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KEBIJAKAN & TATA TERTIB 

INDONESIA 
 

 

 

1. PERKENALAN 
 

Kebijakan dan Tata Tertib Kyäni mengatur hak dan kewajiban Anda sebagai Partner Bisnis 

Independen Kyäni. Anda harus membaca dan memahami isi dari Kebijakan dan Tata Tertib ini, 

dan setiap pertanyaan yang mungkin Anda miliki mengenai Kebijakan dan Tata Tertib harus 

ditujukan kepada staf Customer Service Kyäni. 

  

a. Kebijakan dan Rancangan Kompensasi adalah Bagian dari Perjanjian Partner 

Bisnis: Kebijakan dan Tata Tertib ini, dalam bentuknya sekarang dan sebagaimana 

telah diamandemen beberapa kali oleh Kyäni, Inc., atau Afiliasi Kyäni, Inc.  manapun, 

(selanjutnya secara kolektif "Kyäni" atau "Perusahaan"), merupakan bagian resmi dari 

Perjanjian Partner Bisnis Kyäni. 

 

Pelanggaran apapun terhadap Kebijakan dan Tata Tertib ini merupakan pelanggaran 

terhadap perjanjian Partner Bisnis Independen Kyäni, dengan akibat berlakunya 

ketentuan terminasi dalam perjanjian atas Partner Bisnis. Selanjutnya, ketika istilah 

"Perjanjian" digunakan, secara kolektif mengacu pada kewajiban bersama antara Kyäni 

dan Partner Bisnis Independen Kyäni yang dibuktikan dalam Pendaftaran dan 

Perjanjian, Kebijakan dan Tata Tertib ini, Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia 

Sejahtera, dan (bila berlaku) Pendaftaran Badan Usaha Kyäni.  

 

Setiap Partner Bisnis bertanggung jawab untuk memahami dan mentaati versi terbaru 

Kebijakan dan Tata Tertib ini. Ketika mensponsori Partner Bisnis baru, Partner Bisnis 

yang mensponsori harus membantu Partner Bisnis baru untuk memahami kewajiban 

yang berlaku terus menerus ini. 

 

b. Tujuan Kebijakan: Kyäni menghasilkan produk inovatif dan memasarkan produk 

tersebut melalui Partner Bisnis Independen. Kyäni banyak berinvestasi dalam 

menyediakan materi pemasaran, mengembangkan nilai merek untuk Perusahaan dan 

mengembangkan sistem kompensasi Partner Bisnis. Namun, keberhasilan Perusahaan 

dan keberhasilan Partner Bisnis pada akhirnya bergantung pada integritas tiap individu 

pria dan wanita yang memasarkan produk. Karena Partner Bisnis Kyäni adalah usaha 

bisnis independen, Partner Bisnis memiliki kebebasan yang luas mengenai bagaimana 

mereka memilih mengoperasikannya, dan menentukan waktu dan metode kerja mereka. 

Terlepas dari kebebasan tersebut, Kyäni memiliki hak kontraktual untuk melindungi 

kekayaan intelektualnya, untuk mencegah klaim produk yang tidak dapat dipertanggung 

jawabkan dan untuk menjaga integritas model bisnisnya. Kebijakan dan Tata Tertib ini 
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dirancang untuk mewujudkan hal di atas. Karena Anda mungkin tidak mengenal 

berbagai praktik standar ini, sangat penting bagi Anda untuk membaca dan mematuhi 

Perjanjian ini. Jika anda memiliki pertanyaan mengenai kebijakan atau peraturan apa 

pun, jangan ragu untuk mencari jawaban dari siapa pun di upline anda atau Kyäni. 

 

c. Perubahan pada Perjanjian Partner Bisnis: Kyäni memiliki kewenangan tunggal yang 

penuh dan mutlak untuk melalukan perubahan Perjanjian Partner Bisnis. Dengan 

menandatangani Perjanjian Partner Bisnis, seorang Partner Bisnis setuju untuk 

mematuhi semua amandemen atau modifikasi yang dilakukan Kyäni. Amandemen akan 

menjadi efektif setelah publikasi pemberitahuan perubahan tersebut dalam materi -

materi Kyäni yang dipublikasikan atau di Back Office. Perusahaan akan menyediakan 

kepada semua Partner Bisnis salinan lengkap dari amandemen yang telah diubah 

dengan satu atau beberapa cara berikut: (1) posting di situs resmi Perusahaan; (2) 

surat elektronik (e-mail); (3) pemuatan dalam majalah Perusahaan; (4) penyertaan 

dalam pesanan produk atau bonus; atau (5) surat khusus. Tetap menjalankan bisnis 

Kyäni oleh Partner Bisnis atau penerimaan terhadap bonus atau komisi oleh Partner 

Bisnis merupakan persetujuan untuk setiap dan semua amandemen. 

 

d. Penundaan: Kyäni tidak bertanggung jawab atas penundaan atau kegagalan dalam 

menjalankan kewajibannya ketika pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi tidak praktis 

secara komersial karena keadaan yang di luar kendalinya. Ini termasuk, namun tidak 

terbatas pada, pemogokan, kesulitan kerja, kerusuhan, perang, kebakaran, kematian, 

kekuatan alam, kekurangan pasokan, atau dekrit, putusan atau perintah dari 

pemerintah. 

 

e. Keterpisahan Kebijakan dan Ketentuan: Jika ada ketentuan dalam Perjanjian, dalam 

bentuknya saat ini atau sebagai yang dapat diamandemen selanjutnya, diputuskan oleh 

pengadilan yang berwenang sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan 

alasan apapun, hanya bagian yang tidak sah dari ketentuan tersebut yang tidak berlaku 

dan syarat dan ketentuan yang lainnya akan tetap berlaku penuh dan tidak terpengaruh 

karenanya. 

 

f. Pengesampingan: Kyäni tidak pernah melepaskan haknya untuk menuntut dan 

menegakkan ketaatan sesuai dengan Perjanjian dan hukum yang berlaku yang 

mengatur perilaku seorang Partner Bisnis. Baik penundaan ataupun kegagalan oleh 

Kyäni untuk menerapkan hak atau wewenang apapun dalam perjanjian atau untuk 

menuntut ketaatan sepenuhnya oleh Partner Bisnis atas kewajiban atau ketentuan 

apapun dalam Perjanjian, bukanlah merupakan pengesampingan hak Kyäni untuk 

menuntut ketaatan sempurna pada Perjanjian. Pengesampingan oleh Kyäni hanya bisa 

berlaku jika dibuat tertulis oleh pejabat resmi Perusahaan. Pengesampingan Kyäni atas 

pelanggaran apapun oleh Partner Bisnis, atau pengesampingan oleh Kyäni atas 

ketentuan tertentu apapun dari Perjanjian Partner Bisnis atau Peraturan dan Tata Tertib 

ini tidak akan mempengaruhi atau mengurangi hak-hak Kyäni sehubungan dengan 

apapun pelanggaran berikutnya, dan juga tidak akan mempengaruhi sedikitpun hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban Partner Bisnis-Partner Bisnis lainnya. Penundaan atau 

kelalaian apapun oleh Kyäni dalam menerapkan semua hak yang timbul dari 

pelanggaran oleh Partner Bisnis bukanlah merupakan pengesampingan terus menerus, 

dan juga tidak mempengaruhi atau mengurangi hak-hak Kyäni dalam pelanggaran 

tersebut atau pelanggaran apapun yang terjadi selanjutnya.  
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Adanya klaim apapun atau tuntutan hukum dari seorang Partner Bisnis terhadap Kyäni 

bukanlah merupakan perlindungan atas penegakan segala ketentuan dan segala 

persyaratan dari Perjanjian atau Kebijakan dan Tata Tertib ini. 

 

2. MENJADI PARTNER BISNIS 
 

a. Persyaratan Menjadi Partner Bisnis: Untuk menjadi Partner Bisnis Kyäni, setiap pemohon 

harus: 

 

i. Warga negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun pada saat pengajuan 

pendaftaran dan memenuhi semua persyaratan lainnya oleh hukum untuk 

menandatangani kontrak; 

ii. Memiliki seorang sponsor yang telah terdaftar sebagai Partner Bisnis Kyäni.  

iii. Memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai identitas dan lokasi tempat 

tinggal yang diminta Perusahaan dari waktu ke waktu. 

iv. Menyerahkan Formulir Pendaftaran dan Perjanjian Partner Bisnis Kyäni yang diisi 

dengan benar (elektronik atau fisik) atau memberikan informasi lengkap; dan;  

v. Membayar biaya pendaftaran yang berlaku untuk membeli starter pack. 

vi. Memberikan nomor identifikasi unik untuk pajak atau tujuan bisnis yang dikeluarkan 

oleh negara tempat Partner Bisnis mendaftar keanggotaan Kyäni. 

vii. Partner Bisnis harus menyerahkan fotokopi KTP/SIM ke Departemen Customer 

Service Kyäni Indonesia paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal pendaftaran. 

 

Perusahaan berhak menolak setiap permohonan pendaftaran untuk Partner Bisnis baru 

atau untuk pembaharuan, dan dapat melakukannya atas kewenangannya sendiri yang 

mutlak. 

 

b. Persyaratan Menjadi Partner Bisnis untuk Badan Usaha: Perusahaan, kemitraan atau 

perwalian (secara kolektif disebut dalam bagian ini sebagai "Badan Usaha") dapat 

mengajukan permohonan untuk menjadi Partner Bisnis Kyäni dengan menyerahkan 

dokumen-dokumen yang diperlukan seperti: Akta Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha 

Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak Badan, Nomor Pokok Wajib Pajak seluruh 

pemegang saham, Tanda Daftar Perusahaan, Perjanjian Kemitraan, Nomor Pokok Wajib 

Pajak semua mitra atau Akta Perwalian, dan Nomor Pokok Wajib Pajak wali amanat 

(dokumen-dokumen ini secara kolektif disebut sebagai "Dokumen Badan Usaha") kepada 

Kyäni, bersama dengan Formulir Pendaftaran Badan Usaha yang diisi dengan lengkap dan 

benar. Jika Partner Bisnis disponsori online, Formulir Pendaftaran Badan Usaha dan 

Dokumen Badan Usaha harus diserahkan ke Kyäni dalam 30 hari sejak pensponsoran 

secara online. Bisnis Kyäni dapat mengubah statusnya dari keanggotaan individu menjadi 

sebuah kemitraan, perusahaan atau perwalian, atau dari satu jenis entitas menjadi entitas 

lain, namun harus tetap mengikuti proses Perubahan Kepemilikan normal yang diperlukan.  

Bisnis yang mengubah status tersebut harus tetap di bawah sponsor yang sama. Formulir 

Pendaftaran Badan Usaha harus ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, mi tra kerja 

atau wali amanat. Anggota dari badan usaha tersebut secara bersama-sama dan sendiri-

sendiri bertanggung jawab atas hutang atau kewajiban lainnya kepada Kyäni. Perubahan 

Badan Usaha tidak dapat digunakan untuk menyiasati Peraturan Perubahan Genealogi 

atau Perubahan Kepemilikan. 
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3. PROSEDUR PENDAFTARAN PARTNER BISNIS BARU 
 

a. Pendaftaran: Partner Bisnis Baru harus disponsori secara online di situs web resmi Kyäni 

atau di situs web replikasi Kyäni Sponsor-nya. 

 

b. Manfaat bagi Partner Bisnis: Setelah Pendaftaran dan Perjanjian Partner Bisnis diterima 

oleh Kyäni, Partner Bisnis berkesempatan berpartisipasi dalam Rancangan Kompensasi PT 

Kyani Indonesia Sejahtera. Sebagaimana diizinkan oleh hukum setempat dan kebijakan 

Perusahaan untuk lokasi Anda, manfaat ini mencakup kesempatan untuk: 

 

i. Membeli produk Kyäni dengan harga Partner Bisnis; 

ii. Dibayar komisi dan bonus sesuai ketentuan yang berlaku seperti yang 

tercantum dalam Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera; 

iii. Berpartisipasi dalam promosi, program insentif atau kontes lainnya seperti yang 

diumumkan oleh Kyäni dari waktu ke waktu; 

iv. Mendaftarkan atau mensponsori orang lain sebagai Pelanggan atau Partner 

Bisnis ke dalam bisnis Kyäni; 

v. Menerima literatur Kyäni secara berkala dan bentuk komunikasi Kyäni lainnya; 

vi. Berpartisipasi dalam acara-acara yang diadakan Kyäni seperti: dukungan, 

layanan, pelatihan, motivasional dan rekognisi, dengan membayar biaya yang 

ditentukan, jika ada. 

 

4. PEMBATALAN PENDAFTARAN KEANGGOTAAN 
 

Pembatalan Pendaftaran Keanggotaan (Cooling-off Period): Partner Bisnis memiliki sepuluh 

hari kerja dari pengesahan Perjanjian Partner Bisnis untuk membatalkan pendaftaraan 

keanggotaannya dengan mengembalikan starter pack yang telah diperoleh dalam keadaan 

semula dan akan mendapatkan kembali uang pendaftaran yang telah dibayarkan. Partner 

Bisnis tidak perlu memberikan alasan apapun asalkan Partner Bisnis memberitahukan Kyäni 

tentang pembatalan tersebut secara tertulis sebelum periode cooling-off berakhir. 

 

5. MASA BERLAKU KEANGGOTAAN ATAU JANGKA WAKTU PERJANJIAN  
 

Masa Berlaku Keanggotaan atau Jangka Waktu Perjanjian: Masa berlaku keanggotaan atau 

jangka waktu Perjanjian Partner Bisnis akan dimulai sejak tanggal penerimaan oleh Kyäni dan 

berlaku hingga: (a) dibatalkan secara otomatis oleh Kyäni jika Partner Bisnis tidak melakukan 

pembelian apapun dalam dua belas bulan berturutan; atau (b) dibatalkan secara paksa oleh 

Kyäni karena pelanggaran oleh Partner Bisnis atas ketentuan apapun dalam Perjanjian, 

termasuk semua perubahan yang mungkin dibuat Kyäni atas diskresinya sendiri; atau (c) 

dibatalkan karena Partner Bisnis atas kehendak sendiri meminta pembatalan/penghentian 

keanggotaan.  

 

6. BERGABUNG KEMBALI SEBAGAI PARTNER BISNIS BARU 
 

a. Peraturan Bergabung Kembali Partner Bisnis Inaktif atau Partner Bisnis Berstatus 

Batal: Partner Bisnis Kyäni yang atas kemauan sendiri berhenti sebagai Partner Bisnis 

dapat bergabung kembali sebagai Partner Bisnis baru 12 bulan setelah tanggal berhenti. 

