
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

 

 

Todas as vendas realizadas pela One International estão sujeitas aos Termos de Uso descritos 

neste documento e, portanto consentidas pelo comprador no momento do cadastro. 

Este documento relaciona os termos e condições que devem ser observados pela  One 

International e pelos Clientes (conforme definição abaixo) na utilização do Site, de suas 

ferramentas e de suas funcionalidades. A One International faculta acesso e utilização do Site a 

quaisquer Usuários. O Usuário declara ter lido e aceito estes Termos e Condições de Uso e das 

Políticas antes de ter iniciado a utilização do Site. Caso o Usuário não aceite estes Termos e 

Condições de Uso, não lhe será permitido acesso a áreas restritas do Site. Para os fins destes 

Termos e Condições de Uso, bem como das Políticas, os termos abaixo terão os seguintes 

significados: 

 

Distribuidores / Clientes: Representantes / Distribuidores  

 da Empresa que detêm uma Conta de Acesso;  

 Compra: Transação por meio da qual um Cliente adquire um produto oferecido à venda no 

Site, mediante a realização de pagamento do valor do produto; 

  Central do Representante: Credencial definida pelo nome de usuário (login) e senha 

cadastrada, pessoal e intransferível, que permite acesso à área restrita e às funcionalidades 

exclusivas no Site, tais como acesso e alteração de dados pessoais, personalização do hotsite, 

funcionalidade da rede, Escritório Virtual, downloads entre outras.  

 Site: O website de propriedade, mantido e operado pela One International , hospedado no 

domínio [oneinternational.com.br] e todas as páginas nele compreendidas;  

 Usuários: Quaisquer pessoas que acessem o Site, incluindo visitantes anônimos e Clientes.  

 As políticas que complementam e integram estes Termos e Condições de Uso, estão 

disponíveis no site:  

                                  MANUAL DE ÉTICA E CONDUTA 

                                  CONTRATO DO DISTRIBUIDOR  

 

Todas as pessoas que se cadastram em nosso site são intitulados Distribuidor(a). Para se 

cadastrar é necessário à indicação e link de outro Distribuidor (a)  Patrocinador (a) . Todo 

distribuidor(a)  está  livre para comprar e vender os produtos, assim como cadastrar novos 

distribuidores para formação de sua rede junto a One International, seguindo as regras do 

Sistema de Bonificação estabelecidas pela Empresa. 

 

 



Regras de utilização do site 

 

O cliente obriga-se a utilizar o Site respeitando e observando estes Termos e Condições de 

Uso, bem como a legislação vigente, os costumes e a ordem pública. Desta forma, o cliente 

concorda que não poderá: 

 a. Lesar direitos de terceiros, independentemente de sua natureza, em qualquer momento, 

inclusive no decorrer do uso do Site; 

 b. Executar atos que limitem ou impeçam o acesso e a utilização do Site, em condições 

adequadas, aos demais Usuários; 

 c. Acessar ilicitamente o Site ou sistemas informáticos de terceiros relacionados ao Site ou à 

One International sob qualquer meio ou forma;  

d. Difundir programas ou vírus informáticos suscetíveis de causar danos de qualquer natureza, 

inclusive em equipamentos e sistemas da One International ou de terceiros;  

e. Utilizar mecanismos que não os expressamente habilitados ou recomendados no Site para 

obtenção de informações, conteúdos e serviços; 

 f. Realizar quaisquer atos que de alguma forma possam implicar qualquer prejuízo ou dano à 

One International ou a outros Usuários; 

 g. Acessar áreas de programação do Site, bases de dados ou qualquer outro conjunto de 

informações que escape às áreas públicas ou restritas do Site; 

 h. Realizar ou permitir engenharia reversa, traduzir, modificar, alterar a linguagem, compilar, 

decompilar, modificar, reproduzir, alugar, sublocar, divulgar, transmitir, distribuir, usar ou, de 

outra maneira, dispor do Site ou das ferramentas e funcionalidades nele disponibilizadas sob 

qualquer meio ou forma, inclusive de modo a violar direitos da One International e/ou de 

terceiros; 

 i. Praticar ou participar de qualquer ato que constitua uma violação de qualquer direito da 

One International ou de terceiros ou ainda de qualquer lei aplicável, ou agir sob qualquer meio 

ou forma que possa contribuir com tal violação; 

 j. Interferir na segurança ou cometer usos indevidos contra o Site ou qualquer recurso do 

sistema, rede ou serviço conectado ou que possa ser acessado por meio do Site, devendo 

acessar o Site apenas para fins lícitos e autorizados; 

 k. Utilizar o domínio da One International para criar links ou atalhos a serem disponibilizados 

em e-mails não solicitados (mensagens spam) ou em websites de terceiros ou do próprio 

cliente ou, ainda, para realizar qualquer tipo de ação que possa vir a prejudicar a One 

International  ou terceiros; 

 l. Utilizar aplicativos automatizados de coleta e seleção de dados para realizar operações 

massificadas ou para quaisquer finalidades ou, ainda, para coletar e transferir quaisquer dados 

que possam ser extraídos do Site para fins não permitidos ou ilícitos; 

 m. Utilizar as ferramentas e funcionalidades do Site para difundir mensagens não relacionadas 

com o Site ou com as finalidades do Site, incluindo mensagens de cunho racista, étnico, 



político, religioso, cultural ou depreciativo, difamatório e/ou calunioso de qualquer pessoa ou 

grupo social. 

