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Saya ingin memanfaatkan program Essential Rewards Young Living. Tambahkan item-item berikut ke pesanan bulanan Essential Rewards saya dan kirimkan di tanggal yang saya pilih.

Dengan menandatangani di bawah ini, Saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan setuju terhadap syarat-syarat dan 
ketentuan Perjanjian Anggota yang berada di balik Formulir ini dan akan mematuhi Segala Kebijakan dan Prosedurnya. Saya 
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grosir. Saya juga setuju untuk terikat dengan Kebijakan dan Prosedur Young Living.
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Saya mengakui bahwa saya telah membaca syarat dan ketentuan permohonan keanggotaan ini dengan 
hati-hati dan setuju untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen-dokumen 
tersebut. Saya dengan ini menegaskan bahwa penandatanganan permohonan ini oleh saya tidak 
melanggar perjanjian atau kontrak lain apa pun di mana saya merupakan pihak dalam perjanjian.

Saya juga setuju bahwa saya berhak membatalkan maksud keikutsertaan saya kapan pun, tanpa 
memperhatikan alasannya. Saya juga setuju bahwa pembatalan maksud saya untuk melakukan 
pendaftaran harus diserahkan secara tertulis kepada PT Young Living Indonesia di tempat usaha 
utamanya di Indonesia dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal perjanjian ini dan mengembalikan 
starter kit yang telah saya terima dalam kondisi semula.

Perjanjian ini dengan ini diadakan antara Pemohon yang menandatangani bagian depan Perjanjian ini 
dan PT Young Living Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “YL” atau “Young Living”.

Ini merupakan perjanjian di mana Anggota Young Living dapat berpartisipasi dalam program Essential Rewards.

Keuntungan Tambahan: Anggota ‘Essential Rewards’ juga akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam 
tawaran-tawaran khusus yang “hanya berlaku untuk anggota.”

Dengan berpartisipasi dalam Essential Rewards, Anda membuat pesanan secara terus-menerus untuk 
dikirimkan setiap bulannya dan ditagihkan ke metode pembayaran Anda dengan berulang setiap bulannya. 
Dengan menandatangani perjanjian ini, Anda setuju untuk mengikuti syarat-syarat dan ketentuan berikut ini:

Kredit Essential Rewards: Kredit didapat untuk setiap pesanan Essential Rewards yang dibuat.

Kredit ini dapat ditukarkan dengan produk-produk gratis. Kredit didapatkan dengan partisipasi dalam 
partisipasi setiap bulan berturut-turut.

Partisipasi selama satu sampai 3 bulan pertama: 10% dari pesanan Essential Rewards.

Partisipasi selama empat sampai dengan dua puluh empat bulan: 20% dari pesanan Essential Rewards.

Bulan ke-25 dan seterusnya: 25% dari pesanan Essential Rewards.

Kredit dapat ditukarkan setelah berpartisipasi selama dua bulan berturut-turut dan berlaku pada 
produk-produk yang PVnya penuh (kecuali Paket Essential Rewards). Kredit ini umumnya setara dengan 
1 PV dan tanpa memperhitungkan pengiriman dan pajak. Produk-produk yang dibeli dengan kredit 
tidak masuk ke dalam Volume Pribadi atau Organisasi.

Tukarkan kredit Anda dengan menghubungi Departemen Layanan Pelanggan di 021-80825999.

Semua sengketa, kontroversi atau perselisihan (“Sengketa”) yang timbul dari atau sehubungan dengan 
kontrak ini, termasuk setiap pertanyaan terkait keberadaannya, keabsahannya atau pengakhirannya, 
harus dirujuk kepada dan diselesaikan secara final melalui arbitrase di Indonesia sesuai dengan Aturan 
Arbitrase (“Aturan”) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) yang sedang berlaku.
Sengketa tersebut akan diadministrasikan oleh Majelis Arbiter di Jakarta. Majelis Arbiter terdiriatas 
1 arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Aturan yang memiliki keahlian dalam bidang transaksi hukum 
bisnis dengan preferensi kuat sebagai pengacara yang memiliki pengetahuan dalam industri penjualan 
langsung (direct selling).
Majelis Arbiter yang ditunjuk harus melaksanakan arbitrase sesuai dengan perjanjian ini dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku terkait dengan arbitrase (“Peraturan Perundang-Undangan 
tentang Arbitrase”). Apabila Perjanjian ini, Peraturan Perundang-Undangan tentang Arbitrase tidak 
memiliki ketentuan tentang pelaksanaan proses hukum arbitrase, Majelis Arbiter harus memutuskan 
cara pelaksanaan proses hukum tersebut.

Tidak ada pihak yang berhak untuk memulai atau mengajukan tindakan apa pun ke pengadilan terkait 
dengan sengketa apapun hingga persoalan tersebut telah ditetapkan oleh Majelis Arbiter sebagaimana 
yang ditentukan dalam bagian ini dan setelahnya hanya untuk pemberlakuan putusan arbitrase.

