaha a�liasinya boleh 

membantu saya untuk memahami semua undang-undang, 

peraturan dan ketentuan yang berlaku, tanggung jawab untuk 

melakukan keanggotan mitra Unicity yang independen secara 

hukum terletak pada diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya 

melepaskan Unicity dan semua satuan usaha a�liasinya serta 

para direksi, agen dan para pegawai dari setiap tanggung 

jawab yang mungkin dikenakan atas mereka yang disebabkan 

oleh tindakan atau kelalaian saya. Saya setuju untuk mengganti 

rugi dan tidak membahayakan Unicity serta setiap organisasi 

a�liasinya untuk setiap klaim, tindakan, tanggung jawab yang 

dituntutkan,dan untuk setiap biaya (termasuk biaya hukum) 

dan beban yang dikeluarkan Unicity dan organisasi a�liasinya 

yang timbul sehubungan dengan tindakan, kelalaian, atau 

representasi dalam mensponsori atau melaksanakan 

keanggotaan Mitra Unicity saya yang mandiri.

Perjanjian keanggotaan mitra ini memungkinkan saya untuk 

merekrut Mitra Unicity yang prospektif. Saya diperbolehkan 

merekrut dan mensponsori Mitra di negara lainnya, tapi hanya 

dimana perekrutan dan pensponsoran tersebut diberi 

wewenang oleh Unicity dari yurisdiksi dimana tempat saya 

tinggal maupun tempat dimana Mitra yang dimaksud tinggal 

dan mengikuti persyaratan yang ditetapkan Unicity, yang 

termasuk didalam kebijakan dan prosedur tersebut. Saya 

memahami bahwa kegagalan untuk mengikuti syarat-syarat 

dan ketentuan ini akan memberi hak kepada Unicity untuk 

mengambil tindakan disiplin apapun yang dianggap sesuai, 

termasuk menghentikan keanggotaan Mitra saya.

Saya memahami bahwa Mitra dengan posisi yang baik saja 

(seperti yang ditentukan oleh Unicity) bisa bertindak sebagai 

sponsor. Unicity berdasarkan kebijakannya sendiri bisa 

menolak setiap aplikasi yang diajukan oleh saya atau pihak 

ketiga lainnya berkenaan dengan perekrutan Mitra baru, baik 

yang disponsori saya atau oleh yang lainnya, tanpa 

mengungkapkan alasan yang berkaitan dengannya. Jika 

aplikasi tersebut tidak diterima atau tidak disetujui, Unicity 

beserta para direksi, agen, penasihat dan pegawainya tidak 

akan bertanggung jawab atas setiap tanggung jawab (jika ada) 

yang timbul daripadanya.

Saya memahami dan setuju bahwa saya bertanggung jawab 

untuk melatih dan memberikan dukungan setiap Mitra yang 

saya sponsori dan berada dibawah “Award Plan”. Saya akan 

melaksanakan tugas pemantauan secara profesional untuk 

pengumpulan, distribusi, dan/atau fungsi penjualan 

sehubunga dengan penjualan produk-produk Unicity kepada 

pelanggan akhir. Saya setuju untuk melatih setiap Mitra yang 

saya sponsori atau rekrut dalam fungsi ini. Saya akan 

memelihara komunikasi yang terus menerus dengan cara 

mengelola organisasi Mitra Unicity saya.

Saya memahami dan setuju bahwa kompensasi/imbalan saya 

dari Unicity ditetapkan oleh “Award Plan” tersebut dan 

semata-mata terdiri dari komisi, komisi tambahan, dan/atau 

bonus yang berkaitan dengan penjualan lainnya yang 

diperoleh dari penjualan secara pribadi, pengumpulan, atau 

pemesanan dari pelanggan akhir, di rumah atau tempat 

lainnya.

Saya menyetujui bahwa saya tidak boleh mengubah, 

mengemas ulang, melabel ulang, merusak atau mengubah 

dengan cara apapun setiap produk Unicity, juga tidak akan 
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menandatangani kedua sisinya dan kedua sisi  tadi  harus  difax  

daripadanya.  Saya  mengakui  bahwa  setiap  pelanggaran atas  

pegawai,  partner,   agen,    franchise,    joint    venture    

keanggotaan Mitra saya di setiap  yurisdiksi  yang  berlaku  atas  

melakukan  keanggotan  Mitra  Unicity  yang independen  secara 

Perjanjian     Kemitraan     ini     memungkinkan     saya     untuk  

L. Perubahan Status Menjadi Mitra



Aplikasi / Perjanjian Kemitraan

Lampiran

Saya sudah berumur Delapan Belas (18) Tahun ke atas dan 

secara yuridis memenuhi syarat untuk membuat kontrak.

