UMOWA REJESTRACYJNA
KONSULTANTA
Nazwa: Syberyjskie Zdrowie Sp. z o.o., (Dalej

w treści – Siberian Health)

Adres: ul. Solec 81b, lok. A-51; 00-382, KRS 0000371411,
REGON 142668989, Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 378 92 94

e-mail: office@siberianhealth.pl
Strona internetowa: www.siberianhealth.pl
NIP: 7010266571

Numer indywidualny:
Początkowa rejestracja

Zmiana statusu
Przejście ze statutu "Klient Uprzywilejowany" do statutu "Konsultant"
z zachowaniem numeru indywidualnego

Dane personalne:
Pan

PL

Pani

Małżonkowie

Nazwisko, imię:
Nazwisko, imię
po angielsku:
Data urodzenia:

Obywatelstwo:

Dokumenty,
potwierdzające dane osoby:
PESEL:
Kraj zamieszkania:
Kod pocztowy:

Miasto:

Adres:
e-mail:
Numer telefonu kontaktowego:
Wypełnia się tylko w tym przypadku, jeśli obydwoje małżonkowie zamierzają się zarejestrować na jednym numerze indywidualnym.
Dane małżonki/męża:
Nazwisko, imię:
Nazwisko, imię
po angielsku:
PESEL:
Data urodzenia:

Obywatelstwo:

Kraj zamieszkania:
Kod pocztowy:

Miasto:

Adres:
e-mail:
Numer telefonu kontaktowego:
Wypełnia się w przypadku, jeśli Konsultant jest przedsiębiorcą indywidualnym i pragnie otrzymywać od Spółki wynagrodzenie
na swoje konto bankowe
Imię / nazwa
otrzymującego:
Bank:
SWIFT:
Numer podatkowy:
Konto:
NIP:
Dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego
rejestrację indywidualnego przedsiębiorcy

Płatnik VAT

tak

nie

Konsultant samodzielnie ponosi koszty, niezbędne przy prowadzeniu jego działalności gospodarczej. Konsultant samodzielnie ponosi
odpowiedzialność za przestrzeganie prawa krajów, których jest rezydentem, i w których prowadzi swoją działalność, w szczególności
za terminowość i całość opłacanych podatków i składek.
Podpis ________________________________