 n. O cliente concorda em indenizar, defender e isentar a One International  de qualquer 

reclamação, notificação, intimação ou ação judicial ou extrajudicial, ou ainda de qualquer 

responsabilidade, dano, custo ou despesa decorrente de qualquer violação e/ou infração 

cometida pelo cliente ou qualquer pessoa agindo em seu nome, com seu consentimento ou 

tolerância, em relação ao Site (inclusive com relação a qualquer disposição destes Termos e 

Condições de Uso), inclusive qualquer pessoa que tenha obtido os dados do cliente 

relacionados à sua Conta de Acesso ou a sua navegação no Site. 

 o. A One International  poderá, a seu exclusivo critério, bloquear, restringir, desabilitar ou 

impedir o acesso de qualquer cliente ao Site, total ou parcialmente, sem qualquer aviso prévio, 

sempre que for  detectada uma conduta inadequada do Usuário, sem prejuízo das medidas 

administrativas, extrajudiciais e judiciais quando julgar convenientes.  

p. O comprador especifica e garante que utilizará todos os produtos adquiridos de acordo com 

a legalidade e que tal uso não violará a nenhuma lei ou regulamentação local. O comprador 

está de acordo em indenizar e manter livre de qualquer culpa, perda, reclamação, 

responsabilidade, multa, custos e gastos (incluindo advogados e contabilidade) a One 

International e seus colaboradores, por negligência, não cumprimento de garantia promovida 

pelo comprador ou usuários finais do produto.  

q. O comprador deverá notificar o vendedor sobre qualquer acidente ou incidente envolvendo 

os produtos adquiridos em um prazo máximo de 7 dias corridos após o recebimento dos 

mesmos. O Representante assume responsabilidade por seus atos dentro do E-commerce e 

Central do Cliente quando logado no site da One International, redimindo de culpa total por 

qualquer alteração de dados, compras ou saques ocasionados por invasão de terceiros na 

conta do comprador. 

 

Cadastro de Clientes  

 

Para obter acesso ao conteúdo completo e a todas as ferramentas e funcionalidades do Site, 

incluindo a possibilidade de efetuar Compras, o cliente deverá criar uma Conta com dados 

pessoais, os quais serão armazenados e utilizados para identificação das Compras, a serem 

usados nos termos da Política de Privacidade e Segurança, ressaltando-se que para criação da 

conta há necessidade da indicação de um Patrocinador(a) e pressupõe o consentimento 

expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais pela One 

International e/ou por terceiros por ela contratados para realizar qualquer procedimento ou 

processo relacionado às Compras, inclusive processamento de pagamentos, entregas, 

devoluções etc.. A cada Cliente é permitida a criação de apenas uma Conta de Acesso, e a One 

International  se reserva o direito de suspender ou cancelar quaisquer Contas de Acesso em 

duplicidade. Ao completar a sua Conta de Acesso, o Cliente declara que as informações 

fornecidas são completas, verdadeiras, atuais e precisas, sendo de total responsabilidade do 

Cliente a atualização dos dados de sua Conta de Acesso sempre que houver modificação de 

nome, endereço ou qualquer outra informação relevante. A One International poderá recusar 

suspender ou cancelar a Conta de Acesso de um Cliente sempre que suspeitar que as 



informações fornecidas sejam falsas, incompletas, desatualizadas ou imprecisas ou ainda nos 

casos indicados nas leis e regulamentos aplicáveis, nestes Termos e Condições ou em qualquer 

Política do Site, mesmo que previamente aceito. O Cliente, no momento da criação de sua 

Conta de Acesso, informará seu e-mail e determinará sua senha de acesso. É de exclusiva 

responsabilidade do Cliente a manutenção do sigilo do usuário e/ou da senha de acesso 

relativos à sua Conta de Acesso, devendo o Cliente comunicar imediatamente a One 

International  em caso de perda, divulgação ou roubo da senha ou ainda de uso não autorizado 

de sua Conta. A One International é um Sistema de Bonificação direcionado para toda e 

qualquer pessoa, independente de raça, cor, credo, posição social, onde toda a família pode se 

inscrever e formar uma rede individual. É necessário, no entanto, que se tenha idade mínima 

de 16 anos emancipado e /ou 18 anos completos, CPF, endereço de e-mail, conta bancária, 

endereço fixo e outras informações solicitadas pelo site. 

 

Dados pessoais, privacidade e segurança  

A One International  dispõe de uma política específica para armazenar as informações e 

assegurar a utilização de dados pessoais, bem como a sua segurança: Política de Privacidade.  

Essa política específica integra inseparavelmente estes Termos e Condições de Uso, 

ressaltando-se que os dados de utilização do Site serão arquivados nos termos da legislação 

em vigor. 

Para a validação completa do acesso, o Distribuidor(a) deverá encaminhar os documentos 

exigidos para finalização do cadastro e plena liberação num prazo máximo de 30 dias, 

ressaltando que, para movimentações de  bônus, recebimento, transferência, deverá ser  

enviado todos os documentos exigidos. 

 

Produtos 

A One International disponibilizará no Site, para cada produto, uma página descritiva, da qual 

constarão informações relevantes sobre o Produto. 