Saya akan menjadi pelaku bisnis mandiri Unicity saat 

diterimanya formulir ini oleh PT. Unicity Indonesia (dimana 

formulir tersebut dapat diterima ataupun tidak berdasarkan 

kebijakan Perusahaan), dan pada saat itu saya akan memiliki 

hak untuk menjual produk-produk Unicity sesuai 

dengan“Award Plan” Unicity ataupun setiap perubahan, 

modi�kasi dan perbaikan  Award Plan tersebut. Formulir ini 

akan dianggap diterima oleh Unicity jika sudah ditandatangani 

di kedua sisinya, dan atau faksimilinya sudah ditandatangani, 

dan atau sudah diterimanya formulir perjanjian Mitra on-line; 

oleh seorang karyawan Unicity yang berwenang, diberi tanggal 

penerimaan dan ditandatangani oleh karyawan bersangkutan. 

Jika saya menyerahkan formulir ini melalui faksimili, saya harus 

menanda tangani kedua sisinya dan kedua sisi tad harus difax 

sebelum formulir tersebut dianggap diterima oleh Unicity. 

Formulir yang diserahkan melalui telpon akan diterima secara 

bersyarat.

Saya sudah membaca ‘’Unicity Award Plan” beserta kebijakan 

dan prosedur untuk Mitra Unicity. “Award Plan” beserta 

kebijakan dan prosedur tersebut (seperti yang diubah dari 

waktu ke waktu) merupakan suatu kontrak yang mengikat atas 

diri saya dan saya setuju untuk mematuhi setiap yang ada 

dalam dokumen ini beserta semua persyaratan dan ketentuan 

seperti yang dipublikasikan atau diubah oleh Unicity dari waktu 

ke waktu di setiap media, yang dapat diterapkan kepada saya 

sebagai Mitra Unicity. Saya juga setuju untuk memenuhi 

ketentuan “Unicity Award Plan” serta kebijakan dan prosedur 

termasuk revisi, tambahan dan perubahan-perubahan 

daripadanya. Saya mengakui bahwa setiap pelanggaranatas 

syarat-syarat dan ketentuan perjanjian “Award Plan”, kebijakan 

dan prosedur maupun setiap kewajban atau perjanjian lainnya 

yang mungkin saya miliki kepada Unicity dan satuan usaha 

a�iasinya bisa berakibat pada penghentian keanggotaan saya 

ataupun tindakan disiplin lainnya yang dianggap pantas oleh 

Unicity. Jika ada ketentuan dari kontrak ini diketahui tidak 

dapat dilaksanakan atau cacat, maka keabsahan ketentuan 

yang lain tidak boleh terpengaruh.

Saya memahami bahwa tidak ada pembelian yang perlu 

dilakukan untuk menjadi Mitra Unicity selain pembelian Starter 

Kit Unicity yang dijual dengan harga dasarnya, dan tidak 

mengandung satupun produk yang ada komisinya.

Keanggotaan Unicity berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak 

pendaftaran yang ditunjukan dengan adanya nomor 

keanggotaan. Selama anggota tersebut melakukan pembelian 

pada jumlah poin (PV) tertentu selama kurun waktu 12 (dua 

belas) bulan, keanggotaan diperpanjang dari tanggal terakhir 

pembelian. Jika anggota tidak ada pembelian pada jumlah poin 

(PV) tertentu selama 12 bulan, keanggotaan akan dianggap 

tidak aktif.

Jika saya bermaksud menghentikan perjanjian ini, saya akan 

mengirimkan kepada Unicity pemberitahuan tertulis atas 

keinginan tersebut. Penghentian sukarela tersebut akan efektif 

pada saat pemberitahuan tersebut diterima oleh Unicity.

Sebagai Mitra, saya adalah usahawan mandiri, dan bukannya 

seorang pegawai, partner, agen, franchise, join venture 

ataupun perwakilan resmi Unicity. Saya menyetujui bahwa saya 

bertanggung jawab penuh atas kepatuhan terhadap setiap dan 

semua Undang-Undang dan Peraturan yang terkait dengan 

keanggotaan mitra saya di setiap yurisdiksi yang berlaku atas 

saya, termasuk, tetapi tidak terbatas dengan melisensikan 

bisnis saya, membayar pajak pendapatan pribadi dan mentaati 

semua undang-undang dan peraturan lainnya. 

