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P E R J A N J I A N  S Y A R A T  &  K E T E N T U A N  

P A R T N E R  B i S N i S  I N D E P E N D E N  

K Y Ä N I  

 
1. Saya memahami bahwa sebagai Partner Bisnis Independen PT. Kyani Indonesia Sejahtera 

(selanjutnya disebut " Kyäni "): 

a. Saya memiliki hak untuk membeli produk dari Kyäni dengan harga yang saya disyaratkan. 

b. Saya memiliki hak untuk mensponsori orang yang memenuhi persyaratan di Kyäni. 

c. Saya akan membantu, melatih, dan memotivasi Partner Bisnis dalam organisasi pemasaran 

downline saya. 

d. Saya akan mematuhi semua undang-undang, tata cara, dan peraturan negara, dan harus 

membuat semua laporan dan menyerahkan semua pemotongan pajak penghasilan atau 

pemotongan lain yang mungkin diperlukan oleh hukum. 

e. Saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai Partner Bisnis Independen dengan 

kejujuran dan integritas. 

f. Saya hanya akan menggunakan kontrak penjualan dan formulir pemesanan yang disediakan 

oleh Kyäni untuk penjualan produknya, dan saya akan mengikuti semua kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan oleh Kyäni untuk penyelesaian dan pemrosesan kontrak dan 

pesanan tersebut. 

g. Tidak mengambil tindakan apa pun atau melakukan sendiri dengan cara apa pun yang 

merusak reputasi bisnis Kyäni, para pendiri, direktur, atau karyawannya. 

h. Saya setuju bahwa saya akan memberikan nomor KTP dan NPWP untuk pajak atau tujuan 

bisnis sebagaimana yang dikeluarkan oleh negara tempat saya mengajukan permohonan 

keanggotaan Kyäni. 

 

2. Saya setuju untuk menyajikan Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera dan produk 

Kyäni sebagaimana yang ditetapkan dalam literatur resmi Kyäni. Saya tidak akan membuat klaim 

mengenai potensi pendapatan, penghasilan, dan produk di luar apa yang dinyatakan dalam literatur 

resmi Kyäni. Saya tidak boleh menggunakan, memproduksi, membuat, menerbitkan, 

mendistribusikan, atau memperoleh dari sumber apa pun selain Kyäni, literatur, rekaman (audio, 

video, atau lainnya), penjualan atau pendaftaran yang berkaitan dengan produk Kyäni atau 

Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera. Saya memahami bahwa saya tidak boleh 

menggunakan atau menampilkan merek dagang Kyäni, nama dagang, merek layanan, logo, desain, 

atau simbol untuk memasarkan dan mengiklankan produk Kyäni atau kesempatan Kyäni selain yang 

diuraikan dalam Kebijakan dan Tata Tertib Kyäni tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari 

Kyäni.  

3. Saya setuju bahwa sebagai Partner Bisnis Independen Kyäni Saya adalah independen, dan bukan 

karyawan, agen, mitra, perwakilan hukum, atau pemegang waralaba Kyäni. Saya tidak berwenang 

dan tidak akan menanggung hutang, biaya, kewajiban, atau membuka rekening keuangan apa pun 
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atas nama, untuk, atau mewakili Kyäni. Saya memahami bahwa saya akan mengendalikan cara dan 

sarana yang saya gunakan untuk menjalankan kemitraan bisnis Kyäni saya, tunduk dan kepatuh 

dengan Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan dan Tata Tertib Kyäni dan Rancangan Kompensasi PT 

Kyani Indonesia Sejahtera (yang semuanya secara kolektif disebut sebagai "Persetujuan"). Saya 

setuju bahwa saya akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar semua biaya yang 

ditanggung sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjalanan, makanan, penginapan, dukungan 

administrasi, kantor, telepon jarak jauh dan biaya lainnya. Saya MEMAHAMI BAHWA SAYA TIDAK, 