 

Estoque 

 A One International possui uma grande quantidade de itens cadastrados no Site. Por motivos 

alheios à vontade e ao controle da One International, é possível que alguns destes itens fiquem 

temporariamente indisponíveis, em virtude de peculiaridades, sazonalidades ou problemas na 

cadeia de fornecimento. A One International compromete-se a engajar seus melhores esforços 

para manter a disponibilidade da maior quantidade possível de itens. Em caso de Compra de 

um produto indisponível em estoque por falha na atualização do Site, a One International  

entrará em contato com o Cliente visando à imediata solução do problema, pelo reembolso do 

valor pago, ou pela determinação de aguardar a disponibilidade do produto. 

 

 

 



Pagamento  

 

A One International  dispõe de uma política específica para regular os meios de pagamento de 

Compras: Política de Pagamentos. Essa política específica integra inseparavelmente estes 

Termos e Condições de Uso. 

 

Preço  

 

O Site apresenta preços válidos apenas para compras finalizadas online, com entrega no 

território em que a One International  disponibiliza entrega, nos termos da Política de Entrega 

de Produtos, não sendo válida para as localidades não incluídas neste território. Em tais 

preços, já estão contabilizados todos os impostos incidentes, ficando excluídas apenas as 

despesas de frete, que serão incluídas no momento da finalização da Compra. 

 

Acompanhamento da Compra 

 

 Ao postar o pedido via Correios / Transportadora, a One International  envia ao cliente o 

Código de Rastreamento do pedido, que permite aos Clientes acompanhar passo a passo a 

situação de sua compra no site dos Correios  e/ou Transportadora. Havendo dúvida quanto à 

situação apresentada, o Cliente poderá entrar em contato com a One International  por meio 

dos canais de atendimento do SAC. Salientamos que qualquer problema sistêmico de 

comunicação com os prestadores de serviços, o Código de Rastreio poderá ser enviado em 

data oportuna. 

 

Entrega  

A  One International  dispõe de uma Política específica para regular os procedimentos de 

entrega de produtos adquiridos pelos Clientes no Site: Política de Entrega. Essa política 

específica integra inseparavelmente estes Termos e Condições de Uso. 

 

Arrependimento, trocas e devoluções  

 

A One International  dispõe de uma política específica para regular as trocas e devoluções de 

produtos adquiridos pelos Clientes no Site: Política de Trocas e Devoluções. Há, nesta política, 

igualmente disposições sobre o Direito de Arrependimento. Essa política específica integra 

inseparavelmente estes Termos e Condições de Uso. Para  esse tópico a One International 

utiliza-se das leis vigentes descritas no Código de Defesa do Consumidor. 

 



 

 

Responsabilidades 

 A One International  engaja seus melhores esforços para informar, atender e proteger o 

Usuário. O Usuário é o único responsável pela utilização do Site, de suas ferramentas e 

funcionalidades. Em nenhuma hipótese, a One International  ou seus diretores, 

representantes, agentes, colaboradores, sócios, parceiros ou prestadores de serviço serão 

responsabilizados por qualquer dano emergente, indireto, punitivo ou expiatório, lucros 

cessantes ou outros prejuízos monetários relacionados a qualquer reclamação, ação judicial ou 

outro procedimento tomado em relação à utilização do Site, seu conteúdo, funcionalidades 

e/ou ferramentas. Notadamente, fica excluída a responsabilidade da One International  sobre 

as seguintes circunstâncias, entre outras: 

 

a. Danos e prejuízos que o Usuário possa experimentar pela indisponibilidade ou 

funcionamento parcial do Site e/ou de todos ou alguns de seus produtos e serviços, 

informações, conteúdos, funcionalidade e/ou ferramentas, bem como pela incorreção ou 

inexatidão de qualquer destes elementos; 

 b. Danos e prejuízos que o Usuário possa experimentar em sites de internet acessíveis por 

links incluídos no Site;  

c. Danos e prejuízos que o Usuário possa experimentar em decorrência do uso do Site em 

desconformidade com estes Termos e Condições de Uso ou com as Políticas; 

 d. Danos e prejuízos que o Usuário possa experimentar em decorrência do uso do Site em 

desconformidade com a lei, com os costumes ou com a ordem pública;  

e. Danos e prejuízos que o Usuário possa experimentar em decorrência de falhas no Site, 

inclusive decorrentes de falhas no sistema, no servidor ou na conexão de rede, ou ainda de 

interações maliciosas como vírus, softwares que possam danificar o equipamento ou acessar 

informações do equipamento do Usuário;  

f. Danos e prejuízos que o Usuário possa experimentar em decorrência de distorções que as 

imagens dos produtos possam apresentar, ressaltado o caráter meramente ilustrativo de tais 

imagens; entre outros. 

 

Aplicações de Internet ou vírus de computador  

 

 Em virtude de dificuldades técnicas, aplicações de Internet ou problemas de transmissão, é 

possível ocorrer cópias inexatas ou incompletas das informações contidas no Site. Vírus de 

computador ou outros programas danosos também poderão ser baixados inadvertidamente 

do Site. A One International  não será responsável por qualquer aplicação, vírus de 

computador ou outros arquivos danosos ou invasivos ou programas que possam prejudicar ou 

afetar a utilização do computador ou outro bem dos Usuários devido ao acesso, utilização ou 



navegação no Site, ou ainda pelo download de qualquer material nele contido, sendo 

recomendada a instalação de aplicativos antivírus ou protetores adequados. 