Jika ada Partner Bisnis demikian yang bergabung kembali dengan Kyäni, Partner Bisnis itu 

akan didaftarkan sebagai Partner Bisnis baru, tapi seluruh downline yang dulunya dibawah 
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Partner Bisnis tadi sebelum berhenti tidak mengalami perubahan karena hal bergabung 

kembali itu. 

 

Partner Bisnis Kyäni yang telah tidak aktif untuk periode duabelas bulan akan dihentikan 

keanggotaanya oleh Kyäni.  Downline Partner Bisnis itu tidak akan terpengaruh oleh 

perubahan itu dan tidak akan dipindah bersama dengan Partner Bisnis itu. Dalam hal 

peraturan ini seorang Partner Bisnis inaktif adalah setiap Partner Bisnis yang tidak 

melakukan pembelian apapun dalam duabelas bulan berturutan. 

 

b. Peraturan ini tidak berlaku bagi Partner Bisnis Kyäni yang Perjanjian Distributornya 

diterminasi oleh perusahaan karena terkena kasus tertentu. Partner Bisnis dalam hal 

demikian wajib mendapatkan persetujuan dari Chief Executive Officer Kyäni sebelum 

mendaftar kembali dengan perusahaan. 

 

7. PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN PARTNER BISNIS 
 

a. Dampak Pengakhiran Keanggotaan: Selama Partner Bisnis tetap aktif dan menaati 

syarat-syarat Perjanjian dan Peraturan dan Tata Tertib ini, Kyäni akan membayar komisi ke 

Partner Bisnis sesuai Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera. Bonus-bonus 

dan komisi-komisi Partner Bisnis adalah keseluruhan imbalan atas usaha Partner Bisnis 

menghasilkan penjualan dan seluruh aktifitas yang berkenaan dengan menghasilkan 

penjualan (termasuk membangun organisasi downline.) Berkenaan dengan pengakhiran 

keanggotaan Partner Bisnis karena inaktifitas yang disebutkan disini, baik pembatalan 

Perjanjian atas kehendak sendiri atau paksa termasuk pelanggaran atas Perjanjian atau 

pelanggaran atas Peraturan dan Tata Tertib (semua metode ini disebut secara kolektif 

sebagai “dibatalkan” atau “pengakhiran”), mantan Partner Bisnis tidak akan memiliki hak, 

title, klaim atau interes/kepentingan atas organisasi pemasaran yang dioperasikannya, atas 

rahasia dagang Kyäni di masa lalu, masa sekarang dan masa depan atau informasi rahasia 

lainnya, kekayaan intelektual, atau atas setiap komisi atau bonus dari penjualan yang 

dihasilkan oleh organisasi setelah pengakhiran keanggotaan Partner Bisnis. Partner Bisnis 

yang Perjanjian-nya diakhiri akan kehilangan semua hak-haknya sebagai Partner Bisnis. Ini 

termasuk hak untuk menjual produk-produk Kyäni, dan hak untuk menerima komisi-komisi, 

bonus-bonus atau penghasilan lain yang terjadi dari penjualan dan aktifitas lainnya oleh 

organisasi penjualan mantan downline nya. Untuk menghilangkan semua keraguan, jika 

pengakhiran keanggotaan terjadi, Partner Bisnis setuju untuk melepaskan semua hak-hak 

yang mungkin dia termasuk tapi tidak terbatas pada hak-hak properti, hak-hak rahasia 

dagang, hak-hak kekayaan intelektual, atau diluar itu, atas mantan organisasi downline 

mereka, data pemasaran, data keuangan, atau informasi kontak terkait dengan organisasi 

downline tersebut, atau atas setiap bonus-bonus, komisi-komisi, atau remunerasi lain yang 

mungkin timbul dari penjualan atau aktifitas-aktifitas lainnya  dari organisasi downline itu, 

jika keanggotaan Partner Bisnis tidak diakhiri. 

 

Mantan Partner Bisnis dilarang menyatakan diri mereka sebagai Partner Bisnis Kyäni. 

Partner Bisnis yang sudah diakhiri keanggotaannya akan menerima komisi dan bonus 

hanya untuk periode pembayaran penuh terakhir dimana yang bersangkutan aktif sebelum 

pengakhiran keanggotaan (dikurangi setiap jumlah yang ditahan selama penyelidikan 

sebelum pengakhiran paksa).  

 

b. Pengakhiran Paksa: Pelanggaran oleh Partner Bisnis atas ketentuan apapun dalam 

Perjanjian, termasuk semua perubahan yang mungkin dibuat Kyäni atas diskresinya sendiri, 

dapat berakibat dijatuhkannya sanksi yang dicantumkan di Seksi 14 (a), termasuk 
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pengakhiran paksa Perjanjian Partner Bisnis. Pengakhiran berlaku pada tanggal yang 

tercantum pada pemberitahuan tertulis yang dikirimkan lewat pos tercatat ke alamat 

terakhir Partner Bisnis yang terdaftar, atau waktu Partner Bisnis menerima pemberitahuan 

pengakhiran keanggotaan secara aktual, yang mana yang lebih dulu.  

 

Sebagai tambahan, Kyäni dapat membatalkan akun Partner Bisnis jika tidak ada pembelian 

produk untuk jangka waktu duabelas bulan.  

 

c. Pengakhiran Sukarela: Peserta dalam rancangan pemasaran jaringan ini berhak untuk 

berhenti kapanpun apapun sebabnya. Pengakhiran keanggotaan diajukan dengan mengisi 

dan menandatangani Form Permohonan Pengakhiran Partner Bisnis dan mengembalikan 

form ke Kyäni melalui surat, scan dokumen lewat email, atau FAX. Pada saat menerima 

Form Permohonan Pengakhiran Partner Bisnis, Kyäni akan memproses permohonan 

berhenti itu. 

 

8. PENGALIHAN KEANGGOTAAN PARTNER BISNIS 

 
a. Penjualan, Pemindahan atau Pengalihan Hak Bisnis Kyäni: Meskipun bisnis Kyäni 

dimiliki secara pribadi dan bisnis yang dioperasikan secara independen, penjualan, 

pemindahan atau pengalihan hak bisnis Kyäni tunduk pada batasan-batasan tertentu. 

Jika seorang Partner Bisnis ingin menjual / memindahkan hak bisnis Kyäni miliknya, 

maka kriteria berikut harus dipenuhi: 

 

1. Proteksi garis pensponsoran yang ada sekarang harus selalu dipertahankan 

agar Bisnis Kyäni terus dioperasikan di garis pensponsoran itu. 

2. Akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp3.375.000,- untuk semua 

transaksi. 

3. Sebelum penjualan, pemindahan atau pengalihan dapat diselesaikan dan 

disetujui oleh Kyäni, semua kewajiban hutang Partner Bisnis penjual pada Kyäni 

harus dilunasi. 

4. Partner Bisnis penjual harus memiliki reputasi baik dan tidak melanggar satupun 

persyaratan Perjanjian agar memenuhi syarat untuk menjual, memindahkan atau 

mengalihkan hak bisnis Kyäni. 

 

Kyäni memiliki hak penuh dan wewenang tunggal yang mutlak untuk menerima atau 

menolak semua transaksi penjualan. 

 

5. Setelah perjanjian jual beli dan Perjanjian Partner Bisnis baru selesai ditanda 

tangani, para pihak harus menyerahkan salinan yang sama ke Departemen 

Layanan Partner Bisnis Kyäni untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan. 

Kyäni berhak meminta tambahan dokumentasi yang mungkin diperlukan untuk 

menganalisis transaksi antara pembeli dan penjual. Departemen Layanan 

Partner Bisnis Kyäni, atas pertimbangannya sendiri, dapat menyetujui atau 

menolak penjualan, pemindahan atau pengalihan dalam waktu 30 hari setelah 

diterimanya semua dokumen yang diperlukan dari para pihak. 

6. Jika pemilik baru adalah perusahaan korporasi, perwalian, kemitraan, atau jenis 

badan usaha lainnya maka Akta Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha 

Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak Badan, Nomor Pokok Wajib Pajak 

seluruh pemegang saham, Tanda Daftar Perusahaan, Perjanjian Kemitraan, 

Nomor Pokok Wajib Pajak semua mitra atau Akta Perwalian, dan Nomor Pokok 
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Wajib Pajak wali amanat harus diserahkan ke Kyäni sebelum perubahan dapat 

dipertimbangkan atau disetujui. 

7. Perubahan Kepemilikan tidak dapat digunakan untuk menghindari dan/atau 

mengakali peraturan yang mengatur Perubahan Silsilah. 

 

Jika para pihak gagal mendapatkan persetujuan Kyäni untuk transaksi tersebut, 

pemindahan tersebut akan dianggap tidak berlaku sebagai keputusan Kyäni. Jika Kyäni 

menyetujui pemindahan, pembeli bisnis Kyäni itu akan menanggung kewajiban dan 

posisi Partner Bisnis penjual. Partner Bisnis yang menjual Bisnis Kyäni-nya tidak 

berhak mengajukan permohonan ulang sebagai Partner Bisnis Kyäni untuk jangka 

waktu setidaknya dua belas bulan kalender penuh setelah penjualan. Tidak ada 

perubahan dalam garis penempatan atau sponsor yang dapat dihasilkan dari penjualan 

atau pemindahan bisnis Kyäni. 

 

b. Pemisahan Bisnis Kyäni: Partner Bisnis Kyäni terkadang mengoperasikan bisnis 

Kyäni mereka sebagai kemitraan suami-istri, kemitraan biasa, korporasi, atau 

perwalian. Pada saat terjadi pemisahan karena pernikahan bisa berakhir dengan 

perceraian dan korporasi, kemitraan atau trust (tiga entitas terakhir adalah yang secara 

kolektif disebut di sini sebagai "entitas") dapat dilikuidasi, maka pengaturan-pengaturan 

harus dilakukan untuk memastikan bahwa pemisahan atau pembagian bisnis dilakukan 

agar tidak mempengaruhi secara merugikan kepentingan dan pendapatan bisnis lain 

baik ke atas maupun ke bawah dalam garis pensponsoran. Jika para pihak yang 

berpisah gagal untuk memenuhi kepentingan terbaik dari para Partner Bisnis lainnya 

dan Perusahaan, Kyäni akan secara sepihak menghentikan Perjanjian Partner Bisnis 

para pihak itu. 

 

Selama proses perceraian atau pembubaran entitas, para pihak harus mengadopsi 

salah satu metode operasi berikut ini  

 

1. Salah satu pihak dapat, dengan persetujuan dari pihak lainnya, menjalankan 

bisnis Kyäni berdasarkan penetapan tertulis dimana pasangan, pemegang 

saham, mitra, atau wali yang melepas haknya memberi kuasa kepada Kyäni 

untuk berurusan secara langsung dan semata-mata hanya dengan pasangan 

atau pemegang saham, mitra atau wali amanat lainnya yang tidak melepas 

haknya. 

 

2. Para pihak dapat terus mengoperasikan bisnis Kyäni secara bersama-sama, di 

mana semua kompensasi yang dibayarkan oleh Kyäni akan dibayarkan atas 

nama bersama Partner Bisnis atau di nama entitas yang akan dibagi karena 

pihak-pihak tersebut secara independen telah membuat kesepakatan antara 

mereka sendiri. 

 

3. Jika para pihak tidak dapat saling sepakat mengenai bagaimana bisnis tersebut 

dialokasikan selama proses perceraian atau pembubaran, Perusahaan akan 

memperlakukan bisnis sesuai dengan status quo sebagaimana ada sebelum 

pengajuan perceraian atau pembubaran. 

 

Dalam keadaan apapun, Organisasi Downline dari pasangan yang bercerai atau entitas 

bisnis yang membubarkan diri tidak boleh dipecah. Demikian pula, dalam keadaan apapun, 

Kyäni tidak akan memecah komisi antara pasangan yang cerai atau anggota-anggota 

entitas yang bubar. Kyäni hanya akan mengenali satu Organisasi Downline dan hanya akan 

mengeluarkan satu komisi untuk satu bisnis Kyäni tiap siklus komisi.  Komisi harus selalu 
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diberikan kepada individu atau entitas yang sama. Jika pihak yang bercerai atau bubar 

tidak dapat menyelesaikan perselisihannya mengenai pembagian komisi dan kepemilikan 

bisnis, maka Perjanjian Partner Bisnis akan dibatalkan secara paksa. 

 

c. Jika mantan pasangan atau mantan afiliasi entitas telah benar-benar melepaskan semua 

hak dalam bisnis Kyäni asli mereka, maka mereka kemudian bebas untuk disponsori oleh 

sponsor manapun yang mereka pilih, asalkan dia memenuhi persyaratan masa tunggu yang 

ditetapkan di sini. Dalam kasus demikian, mantan pasangan atau partner tidak berhak 

sama sekali atas Partner Bisnis mana pun atau mantan pelanggan retail manapun di 

organisasi sebelumnya. Mereka harus mengembangkan bisnis baru dengan cara yang 

sama seperti Partner Bisnis baru lainnya. 

 

d. Pewarisan Keanggotaan: Setelah seorang Partner Bisnis individual wafat, bisnisnya dapat 

diteruskan ahli warisnya. Dokumentasi hukum yang sesuai berdasarkan hukum setempat 

harus disampaikan kepada Perusahaan untuk memastikan pemindahan yang tepat. Dengan 

demikian, seorang Partner Bisnis harus berkonsultasi dengan pengacara untuk membantu 

dia dalam persiapan surat wasiat atau instrumen waris lainnya sebagaimana dipersyaratkan 

dalam undang-undang setempat. Kapanpun bisnis Kyäni dipindahkan berdasarkan surat 

wasiat atau proses waris lainnya yang dipersyaratkan menurut hukum setempat, penerima 

manfaat memperoleh hak untuk menerima semua bonus-bonus dan komisi dari organisasi 

pemasaran Partner Bisnis almarhum dengan syarat bahwa kualifikasi berikut terpenuhi. 

Penerusnya harus: 

 

1. Menandatangani Perjanjian Partner Bisnis yang baru; 

 

2. Mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian; dan 

 

3. Memenuhi semua kualifikasi untuk status Partner Bisnis almarhum. 

 

e. Komisi untuk bisnis Kyäni yang ditransfer sesuai dengan bagian ini akan dibayar dalam 

satu komisi bersama-sama kepada ahli waris. Ahli waris harus memberi Kyäni informasi 

nomor rekening untuk menerima komisi akan dibayarkan. Jika bisnis diwariskan kepada 

pewaris secara bersama, mereka harus menunjuk satu orang atau membentuk badan 

usaha untuk melanjutkan bisnis Kyäni yang diwariskan. 