DAN TIDAK AKAN DIPERLAKUKAN SEBAGAI, SEBUAH KARYAWAN DARI Kyäni UNTUK TUJUAN 

PAJAK. Kyäni tidak bertanggung jawab untuk menahan, dan tidak akan menahan atau mengurangi 

dari bonus dan komisi saya, atau pajak dalam bentuk apa pun, kecuali jika hal tersebut menjadi sah 

secara hukum. Saya setuju untuk terikat dengan semua perjanjian pengumpulan pajak penjualan 

antara Kyäni, Inc. dan semua yurisdiksi pajak yang sesuai, dan semua peraturan dan prosedur 

terkait. 

4. Saya telah membaca secara teliti dan setuju untuk mematuhi Kebijakan dan Tata Tertib Kyäni dan 

Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera, keduanya dimasukkan ke dalam dan menjadi 

bagian dari Syarat dan Ketentuan ini. Saya memahami bahwa saya harus memiliki reputasi yang 

baik, dan tidak melanggar salah satu ketentuan Perjanjian ini, agar memenuhi syarat untuk menerima 

bonus atau komisi dari Kyäni. Saya memahami bahwa Syarat dan Ketentuan ini, Kebijakan dan Tata 

Tertib Kyäni, atau Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera dapat diubah dari waktu ke 

waktu, dan saya setuju bahwa amandemen semacam itu akan berlaku bagi saya. Pemberitahuan 

amandemen akan dipublikasikan dalam materi resmi Kyäni dan dikirim ke semua Partner Bisnis 

Independen. Kelanjutan dari kemitraan bisnis Kyäni saya atau penerimaan bonus atau komisi saya 

merupakan penerimaan saya atas setiap dan semua amandemen.  

5. Jangka waktu Perjanjian ini akan dimulai pada tanggal pendaftaran dan akan berlanjut sampai 

diakhiri oleh salah satu pihak. Saya tidak akan berhak menerima komisi, bonus, atau penghasilan lain 

yang dihasilkan dari kegiatan organisasi penjualan downline saya sebelumnya. Kyäni secara tegas 

berhak untuk mengakhiri semua Perjanjian Partner Bisnis setelah pemberitahuan tertulis tiga puluh 

(30) hari dalam hal yang dipilihnya untuk: 

(1) menghentikan operasi bisnis; 

(2) menghentikan entitas perusahaan; atau 

(3) menghentikan distribusi produknya melalui penjualan langsung.  

6. Saya tidak dapat mengalihkan hak atau mendelegasikan kewajiban saya berdasarkan Perjanjian 

ini tanpa persetujuan tertulis dari Kyäni. Setiap upaya untuk mentransfer atau menyerahkan 

Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Kyäni membuat Perjanjian ini tidak berlaku lagi dan dapat 

mengakibatkan penghentian kerja sama bisnis saya. 

7. Saya memahami bahwa jika saya gagal mematuhi ketentuan Perjanjian ini, Kebijakan dan Tata 

Tertib, atau Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera, Kyäni dapat, atas kebijakannya 

sendiri, mengakhiri kemitraan bisnis saya atau menjatuhkan tindakan disipliner lainnya kepada saya, 

termasuk tetapi tidak terbatas, penahanan atau penghilangan bonus dan komisi, dan / atau 

kehilangan semua atau sebagian organisasi pemasaran downline saya. Jika saya melanggar 

Perjanjian ini pada saat pengakhiran, saya tidak berhak untuk menerima bonus atau komisi lebih 

lanjut, meskipun penjualan untuk bonus atau komisi tersebut telah terjadi. Jika Perjanjian ini 

dihentikan karena alasan apa pun, saya akan selamanya kehilangan hak saya sebagai Partner Bisnis 

Independen, termasuk hak kepada organisasi pemasaran downline saya, dan hak atas kompensasi 

sesuai dengan Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera. Jika saya gagal membayar 

produk ketika pembayaran jatuh tempo, saya memberi kuasa kepada Kyäni untuk menahan jumlah 

yang sesuai dari bonus atau cek komisi saya, untuk menagih kartu kredit saya, atau mendebit 
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rekening keuangan saya, jika ada, yang saya telah otorisasikan untuk Kyäni. Saya memahami bahwa 

kegagalan untuk segera membayar produk merupakan pelanggaran Perjanjian ini. 