 

14. Direitos de Propriedade Intelectual 

14.1 Marca 

 

O Usuário não está autorizado a utilizar, sob qualquer forma ou pretexto, a Marca da One 

International, suas reproduções parciais ou integrais ou ainda suas imitações, 

independentemente da destinação de tal uso. O Usuário compromete-se a se abster de fazer 

qualquer uso da Marca ou de suas variações (incluindo erros de ortografia ou variações 

fonéticas) como nome de domínio ou parte de nome de domínio ou em qualquer nome de 

empresa, de qualquer tipo ou natureza, sob qualquer meio ou forma, inclusive por meio da 

criação de nomes de domínio ou e-mails. Todo o conteúdo do Site - incluindo o nome de 

domínio [oneinternational.com.br], programas, bases de dados, arquivos, textos, fotos, 

layouts, cabeçalhos e demais elementos - foi criado, desenvolvido ou cedido à One 

International, é de propriedade da One International ou a ela licenciado e encontra-se 

protegido pelas leis brasileiras e tratados internacionais que versam sobre direitos de 

propriedade intelectual. 

 

14.2 Proibição de utilização 

 

O Usuário, ao acessar o Site, atesta que respeitará a existência e a extensão dos direitos de 

Propriedade Intelectual da One International, bem como de todos os direitos de terceiros que 

sejam usados, a qualquer título, no Site ou que venham a ser disponibilizados no Site. O acesso 

ao Site e a sua regular utilização pelo Usuário não lhe confere qualquer direito ou prerrogativa 

sobre o qualquer Propriedade Intelectual, Marca ou outro conteúdo nele inserido. É vedada a 

utilização, exploração, imitação, reprodução, integral ou parcial, de qualquer conteúdo sem a 

autorização prévia e por escrito da One International. É igualmente vedada a criação de 

quaisquer obras derivadas de qualquer Propriedade Intelectual da One International sem a 

autorização prévia e por escrito da One International. É expressamente proibido ao Usuário 

reproduzir, distribuir, modificar, exibir e criar trabalhos derivados ou qualquer outra forma de 

utilização de qualquer Propriedade Intelectual ou outro conteúdo deste Site e dos materiais 

veiculados no ou pelo Site. O Usuário que violar as proibições contidas na legislação sobre 

propriedade intelectual e nestes Termos e Condições de Uso serão responsabilizados, civil e 

criminalmente, pelas infrações cometidas. Qualquer material gráfico, mídias online, off-line, 

apps, mídias sociais, tv, rádio, carro de som, que utilizem a marca One International e suas 

relacionadas, deverão ser solicitado autorização prévia por escrito para tais divulgações em 

massa. 

 

 

 



15 Comunicações e SAC 

 

 A One International  disponibiliza um SAC para receber todas as comunicações que o Usuário 

desejar fazer e opera por meios dos canais de comunicação disponíveis.POR MEIO DO 

TELEFONE  (011) 2626-0558 

 

 

16 Duração  

 

Estes Termos e Condições de Uso  e as Políticas têm duração indefinida e permanecerão em 

vigor enquanto o Site estiver ativo. A redação aplicável é aquela da atualização imediatamente 

anterior ao acesso ou à Compra. Da mesma forma, o acesso e a utilização do Site e dos 

recursos por ele oferecidos têm, em principio, duração indeterminada, a exclusivo critério da 

One International. A One International  reserva-se, no entanto, o direito de suspender e/ou 

cancelar, de forma unilateral e a qualquer momento, o acesso ao Site ou a algumas de suas 

partes ou a alguns de seus recursos, sem necessidade de prévio aviso. 

 

Atualizações destes Termos e Condições 

 A One International poderá unilateralmente revisar, aprimorar, modificar e/ou atualizar, a 

qualquer momento, qualquer cláusula ou disposição contidas nestes Termos e Condições de 

Uso ou nas Políticas. A versão atualizada valerá para o uso do Site e para as Compras realizadas 

a partir de sua divulgação pela One International. A continuidade de acesso ou utilização deste 

Site, depois da divulgação de quaisquer modificações, confirmará a aceitação dos novos 

Termos e Condições de Uso ou das novas Políticas pelos Usuários. 

 

Horário oficial.  

 

Nas Compras realizadas pelo Site, deverá ser considerado oficial o horário de Brasília, inclusive 

nos períodos de horário de verão. 

 

19 Diversos 

19.1 Aplicabilidade parcial 

 

Caso a One International  não consiga fazer valer ou cumprir qualquer cláusula ou condição 

contida nestes Termos e Condições de Uso ou nas Políticas, tal fato não configurará 

desistência, tolerância ou novação dessa cláusula ou condição destes Termos ou de qualquer 

Política. Se alguma cláusula ou condição contida nestes Termos e Condições de Uso ou nas 



Políticas for declarada inexequível, no todo ou parcialmente, tal inexequibilidade não afetará 

as demais cláusulas dos Termos e Condições de Uso e das Políticas. Neste caso, a One 

International fará as adaptações necessárias para que reflitam, da forma mais próxima 

possível, os termos da provisão declarada inexequível. 