 

f. Pemindahan Karena Ketidakmampuan atau Kecacatan dari Partner Bisnis : Untuk 

melakukan pemindahan hak bisnis Kyäni karena ketidakmampuan atau kecatatan, 

penerusnya harus menyerahkan hal-hal berikut kepada Kyäni: (1) salinan notaris 

penunjukan atau penetapan sebagai wali atau wali amanat; (2) salinan notaris perintah 

pengadilan atau dokumentasi lainnya sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang 

setempat yang menetapkan hak oleh penerusnya untuk mengelola bisnis Kyäni; dan (3) 

Perjanjian Partner Bisnis yang ditanda tangani oleh wali amanat.  

 

9. HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN 
 

a. Kyäni memiliki hak kontraktual untuk melindungi kekayaan intelektualnya, untuk 

mencegah klaim produk yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan untuk menjaga 

integritas model bisnisnya. Kebijakan dan Tata Tertib ini dirancang untuk mewujudkan 

hal tersebut. 
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b. Pengesampingan: Kyäni tidak pernah melepaskan haknya untuk memastikan bahwa 

Partner Bisnis mentaati sepenuhnya semua ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini 

dan hukum yang berlaku yang mengatur perilaku seorang Partner Bisnis. Penundaaan 

atau kegagalan oleh Kyäni untuk menegakkan hak dan wewenangnya berdasarkan 

ketentuan dan kewajiban apapun dalam Perjanjian bukanlah merupakan 

pengesampingan hak Kyäni untuk menuntut ketaatan sepenuhnya dari Partner Bisnis 

pada Perjanjian 

 

Dalam hal Kyäni mengesampingkan:  

a. suatu pelanggaran tertentu oleh Partner Bisnis dan, 

b. ketentuan apapun dari Perjanjian Partner Bisnis atau Kebijakan dan Tata Tertib 

ini;  

tidak dapat diartikan bahwa hal itu mengurangi atau menghilangkan hak-hak Kyäni 

untuk melakukan penindakan bila terjadi pelanggaran oleh Partner Bisnis lainnya. Kyäni 

tetap berhak penuh dan mutlak untuk menuntut kewajiban Partner Bisnis lainnya untuk 

mentaati sepenuhnya semua ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan Kebijakan dan 

Tata Tertib ini. 

Penundaaan atau kelalaian oleh Kyäni dalam melakukan penindakan untuk 

menegakkan hak dan wewenangnya atas pelanggaran oleh Partner Bisnis tidak dapat 

diartikan sebagai pengesampingan yang bersifat terus menerus. Penundaan atau 

kelalaian itu tidak mengurangi atau menghilangkan hak dan wewenang Kyäni untuk 

menindak pelanggaran tersebut dan atau pelanggaran apapun yang terjadi berikutnya. 

 

Adanya klaim apapun atau tuntutan hukum dari seorang Partner Bisnis terhadap Kyäni 

bukanlah merupakan perlindungan atas penegakan segala ketentuan dan segala 

persyaratan dari Perjanjian atau Kebijakan dan Tata Tertib ini 

 

c. Perusahaan berhak menolak setiap permohonan pendaftaran untuk Partner Bisnis baru 

atau untuk pembaharuan, dan dapat melakukannya atas kewenangannya sendiri yang 

mutlak. 

 

d. Kyäni memiliki wewenang tunggal untuk menerima atau menolak semua transaksi 

penjualan bisnis Kyäni. 

 

e. Kyäni berhak menerima, menolak, menyetujui, atau mencabut izin setiap situs web 

yang diajukan Partner Bisnis dengan kewenangan tunggal dan mutlak. 

 

f. Kyäni berhak untuk mengambil tindakan terhadap Partner Bisnis yang perilaku 

pribadinya mengganggu dan membahayakan Kyäni 

  

g. Membayarkan komisi dan bonus kepada Partner Bisnis sesuai dengan Rancangan 

Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera berdasarkan penjualan aktual produk 

kepada konsumen akhir selama Partner Bisnis mematuhi ketentuan-ketentuan dalam 

Perjanjian Partner Bisnis, Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan.  

 

h. Mengadakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan 

pengetahuan Partner Bisnis agar bertindak dengan benar, jujur dan bertanggung jawab. 

 

i. Memberikan alat memulai bisnis (Starter Pack) kepada setiap Partner Bisnis baru yang 

berisikan keterangan mengenai produk-produk Kyani, rancangan kompensasi, kode etik 

dan/atau peraturan dan tata tertib perusahaan. 
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j. Memberikan kepada Partner Bisnis tenggang waktu selama 10 hari kerja terhitung sejak 

hari pendaftarannya diterima oleh Kyäni untuk menarik diri tanpa penalti dan tanpa 

memberikan alasan (Cooling-off Period). Pemberitahuan pembatalan keanggotaan 

harus disampaikan secara tertulis. 

 

k. Memberikan jaminan kepuasan seratus persen (100%) uang kembali selama tiga puluh 

(30) hari dari tanggal pembelian untuk semua produk yang dibeli oleh pelanggan. Dana 

yang dikembalikan tidak termasuk biaya pengiriman produk (bila ada) yang dibayarkan 

oleh pelanggan pada saat pembelian produk.  Biaya pengembalian produk ditanggung 

sepenuhnya oleh pelanggan. Pelanggan harus mengembalikan semua produk baik 

yang sudah digunakan maupun yang tidak terpakai kepada Kyäni. 

 

l. Memberikan jaminan pembelian kembali dalam hal terjadi pemutusan atau pengakhiran 

Perjanjian Partner Bisnis secara sukarela (berdasarkan Bagian 7c) yang diatur pada 

Bagian 11 perjanjian ini. 

 

10. HAK DAN KEWAJIBAN PARTNER BISNIS 
 

a. Status Usaha Mandiri: Partner Bisnis adalah suatu usaha mandiri. Kesepakatan antara 

Kyäni dan para Partner Bisnisnya tidak menciptakan hubungan majikan, agen, kemitraan, 

atau usaha patungan antara Perusahaan dan Partner Bisnis, juga bukan hubungan yang 

melibatkan pembelian waralaba atau pembelian peluang bisnis. Partner Bisnis tidak 

memiliki kewenangan apapun (tersurat maupun tersirat), untuk mengikat perusahaan 

dengan kewajiban apa pun. Setiap Partner Bisnis harus menetapkan tujuan, jam, dan 

metode penjualannya sendiri, dan cara lain untuk mengoperasikan bisnis independen 

Partner Bisnis, kecuali yang dibatasi oleh kewajiban kontraktual Partner Bisnis dan hukum 

yang berlaku. 

 

b. Ketaatan terhadap Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera: Partner 

Bisnis tidak boleh menawarkan peluang bisnis Kyäni melalui, atau dikombinasikan dengan, 

sistem, program, atau metode pemasaran lainnya selain yang secara khusus ditetapkan 

dalam literatur resmi Kyäni, atau dengan cara apapun yang berbeda dari penggunaan 

eksklusif formulir resmi Kyäni. Partner Bisnis tidak boleh mewajibkan atau mendorong 

partisipasi dalam Kyäni dengan cara apapun yang berbeda dari program seperti yang 

ditetapkan dalam literatur resmi Kyäni. Demikian pula, Partner Bisnis tidak boleh  

mewajibkan atau mendorong orang lain untuk melakukan pembelian dari, atau pembayaran 

ke, individu manapun atau entitas lain untuk berpartisipasi dalam Rancangan Kompensasi 

PT Kyani Indonesia Sejahtera selain pembelian atau pembayaran yang diidentifikasi 

sebagai direkomendasikan atau disyaratkan dalam literatur resmi Kyäni.  

 

c. Pajak Penghasilan: Setiap tahun, Kyäni akan memberikan formulir-formulir atau deklarasi-

deklarasi pajak dan informasi sebagaimana diwajibkan secara hukum untuk diserahkan ke 

badan-badan pemerintah atau instansi yang relevan. Setiap Partner Bisnis bertanggung 

jawab untuk membayar semua pajak atas penghasilan yang dihasilkan sebagai Partner 

Bisnis Independen. 

 

d. Ketaatan terhadap Hukum dan Ordonansi: Banyak pemerintahan memiliki undang-

undang yang mengatur bisnis-bisnis tertentu yang dioperasikan dari rumah. Dalam 

kebanyakan kasus ordonansi-ordonansi ini tidak berlaku untuk Partner Bisnis karena sifat 

bisnis mereka. Namun, Partner Bisnis harus mematuhi undang-undang yang berlaku bagi 

mereka. Jika pejabat pemerintah atau instansi memberitahukan kepada Partner Bisnis 
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bahwa suatu ordonansi berlaku untuknya, maka Partner Bisnis harus merespon dengan 

sopan dan kooperatif; bila perlu, Partner Bisnis dianjurkan untuk mengirimkan salinan 

ordonansi itu ke Departemen Customer Service Kyäni. 

 

e. Tindakan Anggota Rumah Tangga atau Individu yang Berafiliasi : Jika ada anggota 

Rumah tangga/ keluarga terdekat Partner Bisnis terlibat dalam kegiatan apa pun, yang jika 

dilakukan oleh Partner Bisnis, akan melanggar ketentuan dalam Perjanjian, kegiatan 

tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran oleh Partner Bisnis dan Kyäni dapat 

mengambil tindakan disipliner terhadap Partner Bisnis. Demikian pula, jika ada individu 

yang berafiliasi dengan cara apapun dengan korporasi, kemitraan, perwalian atau entitas 

lain (secara kolektif "individu yang berafiliasi") melanggar Perjanjian tersebut, tindakan 

tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran oleh badan usaha, dan Kyäni dapat 

mengambil tindakan disipliner terhadap entitas tersebut. 

 

f. Menyediakan Dokumentasi untuk Pendaftar: Partner Bisnis harus membantu 

memberikan Kebijakan dan Tata Tertib versi terbaru (selalu tersedia di situs web Kyäni) 

dan Rancangan Kompensasi kepada individu yang mereka sponsori untuk menjadi Partner 

Bisnis sebelum pendaftar menandatangani sebuah Perjanjian Partner Bisnis.  

 

g. Perubahan Alamat atau Telepon: Partner Bisnis diwajibkan untuk memastikan semua 

alamat dan informasi nomor telepon terbaru kepada Kyäni. Hal ini perlu untuk memastikan 

ketepatan pengiriman produk, bahan pendukung, dan komisi. Karena itu sangat penting 

bahwa catatan yang ada di Kyäni selalu yang terbaru.  Hal ini bisa dilakukan di BackOffice 

Partner Bisnis atau dengan mengirimkan koreksi seperti yang diperlukan ke Customer 

Service. Untuk menjamin pengiriman pesanan yang benar, semua perubahan harus 

diterima minimal dua minggu sebelum tanggal efektif dari alamat atau nomor telepon 

berubah. 

 

h. Pelatihan Berkelanjutan: Untuk meraih sukses dengan peluang Kyäni, setiap Partner 

Bisnis yang mensponsori Partner Bisnis lain ke Kyäni harus menjalankan fungsi pelatihan 

dan bantuan yang bonafide untuk memastikan downline-nya menjalankan bisnis Kyäni-nya 

dengan benar. Partner Bisnis harus memiliki kontak dan komunikasi yang berkelanjutan 

dengan Partner Bisnis di Organisasi Downline mereka. Contoh kontak dan komunikasi 

semacam itu bisa meliputi tapi tidak terbatas pada: buletin, korespondensi tertulis, 

pertemuan pribadi, kontak telepon, voicemail, surat elektronik, dan mendampingi downline 

Partner Bisnis ke pertemuan Kyäni, sesi pelatihan, dan acara lainnya. Partner Bisnis Upline 

juga harus berusaha untuk memotivasi dan melatih Partner Bisnis baru dalam pengetahuan 

produk Kyäni, teknik penjualan yang efektif, Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia 

Sejahtera, taat terhadap Kebijakan dan Tata Tertib Perusahaan, dan taat terhadap hukum 

setempat. Partner Bisnis harus memantau Partner Bisnis di Organisasi Downline mereka 

untuk memastikan downline Partner Bisnis tidak membuat klaim produk atau bisnis yang 

tidak tepat, atau melakukan tindakan ilegal atau tidak pantas. Jika ada permintaan, setiap 

Partner Bisnis harus dapat memberikan bukti terdokumentasi kepada Kyäni tentang 

pemenuhan tanggung jawab Sponsor secara terus-menerus. 

 

i. Tanggung Jawab Penjualan yang Terus Berkelanjutan: Terlepas dari tingkat aktivitas 

mensponsori mereka, Partner Bisnis sukses merasakan kewajiban berkelanjutan untuk 

terus mempromosikan penjualan secara pribadi melalui generasi baru Pelanggan dan 

dengan melayani Pelanggan yang ada. 

 

j. Kesalahan atau Pertanyaan: Jika seorang Partner Bisnis memiliki pertanyaan atau 

percaya telah terjadi kesalahan mengenai komisi, bonus, Laporan Aktivitas Downline, atau 
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biaya, Partner Bisnis harus memberitahu Kyäni secara tertulis dalam waktu 60 hari sejak 

tanggal kesalahan atau kejadian yang dimaksud. Kyäni tidak bertanggung jawab atas 

kesalahan, kelalaian atau masalah yang tidak dilaporkan dalam waktu 60 hari.  

 

k. Perubahan pada Bisnis Kyäni: Setiap Partner Bisnis harus segera memberitahu Kyäni 

atas semua perubahan informasi yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran dan 

Perjanjian Partner Bisnis dengan mengirimkan permohonan tertulis, Formulir Pendaftaran 

dan Perjanjian Partner Bisnis yang ditandatangani dengan benar dengan informasi yang 

akurat, dan dokumen-dokumen pendukung yang sesuai. 

 

11. JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI 
 

Dalam hal terjadi pemutusan atau pengakhiran Perjanjian Partner Bisnis secara sukarela baik 

berdasarkan Bagian 4 atau berdasarkan Bagian 7c perjanjian ini, Kyäni hanya akan membeli 

kembali dari Partner Bisnis persediaan Partner Bisnis saat ini yang memenuhi syarat masih 

layak jual yang dibeli Partner Bisnis dari Kyäni pada enam bulan sebelumnya. Harga pembelian 

kembali adalah 90 persen dari harga pembelian yang dibayarkan oleh Partner Bisnis, dikurangi 

semua pajak yang sudah dibayarkan ke pemerintah, biaya pengiriman dan penanganan yang 

berlaku untuk mengembalikan produk ke Kyäni. 

 

Untuk kepentingan Perjanjian ini, persediaan meliputi semua produk, materi promosi, starter 

pack atau alat bantu penjualan lainnya yang diproduksi perusahaan yang dibeli oleh Partner 

Bisnis dari Kyäni. 

 

Ketentuan pembelian kembali dari bagian ini tidak berlaku untuk setiap persediaan yang saat 

ini tidak memenuhi syarat masih layak jual. Persediaan masih layak jual tidak termasuk 

persediaan yang sudah kedaluwarsa, yang segel pengamannya telah rusak atau hilang, yang 

telah dibuka atau dikonsumsi sebagian, yang telah didiskontinu oleh perusahaan, a tau yang 

bersifat musiman atau produk promosi khusus. (Untuk produk yang dikembalikan, harus tidak 

lebih dari 6 bulan sejak pembelian, 3 bulan sebelum produk kadaluarsa.) 