8. Sejauh diizinkan oleh hukum, Kyäni, para direkturnya, pejabat, pemegang saham, karyawan, 

petugas, penerus, dan agen (secara kolektif disebut "afiliasi"), tidak bertanggung jawab atas, dan 

saya membebaskan Kyäni dan afiliasinya dari, setiap dan semua klaim atas kehilangan keuntungan, 

kerugian tidak langsung, langsung, khusus atau konsekuensial atau kerugian lain yang timbul atau 

diderita oleh saya sebagai akibat dari: (a) pelanggaran terhadap Perjanjian ini atau Kebijakan dan 

Tata Tertib Kyäni; (b) promosi atau operasi yang tidak tepat dari kemitraan bisnis saya dan kegiatan 

apa pun yang terkait dengannya (misalnya, penyajian produk Kyäni atau Rancangan Kompensasi PT 

Kyani Indonesia Sejahtera, pengoperasian kendaraan bermotor, penyewaan fasilitas pertemuan atau 

pelatihan, dll.); (c) data atau informasi yang salah atau salah yang diberikan oleh saya; atau (d) 

kegagalan untuk memberikan informasi atau data apa pun yang diperlukan bagi Kyäni untuk 

menjalankan bisnisnya, termasuk tanpa batasan, pendaftaran dan penerimaan saya ke dalam 

Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera atau pembayaran Komisi atau Bonus. Saya 

setuju bahwa seluruh kewajiban Kyäni dan afiliasinya untuk klaim apa pun yang terkait dengan 

hubungan Kyäni dan saya sendiri, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, setiap penyebab tindakan 

yang terdengar dalam kontrak, kesalahan atau kesetaraan tidak boleh melebihi, dan harus dibatasi 

untuk, jumlah produk yang saya beli dari Kyäni berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya 

yang dalam kondisi dapat dijual kembali. Saya selanjutnya setuju untuk mengganti rugi, 

membebaskan, dan membela dengan biaya saya Kyäni dan afiliasinya terhadap setiap dan semua 

klaim, tuntutan, biaya, kerugian, kerusakan, kewajiban, penilaian, biaya pengacara dan semua biaya 

lain yang timbul atau diduga timbul sehubungan dengan kemitraan bisnis saya. 

9. Perjanjian ini dan dokumen-dokumen yang dimasukkan sebagai referensi merupakan keseluruhan 

kontrak antara Kyäni dan saya sendiri. Setiap janji, representasi, penawaran, atau komunikasi lain 

yang tidak secara tegas ditetapkan dalam Perjanjian ini tidak ada memiliki kekuatan atau pengaruh. 

Sejauh ada konflik atau ketidakkonsistenan antara Perjanjian ini dan perjanjian lainnya (selain 

Kebijakan dan Tata Tertib), Aplikasi dan Perjanjian Partner Bisnis Independen ini akan menggantikan 

dan berlaku atas ketentuan apa pun dari perjanjian lainnya mengenai hal-hal yang dibahas di sini. 

Sejauh ada konflik atau ketidakkonsistenan antara Perjanjian ini dan Kebijakan dan Tata Tertib 

(dalam bentuknya saat ini atau yang kemudian dimodifikasi), Kebijakan dan Tata Tertib harus dalam 

semua hal menggantikan dan berlaku atas setiap ketentuan Perjanjian ini mengenai hal-hal yang 

dibahas di sini. 

10. Setiap pengesampingan oleh Kyäni atas pelanggaran Perjanjian ini harus secara tertulis dan 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Kyäni. Pembebasan oleh Kyäni atas segala 

pelanggaran Perjanjian ini oleh saya tidak akan berlaku atau ditafsirkan sebagai pengabaian atas 

pelanggaran selanjutnya. 