 

 

19.2 Características dos produtos e riscos à saúde 

 

A One International  inclui na página de oferta de cada produto as informações relativas às 

suas características, assim como informações nutricionais. Antes de comprar um produto, o 

Cliente deve ler atentamente em sua página a descrição do uso e consumo. Em caso de dúvida, 

deverá contatar o SAC para tirar dúvidas. Ressaltamos que quaisquer dúvidas em relação ao 

uso do produto , poderá ser levado ao médico, nutricionista ou profissional da saúde 

habilitado do cliente, para esclarecimento de dúvidas. A One respeita as normas e condutas 

das leis brasileira e seus órgãos reguladores. 

 

Caso fortuito e força maior 

 Nenhuma das Partes será responsabilizada perante a outra quando o descumprimento ou o 

cumprimento extemporâneo de uma obrigação prevista nas Políticas ou nestes Termos e 

Condições de Uso for causado por casos fortuitos ou eventos de força maior, enquanto 

perduraram as suas consequências. 

 

Princípio de respeito aos Clientes e Usuários  

A  One International tem como princípio de sua atuação nos ambientes físicos e virtuais o 

respeito ao Usuário, agindo sempre em conformidade com as disposições do Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8078/90), do Marco Civil da Internet (Lei 

Federal n. 12965/14) e das demais normas referentes ao comércio de produtos em ambiente 

eletrônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Normas de Conduta e Ética do distribuidor One International 

 

As Normas de Conduta e Ética do Distribuidor One International são estabelecidas para a sua 

proteção. Representam o código de ética pelo qual o Distribuidor deve operar e estar 

sempre informado, não só das suas obrigações, mas também dos seus direitos. 

Acreditamos que o Plano de Marketing da One International e seus produtos sejam os 

melhores 

disponíveis no mercado. Apoiamos e trabalhamos em conjunto com nossos 

Consultores para mantermos o padrão de ética em níveis de alta excelência. Estamos 

comprometidos em manter a integridade da empresa, e no seu sistema integrado de venda 

inteligente e sua rede de Distribuidores 

 

Código de Ética 

A ética está vinculada à moral e estabelece o que é correcto, errado, permitido ou desejado 

relativamente a uma acção ou a uma decisão. O conceito provém do grego ethikos, que 

significa “carácter”. A ética pode-se definir como sendo a ciência do comportamento moral, 

uma vez que estuda e determina a forma segundo a qual devem agir os integrantes de uma 

sociedade. 

Um código, por sua vez, é uma combinação de signos que um determinado valor tem dentro 

de um sistema estabelecido. Em Direito, entende-se por código um conjunto de normas que 

regulam uma determinada matéria. 

É um conjunto de normas internas da empresa para manter um padrão de respeito 

entre a rede, a marca e os consumidores, onde o distribuidor compromete-se a: 

 

1. respeitar a capacidade e as limitações individuais dos distribuidores  independente de onde 

esteja alocado seu cadastro,redes laterais superiores ou inferiores,  sem qualquer espécie de 

preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e 

posição social, abstendo-se dessa forma, de causar-lhes dano moral. 

2. Contribuir para que o trabalho em equipe seja saudável e sustentável. 

3. Prestar toda a assistência necessária a sua rede  para o bom crescimento 



do sistema One International. 

4. Respeitar o consumidor e suas necessidades, não promovendo propaganda 

enganosa com  superfaturação dos produtos ou utilizar-se de argumentação falsa sobre os 

produtos e negócio 

One International. 

5. Não praticar recrutamento considerado recrutamento em massa 

a. Anuncio em rádios informando ID e Telefone 

b. Não oferecer o pagamento de kits para o novo consultor 

c. Não usar palavras confusas de cadastro que possa sugerir o cadastro único oficial da 

empresa  

6. Manter a harmonia e disciplina dentro do sistema desenvolvendo o negocia da maneira 

mais e sustentável. 

7. Não interferir na rede de outro distribuidor de modo que possa comprometer o 

trabalho por ele desenvolvido, salvo acordo entre as partes devidamente 

registrado. 

8. Não praticar o aliciamento de distribuidores devidamente ativados e  cadastrados e/ou 

indicados por um distribuidor  da sua ou outras redes. 

9. Não praticar o aliciamento de distribuidores devidamente ativados cadastrados e/ou 

indicados por um distribuidor  da sua ou outras redes para participar de outro sistema de 

venda. 

10. Não praticar qualquer ato que possa gerar um pagamento indevido de bônus. 

11. Não falsificar assinaturas e informações no pedido de aquisição do produto ou em 

qualquer outro documento, contratos ou forjando vendas que não foram feitas pelo 

distribuidor. 

12. Não interferir na rede de outro distribuidor de modo que possa comprometer o 

trabalho por ele desenvolvido, salvo acordo entre as partes devidamente 

registrado. 

13. Respeitar a data de cheque estipulada pelo cliente final para deposito. 

14. Vender os produtos One international e de seus Distribuidores  Homologados nas 

condições sugeridas pela One international, servindo única e exclusivamente como 

parâmetro do próprio Distribuidor  Independente. 

15. Entregar o produto dentro do prazo acordado no ato da venda para o cliente final. 

16.  Não utilizar dados de terceiros como próprio, afim de burlar as regras contidas 



nesse manual 

17. Prestar atendimento e serviços aos consultores, respeitando os valores de 

qualidade e excelência orientada pelo padrão One International. 

18. Não se apresentar perante terceiros como funcionário, representante ou preposto 

Da empresa One International, não firmar ou assinar qualquer contrato ou documento em 

nome da mesma. 