 

12. JAMINAN KEPUASAN PRODUK UNTUK PELANGGAN 
 

Kyäni menawarkan jaminan kepuasan seratus persen (100%) uang kembali selama tiga puluh 

(30) hari dari tanggal pembelian untuk semua produk yang dibeli oleh pelanggan.  Dana yang 

dikembalikan tidak termasuk biaya pengiriman produk (bila ada) yang dibayarkan oleh 

pelanggan pada saat pembelian produk.  Biaya pengembalian produk ditanggung sepenuhnya 

oleh pelanggan. Pelanggan harus mengembalikan semua produk baik yang sudah digunakan 

maupun yang tidak terpakai kepada Kyäni. Pelanggan harus menyerahkan bukti pembelian dan 

Partner Bisnis harus menyerahkan invoice sebagai tanda bukti pembelian. Setelah menerima 

Pusat Distribusi Kyäni akan memproses semua produk yang dikembalikan dan mengembalikan 

uang dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima produk. 

 

13. LARANGAN BAGI PENJUAL LANGSUNG 
 

a. Pembatasan Penggunaan Kartu Kredit Pihak Ketiga: Untuk menjaga independensi 

Partner Bisnis Kyäni dan untuk menjaga integritas dari rencana kompensasi Perusahaan, 

Kyäni melarang setiap kesepakatan antara Partner Bisnis independen yang menimbulkan 
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hubungan hutang piutang di antara mereka, dan Partner Bisnis secara tegas dilarang 

menggunakan kartu kredit atau kartu debit Partner Bisnis lain untuk mendaftarkan atau 

mensponsori Partner Bisnis lainnya, atau untuk melakukan pembelian dari Perusahaan atas 

nama Partner Bisnis lain. 

 

b. Periklanan Secara Umum: Semua Partner Bisnis harus menjaga dan mempromosikan 

reputasi baik Kyäni dan produknya. Pemasaran dan promosi Kyäni, peluang bisnis Kyäni, 

Rancangan Kompensasi, dan produk Kyäni harus sesuai dengan kepentingan umum, dan 

harus menghindari semua tindakan atau praktik yang tidak sopan, menipu, menyesatkan, 

tidak etis atau tidak bermoral. 

 

c. Status Partner Bisnis: Semua Partner Bisnis dapat mencantumkan diri mereka sebagai 

"Partner Bisnis Independen Kyäni" dalam halaman putih atau halaman kuning buku telepon 

dengan nama mereka sendiri. Tidak ada Partner Bisnis yang boleh memasang iklan 

bergambar di direktori telepon menggunakan nama atau logo Kyäni. Partner Bisnis tidak 

boleh menjawab telepon dengan kata-kata"Kyäni", "Kantor Kyäni Indonesia", atau dengan 

cara lain yang akan menyesatkan penelepon untuk percaya bahwa dia telah menghubungi 

kantor resmi perusahaan Kyäni. 

 

d. Penggunaan Nama Kyani: Nama Kyäni dan nama lain yang mungkin diadopsi oleh Kyäni 

adalah nama dagang eksklusif, merek dagang dan merek layanan Kyäni. Dengan demikian, 

aset-aset ini sangat berharga bagi Kyäni dan disediakan bagi Partner Bisnis untuk 

penggunaannya hanya dengan cara-cara yang diotorisasi secara resmi. Penggunaan nama 

Kyäni pada barang apapun yang tidak diproduksi oleh perusahaan dilarang kecuali sebagai 

berikut: 

Nama Partner Bisnis    Partner Bisnis Independen Kyäni 

 

e. Identifikasi Peringkat: Partner Bisnis harus dengan jelas dan benar mencantumkan 

peringkat Partner Bisnis seturut dengan nama peringkat yang saat ini dipublikasikan dan 

yang diberikan oleh Kyäni pada semua materi pemasaran Partner Bisnis, baik cetak 

maupun media elektronik. Penggunaan gelar atau peringkat tidak resmi atau menyesatkan 

adalah pelanggaran atas Perjanjian Partner Bisnis dan Kebijakan dan Tata Tertib ini. 

Contoh: Diamond adalah sebutan peringkat yang dapat digunakan saat ini. Akan tetapi, 

Diamond RVP atau Diamond Manager tidak dapat digunakan karena bukanlah merupakan 

sebutan peringkat yang diakui atau diberikan oleh Kyäni. 

 

f. Reputasi Bisnis: Partner Bisnis harus menggunakan alat bantu penjualan dan materi 

pendukung yang dibuat oleh Kyäni untuk mempromosikan produk dan peluang luar biasa 

yang ditawarkan Kyäni. Sebagai alternatif, Partner Bisnis dapat mengembangkan alat bantu 

penjualan dan materi pendukungnya sendiri jika Partner Bisnis memperoleh persetujuan 

tertulis dan otorisasi dari Kyäni agar sesuai dengan persyaratan hukum yang luas dan 

kompleks dari hukum nasional dan lokal. Pelanggaran terhadap kebijakan ini (termasuk 

beriklan di Internet tanpa ijin) tidak hanya merupakan pelanggaran berat dan serius 

terhadap Perjanjian, serta membahayakan peluang bisnis Kyäni bagi semua Partner Bisnis.  

 

g. Pertemuan Partner Bisnis: Partner Bisnis tidak boleh melakukan pertemuan apapun, atau 

menggunakan fasilitas Kyäni yang disediakan untuk pertemuan Partner Bisnis, untuk 

mempromosikan produk atau layanan dari perusahaan non-Kyäni manapun, atau untuk 

mempromosikan organisasi atau kelompok keagamaan, sosial atau persaudaraan. Semua 

presentasi pada setiap pertemuan Partner Bisnis harus sesuai dengan hukum dan 
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peraturan setempat, dan isinya harus konsisten dengan materi pemasaran Kyäni yang 

diterbitkan secara resmi untuk negara tempat pertemuan Partner Bisnis berlangsung. 

 

h. Pembatasan Pensponsoran dan Penempatan: Semua pasangan hidup, partner domestik, 

atau orang lainnya yang tinggal bersama dalam suatu hubungan harus disponsori dan 

ditempatkan langsung satu dengan lainnya dalam garis pensponsoran yang sama 

(langsung di pohon sponsor dan juga di pohon penempatan). Individu-individu ini tidak 

boleh menjadi crossline, atau penempatan mereka berakibat ada Partner Bisnis lain 

diantara mereka kecuali disetujui secara tertulis oleh Kyäni.  

 

i. Mengirim Spam dan Komunikasi Massal yang Tidak Diminta: Partner Bisnis tidak boleh 

menggunakan atau mengirimkan faks yang tidak diminta, distribusi e-mail massal, e-mail 

yang tidak diminta, sms massal atau segala bentuk pengiriman atau distribusi informasi 

massal elektronis yang tidak diminta, atau "spamming" terkait dengan operasi bisnis Kyäni 

mereka kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian ini. Istilah "faks yang tidak diminta" 

dan "e-mail yang tidak diminta" berarti transmisi melalui telepon faksimili atau surat 

elektronik, dari setiap materi atau informasi yang mengiklankan atau mempromosikan 

Kyäni, produknya, rancangan kompensasi atau aspek lain dari perusahaan yang dikirim ke 

orang lain. Hal-hal yang dikecualikan dari definisi istilah diatas adalah pengiriman faks atau 

e-mail: (a) ke orang lain yang sebelumnya sudah memberi ijin atau persetujuan yang jelas; 

atau (b) ke orang lain yang sebelumnya sudah memiliki hubungan bisnis atau personal 

dengan Partner Bisnis . Istilah "sebelumnya sudah memiliki hubungan bisnis atau 

hubungan personal dengan Partner Bisnis berarti suatu hubungan yang telah ada dan 

dibentuk dengan komunikasi dua arah secara sukarela antara Partner Bisnis dan orang 

lain, atas dasar: (a) sebuah pertanyaan, permintaan, pembelian atau transaks i oleh orang 

lain itu berkenaan dengan produk-produk yang ditawarkan oleh Partner Bisnis tersebut; 

atau (b) hubungan personal atau keluarga, yang mana hubungan tersebut belum pernah 

diakhiri oleh salah satu pihak. 

 

j. Telemarketing: Partner Bisnis tidak boleh terlibat di telemarketing sehubungan dengan 

operasi bisnis Kyäni mereka kecuali yang secara lebih khusus dibatasi oleh undang-undang 

Indonesia. Istilah "telemarketing" berarti melakukan satu atau lebih panggilan telepon ke 

individu atau entitas untuk mendorong pembelian produk Kyäni atau merekrut mereka untuk 

peluang bisnis Kyäni. "Cold call" ke calon Pelanggan atau Partner Bisnis yang 

mempromosikan produk Kyäni atau peluang Kyäni merupakan telemarketing dan dilarang.  

 

Terlepas dari hal tersebut di atas, Partner Bisnis dapat melakukan panggilan telepon ke 

calon Pelanggan atau Partner Bisnis ("prospek") dalam situasi terbatas berikut ini:  

 

1. Jika Partner Bisnis sebelumnya sudah memiliki hubungan bisnis dengan 

prospeknya. Sebuah "hubungan bisnis sebelumnya" adalah hubungan 

antara Partner Bisnis dan prospek berdasarkan: 

 

2. Pembelian, sewa, atau penyewaan barang atau jasa oleh prospek dari 

Partner Bisnis di dalam delapan belas (18) bulan sebelum tanggal telepon 

untuk mendorong pembelian produk atau layanan oleh prospek: atau 

 

3. Transaksi keuangan antara prospek dan Partner Bisnis dalam delapan 

belas (18) bulan sebelum tanggal panggilan tersebut. 
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4. Pertanyaan atau permintaan informasi secara pribadi oleh prospek 

mengenai produk atau layanan yang ditawarkan oleh Partner Bisnis dalam 

waktu tiga (3) bulan tepat sebelum tanggal panggilan tersebut. 

 

5. Jika Partner Bisnis menerima izin tertulis dan ditandatangani dari prospek 

yang memberi otorisasi Partner Bisnis untuk menelepon. Otorisasi harus 

menyebutkan nomor telepon yang diizinkan untuk ditelepon oleh Partner 

Bisnis. 

 

6. Partner Bisnis dapat menghubungi anggota keluarga, teman pribadi, dan 

kenalan. Seorang "kenalan" adalah seseorang dengan siapa seorang 

Partner Bisnis memiliki sedikitnya hubungan tangan pertama baru-baru ini 

(yaitu, Partner Bisnis baru-baru ini bertemu dengannya). Mohon diingat, 

tetapi, jika seorang Partner Bisnis memiliki kebiasaan "pengumpulan kartu 

nama" dari semua orang yang ditemui dan kemudian menelpon mereka, 

hukum setempat mungkin menganggap ini sebagai bentuk terlarang 

telemarketing. Jadi, jika Partner Bisnis terlibat dalam panggilan "kenalan", 

Partner Bisnis harus melakukan panggilan semacam itu sesekali saja dan 

bukan sebagai praktik rutin. 

 

Selain itu, Partner Bisnis tidak boleh menggunakan sistem panggilan telepon otomatis 

sehubungan dengan operasi bisnis Kyäni mereka. Istilah "sistem panggilan telepon 

otomatis" berarti peralatan yang memiliki kemampuan untuk: (a) menyimpan atau 

menghasilkan nomor telepon yang akan dipanggil, menggunakan generator bilangan 

acak atau berurutan; dan (b) untuk memanggil nomor tersebut. 

 

k. Situs Web Partner Bisnis: Partner Bisnis dilarang merancang secara independen situs 

web sendiri yang menggunakan nama, logo, atau deskripsi produk Kyäni kecuali 

dengan mengikuti ketentuan yang dicantumkan dalam bagian ini dan bagian (j) di 

bawah ini. Jika seluruh ketentuan yang disebutkan tadi sudah dipenuhi, Partner Bisnis 

wajib memastikan bahwa semua gambar di situs web Partner Bisnis harus berasal dari 

bagian unduhan resmi untuk negara tempat tinggal Partner Bisnis tersebut. Situs 

tersebut juga harus secara jelas mencantumkan nama Partner Bisnis, informasi kontak 

dan mencantumkan istilah "Partner Bisnis Independen Kyäni".. 

 

Undang-undang nasional dan lokal mengenai Internet, termasuk menggunakan web 

untuk promosi sangat kompleks. Pelanggaran hukum oleh Partner Bisnis dapat 

menyebabkan Kyäni terkena tindakan penegakan peraturan yang mungkin dapat 

membahayakan perusahaan dan bisnis semua Partner Bisnis. 

 

Dengan demikian, Kyäni sangat mendorong semua Partner Bisnis untuk memanfaatkan 

situs web replikasi dari perusahaan. Situs web ini dikembangkan dan dikelola oleh 

Kyäni untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua bidang hukum yang berlaku.  

 

Kyäni mungkin mengizinkan seorang Partner Bisnis untuk mengembangkan situs 

webnya sendiri selama syarat-syarat tertentu dipenuhi. Syarat-syarat ini termasuk: 

 

i. Partner Bisnis harus menyerahkan Permohonan Izin Situs Web Independen 

secara tertulis sebelum pembuatan situs webnya. Permohonan Izin harus dikirim 

ke Departemen Customer Service. Pemberian izin untuk situs web independen 

adalah kewenangan tunggal dan mutlak Kyäni. 
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ii. Selain itu, Partner Bisnis harus membayar biaya pemeriksaan hukum apapun 

yang diperlukan untuk situs web independen Partner Bisnis. 

 

Dalam hal Kyäni menyimpulkan bahwa situs web independen yang diusulkan tidak 

dapat diterima, akan diberitahukan ke Partner Bisnis bahwa situs tersebut harus 

dimodifikasi, dan persetujuan itu akan ditunda sampai saat modifikasi telah dilakukan.  

Tidak ada seorang Partner Bisnis pun yang dapat membuat situs web independennya 

tersedia untuk umum sampai dia menerima persetujuan tertulis dari Kyäni.  

 

Tidak boleh ada perubahan atau modifikasi yang dapat dilakukan ke situs web yang 

berizin, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Jika Partner Bisnis ingin mengubah situs web yang sebelumnya diberi izin dia harus 

mengajukan Permohonan Modifikasi Situs Web Independen dan biaya perubahan 

sebesar Rp1.350.000,-. Permohonan Modifikasi secara khusus harus mencantumkan 

setiap perubahan atau penambahan yang ingin dibuat Partner Bisnis. Perubahan tidak 

boleh dipublikasikan ke situs web sampai Partner Bisnis menerima persetujuan, secara 

tertulis, dari Kyäni. 

