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Notificação de Intenção de Cancelamento

NOTIFICAÇÃO DE INTENÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO
(Em vigor na data de recebimento pela Empresa)

Manual de Normas dōTERRA, Seção 2 M (I), (III) e (IV) conforme segue:

“O IPC pode solicitar o cancelamento do Contrato a qualquer momento e por qualquer motivo, apresentando à Empresa uma 
notificação por escrito de sua intenção de cancelamento. Uma pessoa cujo Direito de Distribuição é rescindido não pode se inscrever 
novamente como IPC por seis meses a partir da data de sua última atividade se o IPC alcançou a Classificação Premier ou inferior. Se 
o IPC alcançou a Classificação Silver ou superior, a pessoa deve esperar doze meses para se inscrever como IPC dōTERRA. Todas as 
obrigações relacionadas à confidencialidade das informações e à sua rede são mantidas após o cancelamento do contrato, inclusive, 
mas sem limitar-se às obrigações descritas na Seção 6 e Seção 7.

Quando o pedido de cancelamento do Direito de Distribuição é feito voluntariamente, a conta passa ao status de suspensa 
por um período de doze meses a partir da data de sua última atividade, após o qual a conta é de fato cancelada e retirada da árvore 
genealógica. Em outras palavras, uma conta em status de suspensa permanece na árvore genealógica até que seja de fato cancelada 
pela Empresa. A linha descendente passará a uma posição superior durante o período de suspensão, devido à compressão do Plano 
de Remuneração de Vendas.

Eu, por meio desta, apresento à dōTERRA minha Notificação de Intenção de Cancelamento de Contrato de Direito de Distribuição, 
conhecido como conta #_______________. Por “Contrato”, quero dizer aqueles documentos que compõem o meu acordo contratual 
com a Empresa, inclusive, mas sem limitar-se ao Cadastro de Consultor de Bem-Estar, ao Manual de Normas e aos documentos ali 
incorporados e citados. Reconheço e concordo que, ao cancelar meu contrato, não sou mais Consultor Independente de Produto 
(IPC) ou Distribuidor dōTERRA ou de qualquer uma de suas empresas afiliadas. Não tenho o direito de vender produtos dōTERRA, 
receber remuneração ou representar a Empresa de qualquer forma. Não posso usar as marcas registradas dōTERRA, listas IPC ou 
outros direitos confidenciais ou proprietários ou informações pertencentes à dōTERRA.

Eu, por meio desta, renuncio e isento de responsabilidade a dōTERRA Cosméticos do Brasil Ltda., suas empresas afiliadas, 
executivos, funcionários e outros IPCs de quaisquer reivindicações, reclamações, ações, causas de ações, responsabilidades ou 
outras que eu possa agora ou no futuro ter contra eles. Renuncio especificamente ao meu direito de receber qualquer remuneração 
adicional da Empresa e, por meio desta, isento a Empresa de qualquer reivindicação que eu ou outras pessoas possamos ter a respeito.

Prometo e certifico que não estou vendendo, presenteando ou transferindo meu Direito de Distribuição, nem entrei em nenhuma 
discussão, conversa ou acordo para vender, presentear ou transferir o referido Direito de Distribuição. Não fui coagido a cancelar 
meu Direito de Distribuição, ou convencido a fazê-lo em troca de dinheiro, ou promessa de dinheiro, valor ou de qualquer outra 
consideração. Não tenho interesse em benefícios de qualquer outro Direito de Distribuição dōTERRA. Entendo e concordo que não 
posso apresentar um Contrato de Distribuidor para me tornar novamente um IPC dōTERRA por pelo menos seis meses (12 meses 
para Classificação Silver ou superior) a partir da data da última atividade da conta.

Motivo do Cancelamento: _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Data ____ / ____ /________               Recebido pela dōTERRA em: ____ / ____ /________

Assinatura: __________________________________            Outras assinaturas (se aplicáveis): __________________________