11. Dalam hal ketentuan Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum, 

ketentuan tersebut harus diubah hanya sejauh yang diperlukan untuk membuatnya dapat 

diberlakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan memiliki 

kekuatan penuh. 

12. Perjanjian Partner Bisnis Independen antara Partner Bisnis dan Kyäni telah ditandatangani di 

Indonesia, karena ini adalah lokasi di mana Partner Bisnis mengajukan permohonan untuk mendaftar 

sebagai Partner Bisnis Independen Kyäni, dan di mana aplikasi tersebut ditinjau dan disetujui oleh 

Kyäni. Perjanjian Partner Bisnis Independen akan diatur secara eksklusif oleh hukum Negara 

Indonesia, dan Partner Bisnis setuju untuk menyerahkan secara eksklusif ke yurisdiksi pengadilan 

Negara Indonesia, untuk resolusi klaim atau litigasi terkait untuk menginterpretasikan atau 

menegakkan ketentuan Perjanjian Partner Bisnis Independen. 
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Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Indonesia. Kecuali 

sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Tata Tertib Kyäni, atau kecuali hukum negara tempat saya 

tinggal secara tegas melarang yurisdiksi konsensual dan ketentuan tempat dari Perjanjian ini, dalam 

hal mana hukumnya akan mengatur, semua sengketa dan klaim yang berkaitan dengan Kyäni, 

Perjanjian Partner Bisnis Independen, Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera atau 

produknya, hak dan kewajiban Partner Bisnis independen dan Kyäni, atau klaim atau penyebab lain 

apa pun yang berkaitan dengan kinerja Partner Bisnis independen atau Kyäni di bawah Perjanjian 

atau Kebijakan dan Tata Tertib Kyäni harus diselesaikan secara menyeluruh dan akhirnya dengan 

mengikat arbitrase di Indonesia. Para pihak harus diizinkan semua hak penemuan sesuai dengan 

Aturan Federal Acara Perdata. Jika Partner Bisnis mengajukan klaim atau gugatan balik terhadap 

Kyäni, Partner Bisnis akan melakukannya secara perorangan dan tidak dengan Partner Bisnis lainnya 

atau sebagai bagian dari tindakan kelas. Jika Partner Bisnis ingin mengajukan tindakan terhadap 

Kyäni atas segala tindakan atau kelalaian yang terkait dengan atau timbul dari Perjanjian ini, tindakan 

tersebut harus diajukan dalam waktu satu tahun sejak tanggal dugaan tindakan yang menimbulkan 

penyebab tindakan. Kegagalan untuk membawa tindakan tersebut dalam waktu satu tahun akan 

menghentikan semua klaim terhadap Kyäni atas tindakan atau kelalaian tersebut. Partner Bisnis 

membebaskan semua klaim yang diberlakukan oleh undang-undang pembatasan lainnya. Keputusan 

arbiter harus bersifat final dan mengikat para pihak dan dapat, jika perlu, dikurangi menjadi putusan di 

pengadilan mana pun dari yurisdiksi yang kompeten. Pihak yang berlaku berhak untuk menerima dari 

biaya pihak yang kalah dan biaya arbitrase, termasuk biaya hukum dan pengarsipan. Perjanjian untuk 

melakukan arbitrase akan tetap berlaku setelah penghentian atau berakhirnya Perjanjian. 

13. Para pihak menyetujui yurisdiksi dan tempat beracara di hadapan pengadilan di Negara Indonesia 

untuk tujuan menegakkan putusan oleh arbiter atau hal lain yang tidak tunduk pada arbitrase. Jika 

hukum negara di mana pemohon tinggal melarang konsensus yurisdiksi dan ketentuan tempat untuk 

tujuan arbitrase dan litigasi, hukum negara itu harus mengatur masalah Kyäni. 