 

l. Website Partner Bisnis dan Penjualan Online: Partner Bisnis hanya bisa melakukan 

penjualan online melalui situs web Partner Bisnis dengan persetujuan Corporate Office 

Kyäni. Setiap Partner Bisnis yang diberikan izin untuk itu harus secara ketat mematuhi 

pembatasan berikut ini: 

 

1. Produk tidak boleh dijual dengan harga lebih rendah dari harga Partner Bisnis 

yang saat ini diberlakukan; 

 

2. Partner Bisnis dilarang me-link ke situs online seperti eBay, Amazon atau 

penjual retail secara online yang serupa; 

 

3. Partner Bisnis dilarang menjual produk-produk Kyäni di situs-situs penjualan 

online seperti Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Elevenia, Lazada, Shopee 

dan situs-situs jual beli online lainnya yang serupa. 

 

4. Partner Bisnis tidak boleh menawarkan produk untuk dijual di Negara manapun 

dimana Kyäni belum resmi beroperasi, dan penentuan apakah sebuah Negara 

telah secara resmi beroperasi adalah kewenangan Kyäni secara tunggal dan 

mutlak. 

 

5. Partner Bisnis harus menggunakan gambar dan alat bantu pemasaran yang 

disetujui perusahaan seperti yang diidentifikasi di bagian download Back Office;  

 

6. Partner Bisnis tidak boleh menjual produk lain baik secara terpisah atau 

digabungkan dengan produk Kyäni manapun, kecuali jika disetujui sebelumnya 

secara tertulis oleh Kyäni. 

 

7. URL harus mengandung frasa "kyanidist" atau "kyaniteam" bersama dengan 

pengenal unik yang lain untuk Partner Bisnis. Tidak ada nama produk, negara, 

pasar atau wilayah dapat disertakan dalam URL tanpa izin tertulis sebelumnya 

dari Kyäni. Sebagai contoh misalnya, URL www.wellnesskyanidist.com atau 

www.healthykyaniteam.com bisa diterima. URL www.kyanigermany.com 

dilarang. 
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8. Kyäni berhak menerima, menolak, menyetujui, atau mencabut izin setiap situs 

web yang diajukan Partner Bisnis dengan kewenangan tunggal dan mutlak.  

 

m. Nama Domain dan Alamat E-Mail: Partner Bisnis dilarang menggunakan atau 

mencoba mendaftarkan salah satu dari nama dagang, merek dagang, nama layanan, 

merek layanan, nama produk, nama perusahaan, atau turunan apapun dari namanya, 

untuk nama domain Internet manapun. Partner Bisnis juga dilarang menggabungkan 

atau mencoba menggabungkan salah satu nama dagang, merek dagang, nama 

layanan, merek layanan, nama produk, nama Perusahaan, atau turunan apapun dari 

namanya, ke dalam alamat e-mail apapun. 

 

1. Alamat e-mail yang menggunakan nama Kyäni, harus menyertakan "Kyänidist" 

atau "Kyäniteam" dan beberapa pengenal lainnya. Misalnya, 

johndoe.Kyänidist@gmail.com atau johndoe.kyäniteam@gmail.com bisa diterima 

 

2. Jika "Kyänidist" atau "Kyäniteam" dimasukkan dalam alamat e-mail, baris 

penutup dari alamat e-mail harus juga mengandung nama Partner Bisnis dan 

kata-kata "Distributor Independen Kyäni " atau "Team Partner Bisnis Independen 

Kyäni " 

 

n. Akun Media Sosial: Jika kata Kyäni akan digunakan di Media Sosial, nama pengguna 

apa pun yang memakai Kyäni di dalamnya harus mengandung "Kyänidist" atau 

"Kyäniteam" di dalamnya. Tidak ada variasi lain yang bisa diterima. Nama pengguna 

tidak boleh memakai kata Kyäni secara sendiri, atau produk atau nama dagang Kyäni 

lainnya seperti "Sunrise", "Sunset", "PayGate Accumulator", dll. Semua gambar yang 

diposting ke akun media sosial yang berkaitan dengan produk Kyäni harus merupakan 

gambar dan alat bantu pemasaran resmi yang disetujui Kyäni yang didapat dari Back 

Office. 

 

o. Kartu Nama Bisnis: Semua kartu nama harus memuat logo Partner Bisnis Independen 

Kyäni. Partner Bisnis tidak boleh memiliki referensi atau konten apapun pada kartu 

yang secara wajar akan menyebabkan orang yang menerima kartu itu menyimpulkan 

bahwa Partner Bisnis adalah pegawai Kyäni. Jika Partner Bisnis memilih untuk 

mencantumkan peringkatnya di kartu nama, penulisan peringkat tersebut harus akurat. 

 

p. Merek Dagang dan Hak Cipta: Kyäni tidak akan mengizinkan penggunaan nama 

dagang, merek dagang, desain, atau simbol oleh siapapun, termasuk Partner Bisnis 

Kyäni tanpa izin tertulis yang diberikan sebelumnya. Partner Bisnis tidak boleh 

memproduksi untuk dijual atau disebarkan rekaman acara dan pidato perusahaan tanpa 

izin tertulis dari Kyäni; Partner Bisnis juga dilarang mereproduksi rekaman presentasi 

audio atau video yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual atau untuk penggunaan 

pribadi. 

 

q. Media dan Pertanyaan dari Media: Partner Bisnis tidak boleh mencoba menjawab 

pertanyaan dari media tentang Kyäni atau produknya atau berkenaan dengan Kyäni 

sehubungan dengan bisnis independen Kyäni mereka. Semua pertanyaan oleh semua 

jenis media yang melibatkan Kyäni dalam hal apapun harus segera direferensikan ke 

Departemen Humas Kyäni. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan informasi yang 

akurat dan konsisten diberikan kepada publik dan juga citra publik yang tepat . 
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r. Bonus Buying: "Bonus Buying" meliputi: {a) mensponsori individu atau entitas tanpa 

sepengetahuan dan/atau seizin individu atau entitas tersebut tentang penandatanganan 

Formulir Pendaftaran dan Perjanjian Partner Bisnis Independen oleh individu atau 

entitas tersebut; {b) mensponsori atau mendaftarkan dengan tidak benar seseorang 

atau entitas sebagai Partner Bisnis atau Pelanggan; {c) mensponsori atau mencoba 

mensponsori individu atau entitas yang sebenarnya tidak ada sebagai Partner Bisnis 

atau Pelanggan {"hantu"); atau {d) penggunaan kartu kredit oleh atau atas nama 

Partner Bisnis atau Pelanggan dimana Partner Bisnis atau Pelanggan itu bukan pemilik 

sah kartu kredit tersebut. Bonus Buying merupakan pelanggaran material dan serius 

terhadap Kebijakan dan Tata Tertib ini yang dengan tegas dan mutlak dilarang. 

 

s. Perubahan Silsilah: Untuk melindungi integritas semua organisasi pemasaran dan 

melindungi kerja keras semua Partner Bisnis, Kyäni sangat mempersulit perubahan 

dalam silsilah. Mempertahankan integritas pohon atau struktur sangat penting bagi 

keberhasilan setiap Partner Bisnis dan organisasi pemasaran. Dengan demikian, 

pemindahan bisnis Kyäni dari satu upline ke yang lain jarang diijinkan. 

 

Permintaan perubahan silsilah harus disampaikan secara tertulis kepada Departemen 

Partner Bisnis Services, dan harus mencantumkan alasan perubahan. Perubahan 

hanya akan dipertimbangkan dalam dua (2) keadaan berikut: 

 

i. Dalam kasus yang melibatkan bujukan curang atau pensponsoran yang tidak 

etis, seorang Partner Bisnis dapat meminta agar dia dipindahkan ke organisasi 

lain dengan keseluruhan organisasi pemasarannya secara utuh. Semua 

permintaan untuk pemindahan dengan tuduhan praktik pensponsoran yang tidak 

benar atau menipu akan dievaluasi berdasarkan kasus per kasus. 

 

ii. Partner Bisnis yang ingin melakukan perubahan mengajukan Formulir 

Permohonan Perubahan Silsilah yang diisi dan ditandatangani dengan benar 

yang mencakup persetujuan tertulis dari semua upline Partner Bisnis yang 

terkena dampak. Jika upline Partner Bisnis gagal menanggapi permohonan 

persetujuan dalam waktu tiga puluh hari, kegagalan untuk menanggapi akan 

dianggap sebagai persetujuan terhadap permohonan perubahan tersebut. 

Perubahan Silsilah hanya diizinkan dalam 30 hari pertama setelah pendaftaran. 

Perubahan setelah tanggal ini tidak diizinkan. Downline-downline Partner Bisnis 

akan ikut pindah dengan Partner Bisnis yang pindah kecuali jika diminta lain. 

Partner Bisnis yang pindah harus mengizinkan tiga puluh (30) hari setelah 

diterimanya Formulir Perubahan Genealogi oleh Kyäni untuk memproses dan 

memverifikasi permintaan perubahan. Ada ketentuan khusus dimana dalam 10 

hari pertama Perubahan Formulir Silsilah tidak diperlukan. Selama waktu ini 

sponsor dapat mengirim dari alamat email mereka yang terdaftar ke file 

changes@kyanicorp.com. Setelah 10 hari formulir wajib diperlukan. 

 

t. Klaim dan Tindakan yang Tidak Sah 

 

1. Ganti Rugi: Seorang Partner Bisnis bertanggung jawab sepenuhnya atas semua 

pernyataan lisan dan tulisannya yang dibuat mengenai produk Kyäni dan 

Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera yang tidak secara tegas 

terkandung dalam materi resmi Kyäni. Partner Bisnis setuju untuk mengganti rugi 

Kyäni dan direktur, petugas, karyawan, dan agen Kyäni, dan membebaskan 

mereka dari kewajiban apapun, termasuk putusan pengadilan, hukuman perdata, 

pengembalian uang, biaya pengacara, biaya pengadilan, atau kehilangan bisnis  
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yang diderita oleh Kyäni sebagai akibat dari pernyataan atau tindakan yang tidak 

berwenang oleh pihak Partner Bisnis. Ketentuan ini akan tetap berlaku 

melampaui penghentian Perjanjian Partner Bisnis. 

 

2. Klaim Produk: Tidak sebuah klaim pun (termasuk juga testimonial pribadi) 

mengenai khasiat terapeutik, kuratif atau bermanfaat dari produk apa pun yang 

ditawarkan oleh Kyäni dapat dibuat kecuali hal-hal yang tercantum dalam 

literatur resmi Kyäni sebagaimana berlaku untuk negara tujuan penjualan. 

Secara khusus, Partner Bisnis tidak boleh membuat klaim apa pun bahwa 

produk Kyäni bermanfaat untuk penyembuhan, perawatan, diagnosa, 

penanggulangan atau pencegahan penyakit apa pun. Pernyataan-pernyataan 

tersebut dapat dianggap sebagai klaim medis atau pengobatan. Tidak hanya 

klaim-klaim seperti itu melanggar kebijakan Kyäni, tapi juga berpotensi 

berbahaya dan dapat melanggar berbagai hukum nasional dan lokal. 

 

3. Klaim Penghasilan: Dalam antusiasme mereka untuk mensponsori calon Partner 

Bisnis, beberapa Partner Bisnis sesekali tergoda untuk membuat klaim 

pendapatan atau pernyataan pendapatan untuk menunjukkan kekuatan yang 

melekat pada pemasaran jaringan. Ini kontraproduktif karena Partner Bisnis baru 

mungkin akan kecewa dengan sangat cepat jika hasilnya tidak sebesar atau 

secepat hasil yang telah dicapai orang lain. Di Kyäni, kami sangat percaya 

bahwa potensi pendapatan Kyäni cukup besar untuk menjadi sangat menarik, 

tanpa melaporkan pendapatan orang lain. Apalagi undang-undang nasional dan 

lokal sering mengatur atau bahkan melarang beberapa jenis klaim pendapatan 

dan testimonial yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat dalam jaringan 

pemasaran. Sementara Partner Bisnis mungkin percaya bahwa itu bermanfaat 

untuk memberikan salinan, atau untuk mengungkapkan pendapatan mereka 

sendiri atau orang lain, pendekatan semacam itu memiliki konsekuensi legal 

yang dapat berdampak negatif pada Kyäni dan juga Partner Bisnis yang 

membuat klaim kecuali jika pengungkapan yang sesuai yang dipersyaratkan oleh 

hukum juga dibuat secara bersamaan dengan klaim pendapatan atau pernyataan 

pendapatan. Karena Partner Bisnis Kyäni tidak memiliki data yang diperlukan 

untuk memenuhi syarat-syarat hukum untuk membuat klaim pendapatan, 

seorang Partner Bisnis, di saat mempresentasikan atau membicarakan peluang 

bisnis Kyäni atau Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia kepada calon 

Partner Bisnis, dilarang membuat proyeksi pendapatan, klaim pendapatan, atau 

mengungkapkan pendapatannya dari Kyäni (termasuk menunjukkan check, 

fotokopi dari, rekening bank, atau bukti pajak). Contoh pendapatan hipotetis 

yang digunakan untuk menjelaskan cara kerja Rancangan Kompensasi PT Kyani 

Indonesia, dan yang semata-mata didasarkan pada proyeksi matematis, dapat 

ditunjukkan ke calon Partner Bisnis, asalkan Partner Bisnis yang menggunakan 

contoh hipotetis tersebut (1) menjelaskan kepada calon Partner Bisnis bahwa 

pendapatan tersebut bersifat hipotetis; dan (2) memberikan setiap calon Partner 

Bisnis dengan salinan pernyataan resmi pengungkapan pendapatan Kyäni saat 

ini. 

 

4. Gerai Komersial: Kyäni sangat menganjurkan penjualan produknya melalui 

kontak orang ke orang. Untuk menjaga nilai merek Kyäni dan membantu 

memberikan standar keadilan untuk basis Partner Bisnisnya, Partner Bisnis 

dilarang memajang atau menjual produk atau literatur Kyäni dalam tempat usaha 

retail atau jasa apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Perusahaan, kecuali 

yang tercantum di sini. Kyäni akan mengizinkan Partner Bisnis untuk meminta 
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dan melakukan penjualan di tempat usaha retail atau jasa asalkan tempat usaha 

itu adalah: (1) sebuah tempat usaha retail independen milik lokal, dan bukan 

bagian dari jaringan usaha nasional, regional, atau seluruh provinsi; atau (2) 

kantor praktisi perawatan kesehatan. Kyäni akan mengizinkan Partner Bisnis 

untuk meminta dan melakukan penjualan komersial dengan persetujuan tertulis 

sebelumnya dari Perusahaan.  Untuk tujuan dari Kebijakan dan Tata Tertib ini, 

istilah "penjualan komersial" berarti penjualan: (a) produk Kyäni yang setara atau 

melebihi Rp13.500.000,- atau lebih dalam satu pesanan tunggal; dan (b) Kepada 

pihak ketiga yang bermaksud menjual kembali produk tersebut kepada 

konsumen akhir. 