19. Não é permitido a revenda dos produtos com a logomarca One International em sites de 

Compras  de leilões, grupos de descontos, app  de vendas.  

20. Não praticar atos ilícitos  não consumir bebidas alcoolicas na casa ou estabelecimento do 

consumidor, quando na realização da venda apresentação de negócios  ou da entrega do 

produto One International. 

 21. Não praticar atos que lesem a boa reputação detida pela marca e empresa One 

International  no mercado de vendas 

22. Tratar com respeito e educação os funcionários da empresa e PRP´s  One International a 

fim de manter um ambiente saudável. 

23. Cumprir todos os prazos estabelecidos pela para exercício correto de suas 

atividades, tais como: envio de documentos, solicitações de treinamentos, 

reuniões e outros eventos 

24. Enviar reclamações por e-mails diretos ao setor responsável. 

25.Não vender qualquer produto que seja semelhante aos da One International. 

26. Não pode comercializar os benefícios 1, 2, 3, 4   incorporados a empresa One International, 

afim de obter renda.   

27. Não reproduzir impresso o PDF  livro informativo 1 passo para saúde  a fim de obter renda. 

28. Cumprir todas as regras existentes na legislação brasileira, principalmente as do 

código de defesa do consumidor, código civil e código penal. 

Os casos considerados antiéticos comprovados estarão sujeitos às seguintes 

punições: 

1 - Suspensão do Cadastro  

2 - Cancelamento do Contrato 

3-  Notificação elaborada pelo Departamento Jurídico da empresa; 

4-  Multa de até 40% no valor do bônus; 

5-  Bloqueio do ID por até 4 ciclos; 

 



Conselho de Ética 

Composto pela diretoria, e grupo seleto que forma o nosso conselho de Ética juntamente com 

o  CEO da Empresa One International. 

Onde tem o papel de aconselhar a empresa em estratégias de mercado, expansão de equipe, 

Em decisões do cunho do código de ética da One international. 

Onde sobre as notificações enviadas para serem discutida, pode  gerar o cancelamento e 

exclusão do contrato em discussão. A  One International  se reserva o direito de revogar e 

reanalisar qualquer decisão do Conselho, mesmo que algo tenha sido aprovado por ela 

anteriormente. 

CONTRATO DISTRIBUIDOR  ONE INTERNATIONAL 

 

Os presentes Termos Gerais do Contrato Particular de Credenciamento de Distribuição para 

Revenda de Produtos da marca ONE INTERNATIONAL regem a relação da empresa  ONE 

INTERNATIONAL SIVI......, registrada no CNPJ/MF sob o n° 28.705.279/0001-28, com sede na 

Rua Jurubatuba, nº 1350, sala 820, São Bernardo do Campo,Centro, SP, devidamente 

autorizada a utilizar a marca e patente “ONE INTERNANTIONAL” pela empresa One 

International  e Saude Brasil Pharma Ltda  , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.667.327/0001-29, 

que é a titular e detentora da marca e logotipo “ONE INTERNATIONAL”, doravante 

denominada ONE, com você, doravante denominado REPRESENTANTE ONE. 

Por meio destes Termos Gerais, as PARTES têm entre si, justa e acertada a celebração do 

presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO PARA REVENDA DE 

PRODUTOS DA MARCA ONE INTERNATIONAL e dos seus Fornecedores Homologados, que se 

regerá pelas normas estatuídas na legislação brasileira e de acordo com as cláusulas e 

condições gerais, conforme seguem Faz parte integrante destes Termos o Manual de Negócio 

ONE INTERNATIONAL, que pode ser acessado através do seu escritório virtual. 

1) As PARTES aceitam expressamente a validade das assinaturas eletrônicas que se baseiem na 

manifestação de aceite em documento eletrônico, a partir de um identificador único (número 

de sequência) e senha pessoal. 

2) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE é inteiramente responsável pelas informações fornecidas 

no seu cadastro, ficando a ONE INTERNATIONAL isenta de qualquer responsabilidade (civil, 

criminal ou fiscal) por informações incorretas ou falsas fornecidas pelo DISTRIBUIDOR 

INDEPENDENTE. 

3) A ONE INTERNATIONAL se reserva o direito de a seu único critério, recusar qualquer 

proposta de credenciamento para distribuição e revenda dos produtos da sua marca e de seus 

Fornecedores Homologados, sem a necessidade de justificar o motivo, sendo certo que nestes 

casos o valor investido para a compra de um dos Combos disponibilizados pela ONE será 

devolvido ao pretenso DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE. 

4) Após a confirmação da o cadastro e o aceite eletrônico desse instrumento, pelo 

DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE, fica ajustado o direito de revenda de produtos da marca ONE 

INTERNATIONAL  e dos seus Fornecedores Homologados, a partir da compra de um dos 

Combos pelo DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE 



5) Com o termo assinado deste instrumento, o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE declara estar 

ciente de todas as regras constantes do Manual de Negócios, obrigando-se a cumpri-las 

integralmente 

6) Será considerado válido um número de inscrição de CPF por contrato, mesmo que o 

DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE , não podendo estar cadastrado em outro contrato com o 

mesmo CPF, exceto nas regras de patrocínio de marido e mulher estabelecida no Manual de 

Negócios. 

6.1.) Da mesma forma, será considerado válido apenas um número de inscrição de CNPJ por 

contrato. 