Umowa
1. Współpraca między stronami niniejszej umowy ma na celu promocję,
popularyzację, zwiększenie popytu na produkty z marką handlową Siberian Health i
zwiększenie sprzedaży na terytorium państwa, w którym zawarto umowę.
2. W ramach współpracy Siberian Health gwarantuje Konsultantowi:
- sprzedaż produktów jakościowych;
- możliwość udziału w imprezach informacyjnych i szkoleniach organizowanych przez
Siberian Health;
- możliwość otrzymywania informacji o produktach Siberian Health,
przeprowadzanych promocjach, naliczanych bonusach, Planie Premii, itp.
- terminowe przetwarzanie operacji towarowych i finansowych, w tym ewidencję
zakupów, dokonywanych przez Konsultanta;
- terminowe naliczanie Konsultantowi bonusów;
- terminowe wypłacenie Konsultantowi premii, będącym przedsiębiorcą
indywidualnym ZGODNIE Z PLANEM PREMII STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO
NINIEJSZEGO REGULAMINU;
3. Konsultant Siberian Health może kupować produkty Siberian Health i otrzymywać
bonusy podczas kupowania produktów; polecać produkty Siberian Health innym osobom
i otrzymywać bonusy za ich kupowanie; informować inne osoby o asortymencie,
sposobach przyjmowania i wynikach zastosowania produktów Siberian Health;
proponować, aby inne osoby zostały Klientem Uprzewilejowanym lub Konsultantem
Siberian Health.
4. Konsultant Siberian Health, posiadający status przedsiębiorcy, dodatkowo może
prowadzić sprzedaż osobistą produktów Siberian Health klientom i prowadzić
działalność polegającą na rozszerzeniu struktury sprzedaży produktów, otrzymując za to
wynagrodzenie, zgodnie z Planem Premii Siberian Health.
5. Warunki współpracy Konsultanta z Siberian Health:
- podpisując niniejszą umowę, Konsultant potwierdza, że posiada niezbędną
zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych w celu zawarcia
niniejszej umowy;
- Konsultant zobowiązuje się do przestrzegania Standardów Współpracy z Siberian
Health - Kodeksem Etycznym i Zasadami Współpracy z Siberian Health;
- Konsultant z momentem zarejestrowania przez Siberian Health podpisanej przez
niego umowy, staje się niezależnym konsultantem Siberian Health;
- Konsultant nie jest współpracownikiem, pracownikiem Siberian Health, jej agentem,
zleceniodawcą, komisantem, przedstawicielem prawnym;
- Konsultant Siberian Health, który osiągnął rangę "Konsultanta Wiodącego", powinien
być zarejestrowany jako przedsiębiorca, zgodnie z prawem kraju, w którym prowadzi
swoją działalność handlową;
- Konsultant samodzielnie ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie prawa (ustaw i
aktów wykonawczych do ustaw) krajów, których jest rezydentem i w których prowadzi
swoją działalność, w tym za terminowość i całość opłacanych podatków; prowadzenie
działalności handlowej zgodnie z prawem;
- Siberian Health, jej filie, przedstawicielstwa, oddziały, pracownicy nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności za działania / brak działań Konsultanta;
- W celu zapewnienia poufności danych osobowych Konsultant Siberian Health
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji które nie są
powszechnie dostępne w tym danych osobowych, dla osób trzecich w formie ustnej,
pisemnej, graficznej lub utrwalonej w inny sposób, uzyskanych od klienta w związku z
jego działalnością jako Konsultant Siberian Health, w tym ich zabezpieczenia przed
udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy
po rozwiązaniu niniejszej Umowy
- Konsultant nie ma prawa do zmiany produktów Siberian Health, ich indywidualnego
opakowania, a w szczególności do zmiany oznakowania, etykiety produktów,
sprzedawania produktów pod inną nazwą, pod nazwą innej spółki;
- Konsultant nie ma prawa do produkowania, powielania, rozpowszechniania
płatnego lub bezpłatnego materiałów reklamowych, informacyjnych i/lub dokumentów
w formie papierowej, na nośnikach audio-, video lub nośnikach elektronicznych,
mających związek z Siberian Health, jej produktami, biznesem, bez uprzedniego
pisemnego zatwierdzenia ich formy i treści przez Siberian Health;
- Konsultant ma prawo poinformować inne osoby o produktach Siberian Health, o
działalności Siberian Health, korzystając z ulotek I katalogów Siberian Health,
posiadających adnotację o tym, że materiały te są przeznaczone tylko dla kraju, w którym
Konsultant prowadzi swoją działalność;
- Konsultant nie ma prawa do wykorzystywania znaków towarowych, marek
handlowych, logo, nazw firmowych, emblematów Siberian Health i innych obiektów
własności intelektualnej Siberian Health bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
Siberian Health;
- Konsultant ma prawo do prowadzenia sprzedaży osobistej produktów Siberian
Health ZGODNIE Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NA TERYTORIUM państwa, w
którym dokonywana jest sprzedaż;
- Siberian Health nie wypłaca Konsultantowi bonusów i premii tylko za fakt zawarcia
umowy z Siberian Health przez osobę, pozyskaną przez Konsultanta, jeśli osoba taka nie
będzie kupować produktów Spółki, polecać ich innym osobom, pozyskiwać ich dla
współpracy ze Spółką;
- W celu otrzymania bonusów i premii koniecznym jest, aby osoby, pozyskane do
współpracy przez Konsultanta, zawarły umowę z Siberian Health, kupowały produkty
Siberian Health oraz polecali je innym osobom. Siberian Health nie udzieli
Konsultantowi bonusów i nie wypłaci premii za to, że Konsultant przekaże dane
personalne innych osób (nazwisko, imię, numer telefonu, adres domowy, adres e-mail).
- Konsultant nie ma prawa do składania oświadczeń, stwierdzeń dotyczących
właściwości leczniczych i uzdrawiających produktów Siberian Health i dotyczących
dochodu, otrzymywanego w związku ze współpracą z Siberian Health, nie zawartych w
ulotkach I katalogach Siberian Health z adnotacją o tym, że materiały te są przeznaczone
tylko dla kraju, w którym Konsultant prowadzi swoją działalność;
- Konsultant samodzielnie ponosi całkowitą odpowiedzialność przed osobami
trzecimi i organami władzy państwowej i administracji za złożone przez niego
oświadczenia i stwierdzenia dotyczące właściwości leczniczych i uzdrawiających
produktów Siberian Health i dotyczących dochodu, otrzymywanego w związku ze
współpracą z Siberian Health, nie zawartych w dokumentach, materiałach
produkowanych i rozpowszechnianych przez Siberian Health;