 

5. Pameran Dagang, Eksposisi dan Forum Penjualan Lainnya: Partner Bisnis boleh 

menampilkan produk Kyäni di pameran dagang dan eksposisi profesional. 

Sebelum mengirimkan deposit ke promotor acara, Partner Bisnis harus 

menghubungi Departemen Layanan Partner Bisnis secara tertulis untuk 

persetujuan bersyarat, karena kebijakan Kyäni hanya mengizinkan satu bisnis 

Kyäni per acara. Persetujuan final akan diberikan kepada Partner Bisnis pertama 

yang mengajukan iklan resmi dari acara tersebut, salinan kontrak yang 

ditandatangani oleh Partner Bisnis dan pejabat acara, dan tanda terima yang 

menunjukkan bahwa setoran untuk stan telah dibayarkan.  

Persetujuan hanya diberikan untuk acara tersebut saja. Setiap permintaan untuk 

berpartisipasi dalam acara mendatang harus kembali diserahkan ke Departemen 

Partner Bisnis Service. Untuk menjaga merek-nya yang berharga, Kyäni berhak 

menolak izin untuk berpartisipasi di acara apapun yang dianggap bukan forum 

yang sesuai untuk promosi produknya atau peluang bisnis Kyäni. Persetujuan 

tidak akan diberikan untuk swap meet, garage sale, pasar kaget, pasar loak, 

gelaran kaki lima atau tempat jual beli yang sejenis karena acara-acara ini tidak 

kondusif bagi citra profesional yang ingin digambarkan oleh Kyäni.  

 

6. Larangan Predatory Pricing: Semua penjualan produk Kyäni oleh Partner Bisnis 

harus sesuai daftar harga grosir Partner Bisnis seperti yang ditunjukkan di situs 

Kyäni pada tanggal penjualan. 

 

u. Konflik Kepentingan 

 

1. Larangan Mengajak: Partner Bisnis Kyäni dapat berpartisipasi dalam penjualan 

langsung atau pemasaran jaringan lainnya atau pemasaran multilevel (secara 

kolektif disebut "pemasaran jaringan"), terkait dengan produk non-Kyäni jika 

mereka ingin melakukannya. Namun, jika seorang Partner Bisnis memilih untuk 

berpartisipasi dalam peluang pemasaran jaringan lainnya, untuk menghindari 

konflik kepentingan dan loyalitas, Partner Bisnis dilarang melakukan   

Unauthorized Recruiting, yang meliputi: 

 

Selama masa perjanjian ini, adanya usaha secara aktual ataupun percobaan 

untuk perekrutan/pensponsoran kepada Customer Kyäni atau Partner Bisnis 

Kyäni untuk peluang usaha bisnis pemasaran jaringan lainnya, baik secara 

langsung maupun melalui pihak ketiga. Ini mencakup, namun tidak terbatas 

pada, melakukan atau membantu presentasi usaha bisnis pemasaran jaringan 

lainnya kepada Pelanggan atau Partner Bisnis Kyäni manapun, atau secara 

implisit atau eksplisit mengajak Pelanggan atau Partner Bisnis Kyäni manapun 

untuk bergabung dengan usaha bisnis lainnya. Karena adanya kemungkinan 

yang amat sangat besar akan timbul konflik-konflik jika seorang Partner Bisnis 
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menjalankan dua program pemasaran jaringan, menjadi kewajiban Partner 

Bisnis untuk sejak awal memastikan apakah seorang prospek adalah Pelanggan 

atau Partner Bisnis Kyäni sebelum merekrut atau mensponsori prospek itu untuk 

usaha bisnis jaringan lain. 

 

Untuk jangka waktu enam bulan setelah pengakhiran Perjanjian Partner Bisnis, 

mantan Partner Bisnis itu tidak boleh merekrut Pelanggan atau Partner Bisnis 

Kyäni manapun untuk program pemasaran jaringan lainnya. 

 

Memproduksi atau menawarkan literatur, kaset atau materi promosi apapun 

untuk bisnis pemasaran jaringan lain yang digunakan oleh Partner Bisnis atau 

orang ketiga untuk merekrut Pelanggan atau Partner Bisnis Kyäni ke usaha 

bisnis tersebut; 

 

Menjual, menawarkan untuk menjual, atau mempromosikan produk pesaing non-

Kyäni kepada Pelanggan atau Partner Bisnis Kyäni. Setiap produk dalam 

kategori generik yang sama dengan produk Kyäni dianggap produk pesaing; 

misalnya: suplemen makanan apa pun yang ada dalam kategori generik yang 

sama sebagai suplemen makanan Kyäni, dan karena itu merupakan produk 

pesaing, terlepas dari perbedaan biaya, kualitas, kandungan bahan atau nutrisi.  

 

Menawarkan produk Kyäni, atau mempromosikan Rancangan Kompensasi PT 

Kyani Indonesia Sejahtera, bersama-sama dengan produk, rancangan bisnis, 

peluang, atau insentif non-Kyäni lainnya; atau 

 

Menawarkan produk, rancangan bisnis, peluang, atau insentif non-Kyäni apapun 

di pertemuan, seminar, peluncuran, konvensi, atau acara Kyäni lainnya, atau 

segera setelah acara tersebut. 

 

2. Laporan Aktivitas Downline: Laporan Aktivitas Downline tersedia untuk diakses 

dan dilihat Partner Bisnis di situs resmi Kyäni. Akses online ke Laporan Aktivitas 

Downline dilindungi dengan kata sandi. Semua Laporan Aktivitas Downline dan 

informasi yang terkandung di dalamnya bersifat rahasia dan merupakan 

informasi rahasia dagang dan informasi bisnis milik Kyäni. Laporan Aktivitas 

Downline disediakan untuk Partner Bisnis dalam kerahasiaan yang paling tinggi 

dan disediakan untuk Partner Bisnis dengan satu-satunya tujuan yaitu membantu 

Partner Bisnis untuk bekerja sama dengan Organisasi Downline masing-masing 

dalam pengembangan bisnis Kyäni mereka. Partner Bisnis harus menggunakan 

Laporan Aktivitas Downline mereka untuk membantu, memotivasi, dan melatih 

Partner Bisnis downline mereka. Partner Bisnis dan Kyäni setuju bahwa tanpa 

adanya kesepakatan kerahasiaan dan larangan pengungkapan ini, Kyäni tidak 

akan memberikan Laporan Aktivitas Downline kepada Partner Bisnis. Partner 

Bisnis tidak boleh, atas nama sendiri, atau sebaliknya nama orang lain, 

kemitraan, asosiasi, korporasi atau entitas lain: 

 

iii. Secara langsung atau tidak langsung mengungkapkan informasi apapun yang 

terdapat dalam Laporan Aktivitas Downline ke pihak ketiga; 

 

iv. Secara langsung atau tidak langsung mengungkapkan kata sandinya atau kode 

akses pengguna lainnya ke Laporan Aktivitas Downline-nya; 
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v. Menggunakan informasi tersebut untuk bersaing dengan Kyäni atau untuk tujuan 

lain selain mempromosikan bisnis Kyäni-nya; 

 

vi. Merekrut atau membujuk Partner Bisnis atau Pelanggan Kyäni yang manapun 

yang terdaftar pada laporan apapun, atau dengan cara apapun untuk 

mempengaruhi atau menyebabkan Partner Bisnis atau Pelanggan Kyäni, untuk 

mengubah hubungan bisnis mereka dengan Kyäni; atau 

 

vii. Menggunakan atau mengungkapkan kepada orang manapun, kemitraan, 

asosiasi, korporasi, atau entitas lainnya setiap informasi yang terdapat dalam 

Laporan Aktivitas Downline manapun. 

 

Atas permintaan Perusahaan, setiap Partner Bisnis pada saat ini atau mantan 

Partner Bisnis akan mengembalikan dokumen Laporan Aktivitas Downline asli 

dan semua salinan-nya ke Perusahaan. 

 

v. Penargetan Penjual Langsung Lainnya: Kyäni tidak membenarkan para Partner 

Bisnis secara khusus atau dengan sadar menargetkan tenaga penjualan perusahaan 

penjualan langsung lainnya untuk menjual produk Kyäni atau menjadi Partner Bisnis 

untuk Kyäni. Kyäni juga tidak membenarkan Partner Bisnis membujuk atau menggoda 

anggota-anggota tenaga penjualan dari perusahaan penjualan langsung lainnya untuk 

melanggar persyaratan kontrak mereka dengan perusahaan lain. Jika Partner Bisnis 

terlibat dalam aktivitas semacam itu, mereka menanggung risiko dituntut oleh 

perusahaan penjualan langsung lainnya. Jika ada tuntutan hukum, arbitrase atau 

mediasi diajukan terhadap Partner Bisnis yang menduga bahwa dia terlibat dalam 

aktivitas perekrutan tenaga penjualan atau Pelanggan secara tidak pantas, Kyäni tidak 

akan membayar biaya pembelaan atau biaya legal dari Partner Bisnis, dan juga tidak 

akan memberi ganti rugi kepada Partner Bisnis atas keputusan, pertimbangan atau 

penyelesaian apapun. 

 

w. Cross-Recruiting: Cross-recruiting aktual atau percobaan cross-recruiting dilarang 

keras. Cross-recruiting didefinisikan sebagai ajakan, pendaftaran atau mensponsori 

seseorang atau entitas yang sudah memiliki Perjanjian Pelanggan atau Partner Bisnis 

yang masih berlaku dengan Kyäni di jalur pensponsoran yang berbeda, atau yang telah 

memiliki kesepakatan semacam itu dalam dua belas bulan kalender sebelumnya. 

Penggunaan nama pasangan suami istri atau nama yang mempunyai hubungan 

keluarga, nama dagang, alias, nama tidak resmi, perusahaan, kemitraan, perwalian, 

nomor induk kependudukan, atau nomor pengenal lain yang fiktif untuk menghindari 

kebijakan ini adalah terlarang. Partner Bisnis tidak boleh merendahkan, 

mendiskreditkan atau mencemarkan nama Partner Bisnis Kyäni lainnya untuk menarik 

Partner Bisnis lain untuk menjadi bagian dari organisasi pemasaran Partner Bisnis yang 

disebut pertama. 

 

Jika cross-recruiting ditemukan, hal itu harus segera diberitahukan kepada Perusahaan. 

Kyäni dapat mengambil tindakan disipliner terhadap Partner Bisnis yang pindah 

organisasi dan/atau Partner Bisnis-Partner Bisnis yang mendorong atau berpartisipasi 

dalam cross-recruiting. Kyäni juga bisa memindahkan semua atau sebagian dari 

downline Partner Bisnis yang melanggar kepada Organisasi Downline aslinya jika 

Perusahaan menganggapnya adil dan layak untuk melakukannya. Namun, Kyäni tidak 

berkewajiban memindahkan Organisasi Downline Partner Bisnis yang di cross-recruit, 

dan keputusan terakhir tentang organisasi itu tetap berada dalam diskresi tunggal 

Kyäni. Partner Bisnis melepaskan semua klaim dan alasan-alasan tindakan hukum 
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terhadap Kyäni yang timbul dari atau terkait dengan keputusan Organisasi Downline 

Partner Bisnis yang di-cross-recruit. 

 

x. Larangan Pembelian Persediaan Berlebihan: Partner Bisnis tidak diharuskan untuk 

memiliki persediaan produk atau alat bantu penjualan. Partner Bisnis yang 

melakukannya mungkin menemukan penjualan eceran dan membangun organisasi 

pemasaran menjadi agak lebih mudah karena berkurangnya waktu respon dalam 

memenuhi pesanan pelanggan atau dalam memenuhi kebutuhan Partner Bisnis baru. 

Setiap Partner Bisnis harus membuat keputusan sendiri berkenaan dengan masalah ini. 

Untuk memastikan bahwa Partner Bisnis tidak dibebani dengan persediaan berlebih 

yang tidak dapat mereka jual, persediaan tersebut dapat dikembalikan ke Kyäni setelah 

pengakhiran Partner Bisnis sesuai dengan persyaratan yang diuraikan di sini.  

 

Kyäni sangat melarang pembelian produk dalam jumlah yang tidak masuk akal 

terutama untuk tujuan kualifikasi untuk komisi, bonus atau kenaikan peringkat di 

Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera. Partner Bisnis dilarang untuk 

membeli persediaan produk lebih banyak dari pada yang secara wajar dapat mereka 

jual kembali atau konsumsi dalam sebulan dan mereka juga dilarang untuk mendorong 

orang lain untuk melakukannya. Partner Bisnis dilarang membeli lebih dari 

Rp13.500.000,- dalam produk per bulan kecuali jika mereka membuat surat pernyataan 

kepada Kyäni bahwa mereka telah memiliki pesanan eceran yang belum terpenuhi yang 

melebihi jumlah tersebut atau memberi penjelasan lain kepada Kyäni mengapa 

pembelian semacam itu diperlukan. 

 

y. Restu atau Dukungan Pemerintah: Partner Bisnis tidak boleh menyatakan atau 

menyiratkan bahwa Kyäni atau Rancangan Kompensasi -nya telah "direstui", 

"didukung" atau "disahkan" oleh badan pemerintah atau pejabat manapun. Tidak ada 

satupun badan-badan regulasi pemerintah baik lokal maupun nasional atau pejabat-

pejabat pemerintahan apapun yang merestui atau mendukung perusahaan-perusahaan 

atau program-program penjualan langsung atau pemasaran jaringan manapun.  

 

z. Identifikasi: Semua Partner Bisnis diminta untuk memberikan identifikasi, NPWP atau 

NIK pada saat atau bersamaan dengan Formulir Pendaftaran dan Perjanjian Partner 

Bisnis. Pada saat bergabung, Perusahaan akan memberikan Nomor Identifikasi Partner 

Bisnis yang unik kepada Partner Bisnis sebagai identitas mereka. Nomor ini akan 

digunakan untuk melakukan pesanan, dan melacak komisi dan bonus. 