Saya akan mematuhi setiap dan semua undang-undang dan 

peraturan yang dapat diterapkan atas bisnis saya di setiap 

yurisdiksi dimana saya melakukan bisnis. 

Meskipun Unicity dan setiap satuan usaha a�liasinya boleh 

membantu saya untuk memahami semua undang-undang, 

peraturan dan ketentuan yang berlaku, tanggung jawab untuk 

melakukan keanggotan mitra Unicity yang independen secara 

hukum terletak pada diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya 

melepaskan Unicity dan semua satuan usaha a�liasinya serta 

para direksi, agen dan para pegawai dari setiap tanggung 

jawab yang mungkin dikenakan atas mereka yang disebabkan 

oleh tindakan atau kelalaian saya. Saya setuju untuk mengganti 

rugi dan tidak membahayakan Unicity serta setiap organisasi 

a�liasinya untuk setiap klaim, tindakan, tanggung jawab yang 

dituntutkan,dan untuk setiap biaya (termasuk biaya hukum) 

dan beban yang dikeluarkan Unicity dan organisasi a�liasinya 

yang timbul sehubungan dengan tindakan, kelalaian, atau 

representasi dalam mensponsori atau melaksanakan 

keanggotaan Mitra Unicity saya yang mandiri.

Perjanjian keanggotaan mitra ini memungkinkan saya untuk 

merekrut Mitra Unicity yang prospektif. Saya diperbolehkan 

merekrut dan mensponsori Mitra di negara lainnya, tapi hanya 

dimana perekrutan dan pensponsoran tersebut diberi 

wewenang oleh Unicity dari yurisdiksi dimana tempat saya 

tinggal maupun tempat dimana Mitra yang dimaksud tinggal 

dan mengikuti persyaratan yang ditetapkan Unicity, yang 

termasuk didalam kebijakan dan prosedur tersebut. Saya 

memahami bahwa kegagalan untuk mengikuti syarat-syarat 

dan ketentuan ini akan memberi hak kepada Unicity untuk 

mengambil tindakan disiplin apapun yang dianggap sesuai, 

termasuk menghentikan keanggotaan Mitra saya.

Saya memahami bahwa Mitra dengan posisi yang baik saja 

(seperti yang ditentukan oleh Unicity) bisa bertindak sebagai 

sponsor. Unicity berdasarkan kebijakannya sendiri bisa 

menolak setiap aplikasi yang diajukan oleh saya atau pihak 

ketiga lainnya berkenaan dengan perekrutan Mitra baru, baik 

yang disponsori saya atau oleh yang lainnya, tanpa 

mengungkapkan alasan yang berkaitan dengannya. Jika 

aplikasi tersebut tidak diterima atau tidak disetujui, Unicity 

beserta para direksi, agen, penasihat dan pegawainya tidak 

akan bertanggung jawab atas setiap tanggung jawab (jika ada) 

yang timbul daripadanya.

Saya memahami dan setuju bahwa saya bertanggung jawab 

untuk melatih dan memberikan dukungan setiap Mitra yang 

saya sponsori dan berada dibawah “Award Plan”. Saya akan 

melaksanakan tugas pemantauan secara profesional untuk 

pengumpulan, distribusi, dan/atau fungsi penjualan 

sehubunga dengan penjualan produk-produk Unicity kepada 

pelanggan akhir. Saya setuju untuk melatih setiap Mitra yang 

saya sponsori atau rekrut dalam fungsi ini. Saya akan 

memelihara komunikasi yang terus menerus dengan cara 

mengelola organisasi Mitra Unicity saya.

Saya memahami dan setuju bahwa kompensasi/imbalan saya 

dari Unicity ditetapkan oleh “Award Plan” tersebut dan 

semata-mata terdiri dari komisi, komisi tambahan, dan/atau 

bonus yang berkaitan dengan penjualan lainnya yang 

diperoleh dari penjualan secara pribadi, pengumpulan, atau 

pemesanan dari pelanggan akhir, di rumah atau tempat 

lainnya.