- Jeśli Konsultant kupi w Siberian Health lub sprzedaje innej osobie kupione w
Siberian Health produkty o złej jakości, to ma on prawo do ich zwrotu do Siberian Health
w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych i otrzymania w zamian analogiczne produkty o
właściwej jakości. Konsultant jest zobowiązany zwrócić klientowi wartość sprzedanych
produktów o złej jakości.
- Konsultant nie ma prawa do prowadzenia działalności w krajach, do których nie
uzyskał od Siberian Health prawa do prowadzenia swojej działalności, lub też nie było
oficjalnego otwarcia kraju przez Siberian Health, w szczególności do tworzenia stron w
internecie;
- Konsultantowi, posiadającemu co najmniej rangę "Konsultanta Wiodącego", zabrania
się współpracy z innymi spółkami, stosującymi zasady marketingu sieciowego i sprzedaż
wielopoziomową
- Konsultantom wszystkich rang zabrania się wykorzystywania kontaktów z klientami
Siberian Health, pomieszczeń Siberian Health w celu reklamowania towarów innych
spółek;
- Konsultant ponosi odpowiedzialność za szkolenie i wsparcie osób pozyskanych
przez niego, jak również osób, dla których jest Opiekuniem.
6. Konsultant w ramach swojej współpracy z Siberian Health nie ma obowiązku:
6.1. Nabywania określonej liczby produktów Siberian Health. Jednakże ilość
produktów, które nabywa Konsultant i/lub pozyskane przez niego osoby, wpływa na jego
rangę w Siberian Health.
6.2. Utrzymywania określonej ilości zapasu towaru.
6.3. Nabywania określonego "pakietu" dla wstąpienia w biznes, za wyjątkiem
kompletu rejestracyjnego Siberian Health.
6.4. Kupowania literatury, produktów audio, video I multimedialnych Siberian Health
lub innych materiałów, jak również brania udziału w jakichkolwiek programach I
imprezach Siberian Health.
6.5. Kupowania biletów i/lub brania udziału w zebraniach, seminariach, sesjach
biznesowych i innych imprezach Siberian Health.
6.6. Pozyskiwania do współpracy z Siberian Health określonej ilości osób.
7. Siberian Health zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, ich punktowego
napełnienia, określania zniżek na produkty, prowadzenia promocji, zmiany asortymentu
produktów i warunków płatności za nie. O podanych zmianach i prowadzonych
promocjach Siberian Health informuje Konsultanta w trybie, podanym w punkcie 12
umowy. Z taką informacją można się również zapoznać w Centrach Obsługi Konsultantów
Siberian Health. Siberian Health nie rekompensuje Konsultantowi strat, które poniósł on
na skutek wprowadzonych zmian, jak również w związku z brakiem produktów w
magazynach.
8. Niniejszą umowę sporządzono zgodnie z prawem kraju, w którym zawarto niniejszą
umowę.
9. Podpis Konsultanta w niniejszej umowie zaświadcza o autentyczności podanych
przez niego swoich danych personalnych. W przypadku stwierdzenia przez Siberian
Health faktu podania przez Konsultanta fałszywych lub nieprawdziwych danych,
Siberian Health ma prawo w trybie jednostronnym do rozwiązania niniejszej umowy.
10. Podpis Konsultanta w niniejszej umowie świadczy o jego zgodzie na
otrzymywanie na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomości
informacyjnych I reklamowych Siberian Health.
11. Podpisując niniejszą umowę, Konsultant wyraża zgodę na umieszczanie swojego
wizerunku, W TYM IMIENIA I NAZWISKA w wydaniach reklamowych i informacyjnych
Siberian Health oraz na stronie internetowej Siberian Health oraz wyraża zgodę na
umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Siberian Health w celach
zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Konsultantem oraz zapewnienia jak najwyższej
jakości świadczonych usług, w tym wyraża zgodę na umieszczanie jego danych w
informacjach reklamowych i informacyjnych sporządzonych przez Siberian Health.
Administratorem danych osobowych jest Siberian Health, który przetwarza dane
osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) Konsultantowi
przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również
prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia przez Siberian Health. W celu
należytego wykonania postanowień niniejszego regulaminu Sibrian Helath oświadcza,
że dane osobowe Konsultanta mogą zostać przekazane za granicę, na co Konsultant
wyraża zgodę.
12. Podpis Konsultanta w niniejszej umowie poświadcza, że zapoznał się on ze
Standardami Współpracy z Siberian Health (Kodeksem Etycznym, Zasadami Współpracy z
Siberian Health) i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz stosowania w swojej
działalności.
13. Konsultant jest świadomy, że w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez niego
postanowień niniejszej umowy, Standardów Współpracy z Siberian Health (Kodeksu
Etycznego, Zasad Współpracy z Siberian Health), Siberian Health w trybie jednostronnym
może rozwiązać niniejszą umowę.
14. Siberian Health ma prawo w trybie jednostronnym do wnoszenia zmian w
Standardach Współpracy z Siberian Health (Kodeksie Etycznym, Zasadach Współpracy z
Siberian Health), Planie Premii Siberian Health i innych dokumentach Siberian Health. O
podanych zmianach i realizowanych promocjach Siberian Health publikuje informacje w
swoich ulotkach i katalogach, na stronie internetowej oraz informuje Konsultanta
wysyłając do niego pismo informacyjne na adres poczty elektronicznej, podany przez
Konsultanta podczas rejestracji w Siberian Health.
15. Umowa niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Siberian
Health i obowiązuje do czasu jej anulowania, rozwiązania za porozumieniem stron lub na
wniosek jednej ze stron. Podstawy, tryb i skutki anulowania, rozwiązania umowy podane
są w Zasadch Współpracy z Siberian Health które stanowią załącznik do niniejszego
regulaminu.
16. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, posiadających
jednakową moc prawną, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
Konsultant I Siberian Health są świadomi, że niniejsza Umowa ma na celu budowę
długoterminowych stosunków i wzajemnej współpracy. Przestrzeganie Standardów
Współpracy z Siberian Health i warunków Umowy jest to realizacja wszystkich
możliwości, udzielanych przez Siberian Health!
Egzemplarz umowy otrzymał: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(nazwisko, imię, podpis, data)