 

aa. Larangan Merendahkan: Kyäni ingin memberikan Partner Bisnis independennya dengan 

produk, rencana kompensasi, dan layanan terbaik di industri. Dengan demikian, kritik dan 

komentar konstruktif dipersilakan dan harus disampaikan secara tertulis kepada 

Departemen Partner Bisnis Services. Ingat, untuk melayani Anda dengan sebaik-baiknya, 

kami harus mendengar dari Anda! Meski Kyäni menyambut baik masukan konstruktif; 

komentar negatif dan ucapan yang dibuat di lapangan oleh Partner Bisnis tentang 

Perusahaan, produknya, atau rancangan kompensasinya tidak memiliki manfaat apapun 

selain mematikan antusiasme dari Partner Bisnis Kyäni lainnya. Demikian pula, menjelek -

jelekkan kompetitor menciptakan lingkungan negatif yang merusak industri dengan cara 

yang pada akhirnya dapat membahayakan Kyäni juga. Untuk alasan ini, dan untuk memberi 

contoh yang tepat untuk downline mereka, Partner Bisnis seharusnya tidak merendahkan 

Perusahaan dan produk-produknya atau pesaing dan produk-produknya. Kyäni berhak 

untuk mengambil tindakan terhadap Partner Bisnis yang peri laku pribadinya dalam hal ini 

terbukti mengganggu dan membahayakan Kyäni. 
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bb. Re-packaging dan Re-labeling Dilarang: Partner Bisnis tidak boleh mengemas ulang, 

memberi label ulang, mengisi ulang atau mengubah label pada produk, informasi, bahan, 

atau program Kyäni dengan cara apapun. Produk-produk Kyäni harus dijual hanya dalam 

kemasan aslinya: pemberian label ulang atau pengemasan ulang dapat berakibat Partner 

Bisnis dikenai tuntutan pertanggungjawaban secara pidana dan/atau perdata, terutama jika 

terjadi kerugian terhadap harta benda atau orang lain. 

 

cc. Pelaporan Pelanggaran Kebijakan: Partner Bisnis yang mengetahui pelanggaran 

Kebijakan oleh Partner Bisnis lain didorong untuk menyampaikan laporan tertulis tentang 

pelanggaran secara langsung untuk menjadi perhatian Departemen Customer Service 

Kyäni. Rincian insiden seperti tanggal, jumlah kejadian, orang-orang yang terlibat, dan 

dokumentasi pendukung harus disertakan dalam laporan. 

 

dd. Anak di bawah umur: Partner Bisnis dilarang mensponsori atau merekrut anak di bawah 

umur ke dalam program Kyäni. Tidak ada seorangpun yang menurut hukum di negara 

bagian atau negara tempat tinggalnya sebagai anak di bawah umur dapat menjadi seorang 

Partner Bisnis Kyäni 

 

ee. Stacking: Istilah "stacking" mencakup: (a) kegagalan untuk mengirimkan ke Kyäni, atau 

menahan Formulir Pendaftaran dan Perjanjian Partner Bisnis Independen lebih dari 72 jam 

setelah penanda tanganannya; (b) penempatan atau manipulasi Formulir Pendaftaran dan 

Perjanjian Partner Bisnis Independen untuk tujuan memaksimalkan kompensasi sesuai 

dengan Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera; atau (c) memberikan 

bantuan keuangan kepada Partner Bisnis baru untuk tujuan memaksimalkan kompensasi 

sesuai dengan Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera. Stacking 

merupakan pelanggaran serius terhadap Kebijakan dan Tata Tertib ini, dan secara tegas 

dan mutlak dilarang. 

 

14. PENYELESAIAN SENGKETA DAN PROSES DISIPLINER 
 

a. Sanksi Disiplin: Pelanggaran Perjanjian, termasuk Kebijakan dan Tata Tertib ini 

(sebagaimana berlaku), atau perilaku bisnis ilegal, curang, menipu atau tidak etis oleh 

Partner Bisnis dapat mengakibatkan, atas diskresi Kyäni, satu atau lebih dari langkah-

langkah korektif berikut, yang akan, bila perlu, dianggap sebagai ganti rugi atas 

pelanggaran Perjanjian, namun tidak mengesampingkan hak-hak Kyäni lainnya 

berdasarkan Perjanjian: 

 

1. Penerbitan peringatan tertulis atau teguran; 

 

2. Mewajibkan Partner Bisnis untuk mengambil langkah-langkah perbaikan segera; 

 

3. Pengenaan denda, yang dapat diambil dari bonus dan komisi; 

 

4. Kehilangan atau penangguhan hak untuk satu atau lebih jenis bonus dan komisi;  

 

5. Kyäni dapat menahan seluruh atau sebagian dari bonus dan komisi Partner 

Bisnis selama periode dimana Kyäni sedang menyelidiki setiap perilaku yang 

mungkin melanggar Perjanjian. Jika Kyäni memilih untuk mengakhiri Perjanjian 

karena pelanggaran atas Perjanjian oleh Partner Bisnis atau pelanggaran atas 

hukum dan peraturan yang berlaku, Partner Bisnis tidak akan berhak menerima 
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komisi atau pembayaran yang ditahan selama periode penyelidikan sebelum 

terminasi yang sebenarnya terjadi; 

 

6. Suspensi hak Partner Bisnis untuk membeli produk dan/atau menerima 

pembayaran; 

 

7. Pengakhiran Perjanjian; 

 

8. Langkah-langkah lainnya yang secara tegas diizinkan dalam ketentuan manapun 

dari Perjanjian atau yang Kyäni pandang praktis untuk diterapkan dan tepat 

untuk menyelesaikan kerugian secara adil yang sebagiannya atau secara 

keseluruhannya disebabkan oleh perilaku atau kelalaian Partner Bisnis; 

 

9. Langkah-langkah di atas tidak meniadakan hak-hak Kyäni dan tidak berarti 

bahwa Kyäni tidak bisa juga memulai proses hukum untuk penyelesaian moneter 

dan / atau adil atau mengambil langkah-langkah lain yang diizinkan oleh 

Perjanjian atau hukum yang berlaku. 

 

b. Ketidak puasan dan Keluhan: Ketika seorang Partner Bisnis memiliki ketidak puasan 

atau keluhan kepada Partner Bisnis lain mengenai praktek atau perilaku sehubungan 

dengan bisnis Kyäni masing-masing, mereka didorong untuk berusaha mengatasi 

masalah tersebut melalui diskusi pribadi dengan pihak lain itu. Di mana hal ini tidak 

praktis atau tidak berhasil, Partner Bisnis yang mengeluh didorong untuk 

mendiskusikan masalah dengan Sponsor- nya yang dapat meninjau masalah ini dan 

mencoba untuk mengatasinya, mungkin melalui "jasa baik" dari upl ine sponsor pihak 

lain itu. Perselisihan yang belum terselesaikan dapat dilaporkan secara tertulis kepada 

Departemen Customer Service di Perusahaan, yang mungkin mencari bantuan dari 

sebuah Dewan Resolusi Sengketa untuk peninjauan dan keputusan akhir yang sesuai. 

 

c. Dewan Resolusi Sengketa: Dewan Resolusi Sengketa (atau "DRS") terdiri dari satu 

atau lebih individu-individu berkualitas yang dipilih oleh manajemen senior Kyäni. 

Komposisi Dewan Resolusi Sengketa dapat berubah sewaktu-waktu. Tujuan dari DRS 

adalah untuk: 

 

1. Meninjau kembali permohonan banding atas tindakan-tindakan apapun yang 

diambil oleh Perusahaan terhadap dugaan pelanggaran kewajiban-kewajiban 

Partner Bisnis dan; 

 

2. Meninjau kembali masalah-masalah di antara Partner Bisnis-Partner Bisnis 

Kyäni. Jika jawaban atau penyelesaian yang disarankan oleh Customer Service 

telah ditolak atau jika tidak masalahnya tetap belum terselesaikan, Dewan 

Resolusi Sengketa dapat meninjau kembali bukti-bukti, bersidang, dan 

menjawab hal-hal yang belum terselesaikan. 

 

Seorang Partner Bisnis dapat mengajukan permohonan tertulis untuk tinjauan kembali 

lewat telepon atau tatap muka dalam waktu tujuh hari kerja sejak tanggal: (1) 

pemberitahuan tertulis oleh Kyäni tentang tindakan; atau (2) keputusan tertulis Layanan 

Partner Bisnis tentang perselisihan antara Partner Bisnis berdasarkan bagian 9.2. 

Semua komunikasi dengan Kyäni dan Partner Bisnis yang mencari penyelesaian 

sengketa harus tertulis. Merupakan kewenangan DRS mengenai apakah suatu klaim 

dapat diterima untuk diperiksa. Jika DRS setuju untuk meninjau masalah ini, mereka 

akan menjadwalkan tinjauan dalam waktu tiga puluh (30) hari dari sejak diterimanya 



Policies & Procedures-12.18-ID-ID 

26 
 

permintaan tertulis Partner Bisnis. Semua bukti (misalnya, dokumen, barang bukti, dll) 

yang Partner Bisnis inginkan untuk dipertimbangkan oleh DRS harus diserahkan 

kepada Kyäni selambat-lambatnya tujuh hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. 

Partner Bisnis harus menanggung semua biaya yang terkait dengan kehadirannya dan 

kehadiran saksi-saksi yang ia inginkan untuk hadir di peninjauan kembali. Keputusan 

dari DRS akan bersifat final dan tidak ada peninjauan lebih lanjut dari Perusahaan. 

Selama menunggu hasil klaim di DRS, Perusahaan secara aktif akan menentang setiap 

upaya oleh Partner Bisnis untuk mencari arbitrase, mediasi, atau litigasi atau 

penyelesaian lainnya terhadap pihak lain atau pihak-pihak yang bersengketa atau 

terhadap Kyäni. 

 

d. Hukum dan Yurisdiksi: Perjanjian Partner Bisnis ini diatur oleh hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memandang prinsip-prinsip pertentangan hukum. 

Jika ada perbedaan pandangan antara Kyäni dan Partner Bisnis yang membuat salah 

satu pihak mengajukan tindakan hukum untuk menafsirkan atau menerapkan 

ketentuan-ketentuan Perjanjian Partner Bisnis ini, tindakan hukum itu dapat diajukan ke 

pengadilan yang berwenang. 

 

15. PENJUALAN 
 

a. Penjualan Produk: Rancangan Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera didasarkan 

pada penjualan produk Kyäni kepada konsumen akhir. Partner Bisnis harus memenuhi 

penjualan retail pribadi dan persyaratan penjualan retail Organisasi Downline (dan juga 

memenuhi tanggung jawab lain yang ditetapkan dalam Perjanjian) agar memenuhi 

syarat untuk mendapatkan bonus, komisi, dan kemajuan ke tingkat pencapaian yang 

lebih tinggi. 

 

b. Pembatasan Harga dan Wilayah: Partner Bisnis dilarang menjual produk Kyäni lebih 

rendah dari harga grosir Partner Bisnis yang berlaku. Partner Bisnis hanya bisa menjual 

produk Kyäni di negara-negara yang secara resmi diakui oleh Kyäni sebagai terbuka 

untuk bisnis Kyäni. 

 

c. Kuitansi Penjualan: Kyäni mengharuskan semua Partner Bisnis untuk menyediakan 

Pelanggan retail mereka dengan kuitansi atau dokumen apapun lainnya sebagaimana 

diwajibkan oleh undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat terjadi 

transaksi. 

 

16. BONUS DAN KOMISI 
 

a. Bonus dan Kualifikasi Komisi: Seorang Partner Bisnis harus aktif dan tunduk pada 

Perjanjian untuk memenuhi syarat untuk bonus dan komisi. Selama Partner Bisnis 

mematuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian tersebut, Kyäni akan membayar komisi 

kepada Partner Bisnis tersebut sesuai dengan Rancangan Kompensasi PT Kyani 

Indonesia Sejahtera. Kyäni akan mentransfer bonus jika jumlahnya adalah seratus ribu 

rupiah (Rp100,000) atau lebih. Jika bonus dan komisi Partner Bisnis kurang dari 

seratus ribu rupiah (Rp100,000), Perusahaan akan menahan komisi dan bonus-nya 

hingga mencapai jumlah seratus ribu rupiah (Rp100,000). Pembayaran akan dilakukan 

setelah jumlahnya mencapai seratus ribu rupiah (Rp100,000). Kebijakan pembayaran 

bonus dan komisi dalam mata uang selain Rupiah akan dibentuk dari waktu ke waktu 
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oleh Perusahaan. Bonus dan komisi akan dihitung, dan akan dibayarkan, pada atau 

sebelum hari kelima belas setiap bulan. 

 

b. Penyesuaian Bonus dan Komisi: Partner Bisnis menerima bonus dan komisi 

berdasarkan penjualan aktual produk kepada konsumen akhir. Ketika sebuah produk 

dikembalikan ke Kyäni untuk pengembalian dana atau dibeli kembali oleh Perusahaan, 

bonus dan komisi yang terkait dengan produk yang dikembalikan atau dibeli kembali 

akan dipotong di bulan di mana pengembalian dana diberikan, dan terus berlanjut di 

setiap periode pembayaran setelah itu, hingga jumlah komisi yang terlanjur dibayarkan 

kembali semuanya, dari Partner Bisnis yang menerima bonus atau komisi atas 

penjualan produk yang dikembalikan itu. Dalam hal bahwa Partner Bisnis tersebut 

mengakhiri Perjanjian Partner Bisnis nya, dan jumlah dari bonus atau komisi yang 

terkait produk yang dikembalikan belum sepenuhnya diterima oleh perusahaan, sisanya 

akan dikurangkan dari jumlah yang terhutang kepada Partner Bisnis yang berhenti. 

 

c. Komisi tidak diklaim dan Kredit: Partner Bisnis harus menyerahkan nomor rekening 

di bank lokal Indonesia kepada Kyäni untuk keperluan pembayaran komisi dan bonus. 

Kyäni akan mencoba memberitahukan Partner Bisnis yang belum menyerahkan nomor 

rekening dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis ke alamat yang ada di sistim 

computer Kyäni dan memberitahukan jumlah bonus yang tertahan dan meminta Partner 

Bisnis untuk segera menyerahkan nomor rekening bank untuk mengklaim bonus itu. 

Biaya administrasi sebesar Rp20.000,- akan dikenakan untuk transfer bonus itu dan 

akan langsung dikurangi dari jumlah bonus yang ditransfer. Partner Bisnis atau 

pelanggan yang memiliki kredit pada akun harus menggunakan kredit mereka dalam 

waktu enam bulan dari tanggal kredit dikeluarkan. Jika kredit belum digunakan dalam 

waktu enam bulan, Kyäni akan mencoba untuk memberitahu Partner Bisnis atau 

pelanggan secara bulanan, dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis ke alamat 

terakhir yang diketahui, memberikan saran kepada Partner Bisnis atau pelanggan 

kredit. Akan dikenakan biaya sebesar Rp20.000,- untuk setiap usaha notifikasi yang 

dilakukan. Biaya ini akan dikurangkan dari kredit Partner Bisnis.   