Saya menyetujui bahwa saya tidak boleh mengubah, 

mengemas ulang, melabel ulang, merusak atau mengubah 

dengan cara apapun setiap produk Unicity, juga tidak akan 
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menandatangani kedua sisinya dan kedua sisi  tadi  harus  difax  

daripadanya.  Saya  mengakui  bahwa  setiap  pelanggaran atas  

pegawai,  partner,   agen,    franchise,    joint    venture    

keanggotaan Mitra saya di setiap  yurisdiksi  yang  berlaku  atas  

melakukan  keanggotan  Mitra  Unicity  yang independen  secara 

Perjanjian     Kemitraan     ini     memungkinkan     saya     untuk  

Aplikasi / Perjanjian Kemitraan

Lampiran

Saya sudah berumur Delapan Belas (18) Tahun ke atas dan 

secara yuridis memenuhi syarat untuk membuat kontrak.

Saya akan menjadi pelaku bisnis mandiri Unicity saat 

diterimanya formulir ini oleh PT. Unicity Indonesia (dimana 

formulir tersebut dapat diterima ataupun tidak berdasarkan 

kebijakan Perusahaan), dan pada saat itu saya akan memiliki 

hak untuk menjual produk-produk Unicity sesuai 

dengan“Award Plan” Unicity ataupun setiap perubahan, 

modi�kasi dan perbaikan  Award Plan tersebut. Formulir ini 

akan dianggap diterima oleh Unicity jika sudah ditandatangani 

di kedua sisinya, dan atau faksimilinya sudah ditandatangani, 

dan atau sudah diterimanya formulir perjanjian Mitra on-line; 

oleh seorang karyawan Unicity yang berwenang, diberi tanggal 

penerimaan dan ditandatangani oleh karyawan bersangkutan. 

Jika saya menyerahkan formulir ini melalui faksimili, saya harus 

menanda tangani kedua sisinya dan kedua sisi tad harus difax 

sebelum formulir tersebut dianggap diterima oleh Unicity. 

Formulir yang diserahkan melalui telpon akan diterima secara 

bersyarat.

Saya sudah membaca ‘’Unicity Award Plan” beserta kebijakan 

dan prosedur untuk Mitra Unicity. “Award Plan” beserta 

kebijakan dan prosedur tersebut (seperti yang diubah dari 

waktu ke waktu) merupakan suatu kontrak yang mengikat atas 

diri saya dan saya setuju untuk mematuhi setiap yang ada 

dalam dokumen ini beserta semua persyaratan dan ketentuan 

seperti yang dipublikasikan atau diubah oleh Unicity dari waktu 

ke waktu di setiap media, yang dapat diterapkan kepada saya 

sebagai Mitra Unicity. Saya juga setuju untuk memenuhi 

ketentuan “Unicity Award Plan” serta kebijakan dan prosedur 

termasuk revisi, tambahan dan perubahan-perubahan 

daripadanya. Saya mengakui bahwa setiap pelanggaranatas 

syarat-syarat dan ketentuan perjanjian “Award Plan”, kebijakan 

dan prosedur maupun setiap kewajban atau perjanjian lainnya 

yang mungkin saya miliki kepada Unicity dan satuan usaha 

a�iasinya bisa berakibat pada penghentian keanggotaan saya 

ataupun tindakan disiplin lainnya yang dianggap pantas oleh 

Unicity. Jika ada ketentuan dari kontrak ini diketahui tidak 

dapat dilaksanakan atau cacat, maka keabsahan ketentuan 

yang lain tidak boleh terpengaruh.

Saya memahami bahwa tidak ada pembelian yang perlu 

dilakukan untuk menjadi Mitra Unicity selain pembelian Starter 

Kit Unicity yang dijual dengan harga dasarnya, dan tidak 

mengandung satupun produk yang ada komisinya.

Keanggotaan Unicity berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak 

pendaftaran yang ditunjukan dengan adanya nomor 

keanggotaan. Selama anggota tersebut melakukan pembelian 

pada jumlah poin (PV) tertentu selama kurun waktu 12 (dua 

belas) bulan, keanggotaan diperpanjang dari tanggal terakhir 

pembelian. Jika anggota tidak ada pembelian pada jumlah poin 

(PV) tertentu selama 12 bulan, keanggotaan akan dianggap 

tidak aktif.

Jika saya bermaksud menghentikan perjanjian ini, saya akan 

mengirimkan kepada Unicity pemberitahuan tertulis atas 

keinginan tersebut. Penghentian sukarela tersebut akan efektif 

pada saat pemberitahuan tersebut diterima oleh Unicity.