6.2.) Não é permitido o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE que já tenha um cadastro com número 

de inscrição como pessoa física, efetuar um segundo cadastro com inscrição de pessoa jurídica 

ou vice-versa. 

7) Qualquer pessoa jurídica ou física maior de 18 (dezoito) anos e considerada capaz, nos 

termos do Código Civil Brasileiro, poderá solicitar seu cadastro como DISTRIBUIDOR 

INDEPENDENTE. 

8) O presente contrato obriga as partes, seus herdeiros e sucessores. 

9) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE. Observadas as disposições neste instrumento, tem ampla 

liberdade de conduzir suas atividades na forma que melhor lhe convier, podendo a seu 

exclusivo critério exercer outras atividades (remuneradas ou não), devendo o DISTRIBUIDOR 

INDEPENDENTE que exercer cargo público estar ciente de eventuais impedimentos para 

exercer paralelamente outro vínculo remunerado, previstos na legislação competente 

10) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE não tem vínculo empregatício com a ONE 

INTERNATIONAL , não é agente, representante, sócio, franqueado ou procurador, sendo 

vedado assumir qualquer compromisso ou obrigação em nome da ONE INTERNATIONAL. O 

DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE é empreendedor de livre iniciativa, não tendo qualquer 

subordinação à ONE INTERNATIONAL. O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE estabelecerá seus 

horários para desenvolver o negócio ONE INTERNATIONAL. 

11) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE é o único responsável pela obtenção de eventuais 

licenças devidas para o regular exercício da atividade, pelo recolhimento de impostos e outros 

procedimentos legais necessários à operação de venda direta, de acordo com a legislação do 

seu Município. 

12) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE declara estar ciente de que o negócio ONE 

INTERNATIONAL  é baseado na compra. E posterior revenda ou consumo próprio dos produtos 

da marca ONE INTERNATIONAL e de seus Fornecedores Homologados, publicados no catálogo 

denominado CATÁLOGO ONE INTERNATIONAL . 

13) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE poderá revender os produtos adquiridos da marca ONE 

INTERNATIONAL, e  dos seus Fornecedores Homologados, sem qualquer delimitação de região. 

O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE poderá revender os produtos da marca ONE INTERNATIONAL 

e de seus Fornecedores Homologados pelos valores sugeridos pela ONE INTERNATIONAL 

servindo única e exclusivamente de parametrização ao DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE, 

cabendo ao mesmo aceitar ou não. 

 



Leia com atenção. 

 

14) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE está ciente de que não poderá revender, apresentar, 

expor ou exibir qualquer produto comercializado com a marca ONE INTERNATIONAL e de seus 

Fornecedores Homologados em locais abertos em geral, tais como, lojas, shopping centers, 

feiras livres, mercados, farmácias, vias públicas e no comércio em geral, ou fornecê-los para 

terceiro que venha a revendê-los nestas mesmas condições. 

14.1) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE não pode comercializar os produtos da marca ONE 

INTERNATIONAL e de seus Fornecedores Homologados através de lojas virtuais, Market Places, 

ou ainda criar/registrar lojas virtuais utilizando o domínio ONE INTERNATIONAL E/OU ONE 

INTERNATIONAL OU CORRELATOS. 

14.2) É expressamente proibida a comercialização dos produtos da marca ONE 

INTERNATIONAL e de seus Fornecedores Homologados, através de aplicativos para telefones e 

computadores, que não seja uma aplicativo oficial disponibilização pela ONE INTERNATIONAL. 

15) O DISTRIBUIDOR  INDEPENDENTE, a seu livre critério, poderá adquirir produtos da marca 

ONE INTERNATIONAL e  de seus Fornecedores Homologados a qualquer tempo, seja para 

consumo próprio ou revenda. 

16) O preço dos produtos da marca ONE INTERNATIONAL e  dos seus Fornecedores 

Homologados, para venda ao DISTRIBUDOR INDEPENDENTE,  será aquele vigente na data do 

pedido, acrescido do valor do frete que será estabelecido pela ONE INTERNATIONAL. 

17) O pagamento dos produtos da marca ONE INTERNATIONAL e dos seus Fornecedores 

Homologados comprados pelo DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE, será sempre à vista, mediante 

as formas de pagamentos disponibilizadas no Site oficial da empresa, independentemente da 

quantidade solicitada. 

18) Os produtos da marca ONE INTERNATIONAL e dos seus Fornecedores Homologados 

somente poderão ser comprados no Site Oficial www.oneinternational.com.br.  

19) Compromete-se o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE: 

a) Apresentar e revender os produtos da marca ONE INTERNATIONAL e de seus Fornecedores 

Homologados em suas formas e embalagens originais; 

b) Não reproduzir, desenvolver ou criar e tampouco permitir a reprodução, desenvolvimento 

ou criação por qualquer meio, de materiais impressos ou gravados com a marca ONE 

INTERNATIONAL,  bem como,  fica proibida a fixação ou colocação de cartazes, banners e afins 

com o nome e logotipo ONE INTERNATIONAL em ruas, avenidas e praças de qualquer 

localidade do território nacional ou do exterior; e 

c) Conduzir e desenvolver seu negócio de forma ética, promovendo produtos e oportunidades, 

respeitando todos os integrantes da rede do negócio ONE INTERNATIONAL. As regras do 

Manual de Negócios e da legislação vigente. 