 

d. Laporan Aktivitas Downline: Semua informasi yang diberikan oleh Kyäni secara 

online atau lewat telepon di laporan aktivitas downline, termasuk namun tidak terbatas 

pada volume pribadi dan grup (atau bagian daripadanya), aktivitas pensponsoran 

downline, dan informasi lainnya diyakini akurat dan dapat diandalkan. Namun demikian, 

karena berbagai faktor termasuk kemungkinan inheren kesalahan manusia dan 

mekanik; akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu pesanan; penolakan kartu kredit 

dan pembayaran elektronik lainnya; produk yang dikembalikan; biaya tagihan balik 

kartu kredit dan pembayaran elektronik lainnya; Informasi ini tidak dijamin oleh Kyäni 

atau orang yang membuat atau mentransmisi informasi. 

 

e. Jaminan: SEMUA INFORMASI VOLUME (seperti yang dijelaskan dalam Rancangan 

Kompensasi PT Kyani Indonesia Sejahtera) DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" 

TANPA JAMINAN, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, ATAU PERNYATAAN SEPERTI 

APA PUN. SECARA KHUSUS TAPI TANPA PEMBATASAN TIDAK ADA JAMINAN 

LAYAK DIPERDAGANGKAN, JAMINAN KESESUAIAN UNTUK PENGGUNAAN 

TERTENTU, ATAU JAMINAN BEBAS PELANGGARAN HAK KEKAYAAN 

INTELEKTUAL. 

 

SEJAUH DIPERBOLEHKAN MENURUT HUKUM YANG BERLAKU, KYÄNI DAN / ATAU 

ORANG LAIN YANG MEMBUAT ATAU MENTRANSMISI INFORMASI TIDAK DAPAT 

BERTANGGUNG JAWAB DALAM KEADAAN APA PUN KEPADA SETIAP 
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DISTRIBUTOR ATAU ORANG LAIN ATAS KERUGIAN BAIK LANGSUNG, TIDAK 

LANGSUNG, DIAKIBATKAN, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU HUKUMAN YANG 

MUNCUL AKIBAT DARI PENGGUNAAN ATAU AKSES KE INFORMASI (TERMASUK 

TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN KEUNTUNGAN, BONUS, ATAU KOMISI, 

KEHILANGAN PELUANG, DAN KERUGIAN YANG MUNGKIN TERJADI AKIBAT 

KETIDAKAKURATAN, KETIDAKLENGKAPAN, KETERGANGGUAN, 

KETERLAMBATAN, ATAU KEHILANGAN DARI PENGGUNAAN INFORMASI), 

MESKIPUN KYÄNI ATAU ORANG LAIN YANG MEMBUAT ATAU MENTRANSMISIKAN 

INFORMASI TELAH DIBERITAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT. 

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM, KYÄNI ATAU ORANG LAIN YANG MEMBUAT 

ATAU MENTRANSMISIKAN INFORMASI TIDAK AKAN MEMILIKI TANGGUNG JAWAB 

ATAU KEWAJIBAN APA PUN KEPADA ANDA ATAU ORANG LAIN DALAM GANTI 

RUGI APAPUN, KONTRAK, KELALAIAN, TANGGUNG JAWAB MUTLAK, KEWAJIBAN 

PRODUK ATAU TEORI LAIN DALAM HUBUNGAN DENGAN POKOK-POKOK 

PERJANJIAN INI ATAU SYARAT DAN KONDISI YANG BERKAITAN DENGANNYA.  

 

Akses kepada dan penggunaan layanan informasi Kyäni secara online dan lewat 

telepon adalah risiko Anda sendiri. Informasi ini disediakan untuk Anda "sebagaimana 

adanya". Jika Anda tidak puas dengan informasi itu, satu-satunya penyelesaian adalah 

berhenti menggunakan dan mengakses layanan informasi Kyäni secara online dan 

telepon.  

 

17. PEMESANAN 
 

a. Pelanggan Direct dan Autoship: Partner Bisnis didorong untuk mempromosikan 

Program Pelanggan Direct Kyäni untuk pelanggan retail. Program Pelanggan Direct 

memungkinkan pelanggan retail untuk membeli produk mereka langsung dari Kyäni. 

Pelanggan cukup menelpon Kyäni untuk melakukan pemesanan mereka atau memesan 

secara online, yang dapat dibayar dengan kartu kredit mereka. Kyäni akan mengirimkan 

produk yang dipesan langsung kepada Pelanggan. Untuk memastikan bahwa Partner 

Bisnis menerima komisi yang sepantasnya, Pelanggan tidak dapat memesan tanpa 

Nomor ID Partner Bisnis. Bahkan lebih efisien daripada Program Pelanggan Direct 

adalah Program Autoship Pelanggan Kyäni. Di dalam Program Autoship Pelanggan, 

seorang individu dapat mendaftar agar paket produk Kyäni yang telah dipilih 

sebelumnya dikirim ke rumahnya secara otomatis setiap bulan. 

 

b. Pembelian Produk Kyäni: Setiap Partner Bisnis harus membeli produk langsung dari 

Kyäni untuk dikreditkan dengan Personal Sales Volume terkait dengan pembelian itu.  

 

c. Kebijakan Umum Pemesanan: Pada pesanan via surat dengan pembayaran tidak valid 

atau tidak benar, Kyäni mungkin mencoba untuk hubungi Partner Bisnis melalui 

telepon, dan / atau surat untuk mencoba untuk mendapatkan pembayaran yang benar. 

Kyäni mungkin juga mencoba untuk memproses pesanan hingga lima kali lagi. 

Pemesanan gagal tidak akan diproses. Pesanan C.O.D. tidak akan diterima. Kyäni tidak 

memiliki persyaratan order minimum. Pesanan untuk produk dan alat bantu penjualan 

dapat digabung. 

 

d. Kebijakan Pengiriman dan Back Order: Kyäni biasanya akan mengirimkan produk 

dalam waktu lima (5) hari dari tanggal pesanan diterima. Kyäni akan segera 

mengirimkan barang pesanan yang saat ini tersedia stok-nya. Barang pesanan yang 

stok-nya kosong akan diperlakukan sebagai backorder dan dikirim bila Kyäni menerima 



Policies & Procedures-12.18-ID-ID 

29 
 

persediaan tambahan. Partner Bisnis akan membayar dan mendapat Personal Sales 

Volume atas produk-produk back-order kecuali diberitahu pada faktur bahwa produk 

tersebut telah dihentikan. Kyäni akan memberitahu Partner Bisnis dan Pelanggan jika 

barang berstatus back order dan tidak diharapkan untuk dikirim dalam waktu 30 hari 

dari tanggal pesanan. Tanggal perkiraan pengiriman juga akan diberikan. Produk yang 

back order dapat dibatalkan atas permintaan Pelanggan atau Partner Bisnis. Pelanggan 

dan Partner Bisnis dapat meminta pengembalian dana, kredit pada akun, atau produk 

pengganti untuk back order yang dibatalkan. Jika pengembalian dana diminta, Personal 

Sales Volume Partner Bisnis akan turun sebesar pengembalian dana di bulan di mana 

pengembalian dana dilakukan. 

 

e. Konfirmasi Order: Partner Bisnis dan/atau penerima pesanan harus mengkonfirmasi 

bahwa produk yang diterima sesuai dengan produk yang tercantum pada faktur 

pengiriman, dan bebas dari kerusakan. Kegagalan untuk memberitahukan Kyäni 

tentang ketidaksesuaian pengiriman atau kerusakan dalam waktu tiga puluh hari 

setelah menerima kiriman akan meniadakan hak Partner Bisnis untuk meminta koreksi. 

 

18. PEMBAYARAN DAN PENGIRIMAN 
 

a. Deposit: Kyäni melarang keras Partner Bisnis untuk menerima uang untuk penjualan ke 

pelanggan retail pribadi kecuali pada saat pengiriman produk {misalnya tidak menerima 

uang untuk pengiriman di masa yang akan datang yang belum pasti).  

 

b. Dana tidak mencukupi: Ini adalah tanggung jawab setiap Partner Bisnis untuk 

memastikan bahwa ada cukup dana yang tersedia di kartu kreditnya untuk melunasi 

pesanan Autoship bulanan. Kyäni tidak akan menghubungi Partner Bisnis dalam hal 

pesanan dibatalkan karena dana di kartu kredit yang tidak mencukupi.  Hal ini dapat 

mengakibatkan kegagalan Partner Bisnis untuk memenuhi persyaratan Volume 

Penjualan Pribadi untuk bulan itu. 

 

Kyäni tidak akan melakukan penyesuaian setelah akhir bulan kalender untuk pesanan 

Autoship. Contoh: Partner Bisnis memiliki pesanan Autoship ditetapkan di tanggal 25 

tiap bulan dan karena satu dan lain sebab kartu kredit Partner Bisnis ditolak. Partner 

Bisnis bertanggung jawab untuk menghubungi Kyäni dan menyediakan kartu kredit lain 

untuk melunasi pesanan sebelum akhir bulan agar pesanan Autoship diperhitungkan 

untuk bulan itu. 

 

c. Gagal Transfer Komisi dan Bonus: Partner Bisnis bertanggung jawab untuk 

memastikan Kyäni memiliki nama yang benar dan nomor rekening yang benar untuk 

transfer komisi mereka. Ada biaya pemrosesan Rp20,000  untuk gagal transfer oleh 

Kyäni untuk alasan apapun termasuk kesalahan nama dan / atau kesalahan nomor 

rekening. Biaya ini akan diperhitungkan dengan membuat penyesuaian pada Bonus dan 

Komisi Partner Bisnis dan / atau dengan pendebitan kartu kredit yang terdaftar di Kyäni.  

 

d. Paket Kembali: Partner Bisnis dengan paket yang dikembalikan ke Kyäni karena salah 

alamat, upaya pengiriman gagal, kembali ke pengirim, atau alasan lain akan dikenakan 

biaya untuk pengiriman ke dan dari Kyäni dan biaya pemrosesan Rp 20,000. Biaya ini 

akan dibebankan dengan membuat penyesuaian pada komisi dan bonus yang Partner 

Bisnis dan / atau dengan pendebitan kartu kredit yang terdaftar di Kyäni.  
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e. Penjualan, Penggunaan dan Nilai Tambah Pajak: Dalam merancang peluang bisnis 

Kyäni, salah satu filsafat yang menuntun kami adalah untuk membebaskan Partner 

Bisnis dari sebanyak mungkin tugas-tugas administratif, operasional, dan logistik. 

Dengan demikian, Partner Bisnis bebas untuk berkonsentrasi pada kegiatan yang 

secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka, yaitu penjualan produk dan 

kegiatan pendaftaran. Untuk tujuan ini, Kyäni berusaha untuk meringankan Partner 

Bisnis dari beban pengumpulan dan penyerahan pajak-pajak seperti penjualan, 

penggunaan, barang dan jasa, dan pertambahan nilai ("Pajak Konsumsi"), pelaporan 

Pajak Konsumsi, dan membuat catatan sehubungan dengan Pajak Konsumsi. Namun 

demikian, Partner Bisnis tetap berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan 

peraturan yang berlaku untuk yurisdiksi di mana Partner Bisnis melakukan bisnis. Pajak 

konsumsi secara hukum umumnya diwajibkan untuk dibayar oleh pengguna akhir dari 

barang kena pajak, sehingga bila memungkinkan, Kyäni akan berusaha untuk 

mengumpulkan dan membayarkan Pajak Konsumsi yang berlaku atas nama atau dalam 

hubungannya dengan Partner Bisnis. Partner Bisnis harus menghubungi Customer 

Service Department Kyäni jika mereka memiliki pertanyaan tentang kegiatan Kyäni 

dalam hal ini. 

 

19. LAIN-LAIN 
 

a. Cakupan Asuransi Bisnis: Kyäni tidak memberikan pertanggungan asuransi untuk 

operasi bisnis independen Anda. Partner Bisnis mungkin ingin mengatur pertanggungan 

asuransi untuk bisnis mereka sendiri jika merasa diperlukan. 

 

b. Cakupan Tanggung Jawab Produk: Kyäni memiliki asuransi untuk melindungi 

Perusahaan dan Partner Bisnis terhadap gugatan tanggung jawab produk melalui 

"Vendors Endorsement" yang memperluas cakupannya hingga Partner Bisnis 

Independen asalkan mereka memasarkan produk Kyäni sesuai dengan Kebijakan 

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tanggung 

jawab produk Kyäni tidak memperluas cakupan atas gugatan atau tindakan yang timbul 

sebagai akibat kesalahan seorang Partner Bisnis dalam memasarkan produk atau 

faktor risiko lainnya yang terlibat dalam kegiatan usaha independen Partner Bisnis. 

 

c. Pemasaran Internasional: Partner Bisnis dapat menjual produk Kyäni, dan 

mendaftarkan Pelanggan atau mensponsori Partner Bisnis hanya di negara-negara di 

mana Kyäni diberi izin untuk melakukan bisnis, seperti diumumkan dalam literatur 

perusahaan resmi. Di negara dimana Kyäni memiliki penjualan resmi dan kegiatan 

Partner Bisnis, Partner Bisnis harus mematuhi peraturan-peraturan khusus Kyäni untuk 

negara tersebut.  Peraturan-peraturan tersebut dapat bervariasi dari negara ke negara 

dan Partner Bisnis diwajibkan untuk mengetahui peraturan yang sesuai untuk negara 

dan tempat di mana mereka berniat untuk melakukan bisnis. Informasi spesifik untuk 

negara tertentu dapat diberikan dari waktu ke waktu sebagai adendum bagi negara itu 

untuk Kebijakan dan Tata Tertib ini. 

 

d. Permintaan untuk Arsip Catatan: Permintaan dari Partner Bisnis untuk salinan faktur, 

formulir pendaftaran, laporan aktivitas downline, atau arsip catatan lainnya akan 

dikenakan biaya sebesar Rp15.000 per halaman per salinan untuk menutup biaya 

pengiriman dan waktu yang diperlukan untuk mencari file dan membuat salinan catatan-

catatan. 
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e. Sponsoring: Semua Partner Bisnis aktif yang bereputasi baik memiliki hak untuk 

mensponsori dan mendaftarkan orang lain ke Kyäni. Setiap calon Pelanggan atau 

Partner Bisnis memiliki hak untuk memilih Sponsor-nya sendiri. Jika dua Partner Bisnis 

mengklaim sebagai Sponsor dari seorang Partner Bisnis baru atau Pelanggan baru 

yang sama, Perusahaan akan menganggap pendaftaran pertama yang diterima oleh 

Perusahaan sebagai yang berhak. Selain itu, Kyäni berhak menolak pendaftaran di 

negara atau wilayah di mana perusahaan tersebut tidak dibuka secara resmi.  

 

20. HAK AMANDEMEN 
 

Kyäni berhak untuk mengubah Rancangan Kompensasi, Perjanjian Partner Bisnis, dan 

Peraturan dan Tata Tertib kapanpun dan untuk sebab apapun berdasarkan diskresi tunggal dan 

mutlaknya sendiri. 