Sebagai Mitra, saya adalah usahawan mandiri, dan bukannya 

seorang pegawai, partner, agen, franchise, join venture 

ataupun perwakilan resmi Unicity. Saya menyetujui bahwa saya 

bertanggung jawab penuh atas kepatuhan terhadap setiap dan 

semua Undang-Undang dan Peraturan yang terkait dengan 

keanggotaan mitra saya di setiap yurisdiksi yang berlaku atas 

saya, termasuk, tetapi tidak terbatas dengan melisensikan 

bisnis saya, membayar pajak pendapatan pribadi dan mentaati 

semua undang-undang dan peraturan lainnya. 

Saya akan mematuhi setiap dan semua undang-undang dan 

peraturan yang dapat diterapkan atas bisnis saya di setiap 

yurisdiksi dimana saya melakukan bisnis. 

Meskipun Unicity dan setiap satuan usaha a�liasinya boleh 

membantu saya untuk memahami semua undang-undang, 

peraturan dan ketentuan yang berlaku, tanggung jawab untuk 

melakukan keanggotan mitra Unicity yang independen secara 

hukum terletak pada diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya 

melepaskan Unicity dan semua satuan usaha a�liasinya serta 

para direksi, agen dan para pegawai dari setiap tanggung 

jawab yang mungkin dikenakan atas mereka yang disebabkan 

oleh tindakan atau kelalaian saya. Saya setuju untuk mengganti 

rugi dan tidak membahayakan Unicity serta setiap organisasi 

a�liasinya untuk setiap klaim, tindakan, tanggung jawab yang 

dituntutkan,dan untuk setiap biaya (termasuk biaya hukum) 

dan beban yang dikeluarkan Unicity dan organisasi a�liasinya 

yang timbul sehubungan dengan tindakan, kelalaian, atau 

representasi dalam mensponsori atau melaksanakan 

keanggotaan Mitra Unicity saya yang mandiri.

Perjanjian keanggotaan mitra ini memungkinkan saya untuk 

merekrut Mitra Unicity yang prospektif. Saya diperbolehkan 

merekrut dan mensponsori Mitra di negara lainnya, tapi hanya 

dimana perekrutan dan pensponsoran tersebut diberi 

wewenang oleh Unicity dari yurisdiksi dimana tempat saya 

tinggal maupun tempat dimana Mitra yang dimaksud tinggal 

dan mengikuti persyaratan yang ditetapkan Unicity, yang 

termasuk didalam kebijakan dan prosedur tersebut. Saya 

memahami bahwa kegagalan untuk mengikuti syarat-syarat 

dan ketentuan ini akan memberi hak kepada Unicity untuk 

mengambil tindakan disiplin apapun yang dianggap sesuai, 

termasuk menghentikan keanggotaan Mitra saya.

Saya memahami bahwa Mitra dengan posisi yang baik saja 

(seperti yang ditentukan oleh Unicity) bisa bertindak sebagai 

sponsor. Unicity berdasarkan kebijakannya sendiri bisa 

menolak setiap aplikasi yang diajukan oleh saya atau pihak 

ketiga lainnya berkenaan dengan perekrutan Mitra baru, baik 

yang disponsori saya atau oleh yang lainnya, tanpa 

mengungkapkan alasan yang berkaitan dengannya. Jika 

aplikasi tersebut tidak diterima atau tidak disetujui, Unicity 

beserta para direksi, agen, penasihat dan pegawainya tidak 

akan bertanggung jawab atas setiap tanggung jawab (jika ada) 

yang timbul daripadanya.

Saya memahami dan setuju bahwa saya bertanggung jawab 

untuk melatih dan memberikan dukungan setiap Mitra yang 

saya sponsori dan berada dibawah “Award Plan”. Saya akan 

melaksanakan tugas pemantauan secara profesional untuk 

pengumpulan, distribusi, dan/atau fungsi penjualan 

sehubunga dengan penjualan produk-produk Unicity kepada 

pelanggan akhir. Saya setuju untuk melatih setiap Mitra yang 

saya sponsori atau rekrut dalam fungsi ini. Saya akan 

memelihara komunikasi yang terus menerus dengan cara 

mengelola organisasi Mitra Unicity saya.

Saya memahami dan setuju bahwa kompensasi/imbalan saya 

dari Unicity ditetapkan oleh “Award Plan” tersebut dan 

semata-mata terdiri dari komisi, komisi tambahan, dan/atau 

bonus yang berkaitan dengan penjualan lainnya yang 

diperoleh dari penjualan secara pribadi, pengumpulan, atau 

pemesanan dari pelanggan akhir, di rumah atau tempat 

lainnya.