20) De acordo com o Plano de Marketing ONE INTERNATIONAL, o DISTRIBUIDOR 

INDEPENDENTE poderá, a seu critério, ativar seu próprio canal de distribuição para ter o 

direito de: 



a) Apresentar o negócio ONE INTERNATIONAL a outros DISTRIBUIDORES INDEPENDENTES; 

b) Receber bônus sobre a pontuação gerada pela compra de produtos ONE INTERNATIONAL, e 

de seus Fornecedores Homologados efetuada pelos DISTRIBUIDORES INDEPENDENTES em suas 

organizações descendentes, quando qualificado de acordo com as regras previstas no Manual 

de Negócios.  

c) Para ter direito ao recebimento do bônus, o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE deverá emitir 

documento fiscal (Recibo Fiscal quando se tratar de pessoa física ou Nota Fiscal quando se 

tratar de pessoa jurídica) em favor da empresa One International CNPJ/MF sob o n° 

28.705.279/0001-28, com sede na Rua Jurubatuba, nº 1350, sala 820, São Bernardo do 

Campo,Centro, SP, para a devida comprovação. 

21) A ONE INTERNATIONAL  efetuará o pagamento de bônus ao DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE 

de acordo com a sua qualificação em cada ciclo no negócio. 

22) Fica estipulado que a ONE INTERNATIONAL poderá, a seu exclusivo critério, suspender 

e/ou rescindir de pleno direito o presente contrato. Se o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE 

infringir as cláusulas contratuais e/ou as regras do Manual de Negócios ONE INTERNATIONAL. 

23) O presente contrato não estabelece entre as partes, nenhuma forma de sociedade, 

associação, agência, consórcio, vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou 

transferência de direitos de propriedade intelectual. Devendo o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE 

responder, com exclusividade, por quaisquer obrigações junto a terceiros, órgãos públicos, 

autarquias, etc. 

23.1) O uso do nome e marca ONE INTERNATIONAL ou de outros sinais distintivos relacionados 

aos Fornecedores Homologados pelo DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE somente será tolerado 

quando tiver como único e exclusivo objetivo a promoção do produto para revenda. Nos 

termos do presente Contrato. 

24) As partes se comprometem a enviar, tão logo tenham conhecimento, uma à outra, 

comunicação escrita, sobre quaisquer acontecimentos que envolvam ou comprometam o 

cumprimento de qualquer uma das cláusulas deste contrato. 

25) Fica expressamente vedada a utilização da marca ONE INTERNATIONAL e de seus produtos 

em endereços de e-mail, domínios e subdomínios na internet pelo DISTRIBUIDOR 

INDEPENDENTE. Salvo com autorização expressa da ONE INTERNATIONAL. 

26) O presente Contrato Particular de Credenciamento de Distribuição para Revenda de 

Produtos da marca ONE INTERNATIONAL é celebrado por prazo indeterminado. Caso o 

DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE fique inativo por mais de12 (DOZE) meses consecutivos, o 

presente contrato será automaticamente rescindido. 

27) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE autoriza a ONE INTERNATIONAL, durante a vigência deste 

contrato, a usar seu nome, imagem, história pessoal e/ou qualquer fonte de referência. Para 

produção de materiais promocionais e de propaganda, desistindo de qualquer direito à 

renumeração, para eventual utilização pela ONE INTERNATIONAL. 

28) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE autoriza a ONE INTERNATIONAL, durante a vigência deste 

contrato, a usar suas informações pessoais. Tais como, nome, endereço, telefone, e-mail, 

número cartão de crédito, etc., para fins administrativos e comerciais. 



29) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE declara e reconhece a existência de normas, 

regulamentos e procedimentos operacionais. Constantes do Manual de Negócios devidamente 

registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Bernardo do Campo-SP do 

Sistema de Marketing Multinível e do Sistema de Treinamento Oficial que visam disciplinar e 

organizar o negócio em benefício das partes mencionadas neste contrato, e demais 

DISTRIBUIDORES INDEPENDENTES, para o crescimento e desenvolvimento de todos. 

30) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE concorda que a ONE INTERNATIONAL  poderá, a qualquer 

tempo, alterar, adaptar, corrigir, adicionar e/ou suprimir normas, regras, procedimentos e 

padrões mencionados, diante da necessidade de aperfeiçoamento e adequação ao negócio, 

evolução do mercado e das leis do país. Mediante a comunicação através do endereço 

eletrônico www.oneinternational.com.br. 

31) A mencionada comunicação terá validade e eficácia após 05 (cinco) dias corridos. A partir 

da data da veiculação do comunicado no endereço eletrônico mencionado no item 31 do 

presente contrato. 

32) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE poderá ceder ou transferir o presente Contrato para 

terceiro interessado que não seja um DISTRIBUIDOR  Independente ONE INTERNATIONAL, de 

acordo com as regras previstas no Manual de Negócios, desde que, a solicitação seja aprovada 

pela ONE INTERNATIONAL. 

33) As partes elegem o Foro da Comarca de SÃO BERNARDO DO CAMPO, Estado de São Paulo. 

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, renunciando a qualquer 

outro por mais privilegiados que seja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARO QUE LÍ E ESTOU DE ACORDO COM TODOS OS TERMOS CONTIDOS NO PRESENTE 

CONTRATO. 

 

 

____________________________ 

      DISTRIBUIDOR ONE 

 

 