Saya menyetujui bahwa saya tidak boleh mengubah, 

mengemas ulang, melabel ulang, merusak atau mengubah 

dengan cara apapun setiap produk Unicity, juga tidak akan 
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13.

menandatangani kedua sisinya dan kedua sisi  tadi  harus  difax  

daripadanya.  Saya  mengakui  bahwa  setiap  pelanggaran atas  

pegawai,  partner,   agen,    franchise,    joint    venture    

keanggotaan Mitra saya di setiap  yurisdiksi  yang  berlaku  atas  

melakukan  keanggotan  Mitra  Unicity  yang independen  secara 

Perjanjian     Kemitraan     ini     memungkinkan     saya     untuk  

menjual produk lain dibawah nama atau label atau representasi 

apapun diluar dari yang dikuasakan oleh Unicity. Saya setuju 

lebih lanjut bahwa saya akan menahan diri dari menghasilkan, 

menjual atau memakai (untuk tujuan iklan, promosi, atau 

menerangkan produk perusahaan atau tindakan lainnya) setiap 

“Award Plan”, program, tulisan, rekaman, atau material lainnya 

yang belum disetujui atau disediakan oleh Unicity.

Saya memahami dan menyetujui bahwa saya tidak boleh 

menyampaikan, menugaskan, menjamin, atau memindahkan 

setiap hak atau kepentingan yang timbul tanpa ijin tertulis 

sebelumnya dari Unicity.

Saya setuju untuk tidak memakai nama dagang, nama merek, 

disain atau hak lainnya (termasuk hak intelektual) dari Unicity 

kecuali atas ijin tertulis sebelumnya dari PT.Unicity Indonesia.

Saya tidak akan mengajukan klaim apapun (apakah atas hak 

ilmu obat-obatan atau hak penyembuhan) berkenaan dengan 

produk-produk Unicity atau klaim yang melibatkan skema 

kompensasi yang tidak terkandung dalam literatur resmi 

Unicity.

Unicity dan satuan usaha a�liasinya memiliki hak kepemilikan 

atas jaringan Mitra dan daftar nama Mitra. Saya tidak akan 

memakai satupun jaringan Unicity, daftar Mitra, atau kontrak 

Unicity lainnya untuk mempromosikan penjualan, program 

ataupun pelayanan apapun, kepada Mitra yang tidak saya 

sponsori secara pribadi. Saya setuju lebih Ianjut bahwa saya 

tidak boleh memegang kepentingan yang menguntungkan 

dengan memiliki lebih dari satu keanggotaan mitra Unicity. 

Saya akan mengembalikan semua daftar Mitra sesuai 

permintaan Unicity karena penghentian atau pengunduran 

keanggotaan mitra saya.

Perjanjian ini akan berada dibawah Hukum Indonesia, saya 

menyetujui bahwa tempat atau yurisdiksi atau penyelesaian 

setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian 

ini berada di bawah pengadilan Wilayah Republik Indonesia. 

Perjanjian ini akan mengikat atas para penerus dan dikenakan 

atas kedua pihak.

Saya setuju bahwa, tanpa memandang bentuk klaim apakah 

berupa kerugian kontrak atau lainnya; para petugas, pegawai 

dan agen dari kedua pihak, tidak akan bertanggung jawab atas 

setiap kerusakan da hukuman, termasuk kehilangan laba atau 

klaim lainnya terhadap Unicity atau terhadap anggota lainnya 

oleh pihak ketiga.

Saya menjamin ketepatan semua informasi yang saya berikan 

dalam perjanjian Mitra ini dan menyetujui bahwa pemberian 

informasi yang salah dan menyesatkan, akan memberikan 

wewenang pada Unicity, untuk mengumumkan bahwa 

perjanjian ini batal dari awalnya dimana saya selanjutnya harus 

mengganti rugi pada Unicity untuk setiap kerugian, kerusakan, 

biaya-biaya dan beban yang timbul sebagai akibatnya.

Tanda Tangan (Diharuskan)

(Pemohon)

Tanda Tangan (Diharuskan)

(Pendamping Pemohon)
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dengan    memiliki   lebih  dari  satu  keanggotaan  Mitra  Unicity.  

keanggotaan Mitra saya.
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