Kecuali sebagaimana yang diizinkan dengan cara lain dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang 
Arbitrase, keputusan Majelis Arbiter akan bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat 
dan dapat digunakan sebagai dasar pemberlakuannya di Indonesia atau di mana pun.

Para pihak secara tegas sepakat (i) bahwa Majelis Arbiter harus menyatakan alasan atas keputusannya 
secara tertulis dan (ii) bahwa amanat Majelis Arbiter yang dibentuk dengan sebagaimana mestinya 
dalam perjanjian ini akan tetap berlaku hingga putusan arbitrase final diterbitkan oleh Majelis Arbiter.

Sambil menunggu penyerahan kepada Majelis Arbiter dan setelahnya setelah Majelis Arbiter 
memberikan keputusannya, para pihak harus, kecuali dalam hal pengakhiran perjanjian ini, terus 
melaksanakan semua kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian ini, tanpa mengurangi 
keputusan Majelis Arbiter.

Perjanjian ini, Kebijakan dan Prosedur, dan Program Kompensasi (yang kesemuanya dimasukkan ke 
dalam perjanjian ini melalui acuan dan yang dapat diubah dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan 
YL) merupakan keseluruhan perjanjian antara Pemohon dan YL dan menggantikan semua perjanjian 
sebelumnya, dan tidak ada janji, pernyataan, garansi atau perjanjian lain dengan jenis apa pun yang 
akan berlaku kecuali dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak. Hanya instrumen 
yang tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak yang dapat memodifikasi Perjanjian ini kecuali 
apabila ditentukan sebaliknya dalam Perjanjian ini.
Pengesampingan yang dilakukan oleh Pemohon atau YL atas suatu pelanggaran terhadap ketentuan 
mana pun dalam Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengesampingan berkelanjutan dan tidak 
akan berfungsi atau ditafsirkan sebagai pengesampingan atas setiap pelanggaran berikutnya oleh 
setiap pihak. Pengesampingan atas setiap ketentuan dalam Kebijakan dan Prosedur harus dilakukan 
secara tertulis dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang dari Young Living.
Janji dan kewajiban Pemohon untuk mematuhi janji-janji larangan pembujukan, rahasia dagang dan 
informasi rahasia yang termuat dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.
Pemohon setuju bahwa setelah adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini YL akan dirugikan secara 
segera dan tanpa dapat dipulihkan serta tidak dapat dipulihkan kembali semata-mata oleh ganti rugi 
moneter. Pemohon setuju bahwa upaya perbaikan berdasarkan hukum atas setiap pelanggaran atas 
setiap ketentuan dalam perjanjian ini tidak akan cukup; dan bahwa selain setiap upaya perbaikan 
lainnya, berdasarkan hukum atau keadilan yang mungkin dimilikinya, YL berhak, tanpa perlu 
membuktikan ganti rugi aktual, untuk putusan sela sementara dan permanen untuk mencegah 
pelanggaran terhadap setiap ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau memaksa pelaksanaan tertentu 
atas Perjanjian ini.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota dalam program distribusi 
Young Living. Apabila permohonan ini disetujui oleh YL, Pemohon menyetujui ketentuan-ketentuan 
dalam Perjanjian Anggota ini, Kebijakan dan Prosedur, serta Program Kompensasi (“Perjanjian”), 
sebagaimana masing-masing dapat diubah dari waktu ke waktu. Pemohon menegaskan bahwa 
pihaknya berada pada usia dan memiliki kapasitas yang sah secara hukum dan dapat diikat oleh 
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Pemohon lebih lanjut menegaskan bahwa pihaknya saat 
ini bukan anggota YL, dan pihak-nya juga bukan anggota YL selama dua belas bulan sebelum 
tanggal Perjanjian ini.
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Young Living dapat menyetujui atau menolak permohonan ini atas kebijaksanaannya yang mutlak 
dan atas alasan apa pun sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur YL yang berlaku saat ini atau di 
kemudian hari. Persetujuan atas permohonan oleh YL merupakan pemberian wewenang kepada 
Pemohon untuk menjadi anggota dan untuk menjual produk-produk YL. Perjanjian untuk menjadi 
anggota dan untuk menjual produk-produk YL akan berlanjut hingga diakhiri sebagai berikut:

Jangka waktu Perjanjian adalah satu tahun kecuali apabila diakhiri oleh YL atau saya sendiri. Saya 
setuju bahwa YL akan memperpanjang Perjanjian ini secara otomatis kecuali apabila saya menyetu-
jui cara lain yang akan disampaikan dalam bentuk permintaan tertulis formal kepada Young Living. 
Segera setelah pengakhiran atau tidak diperpanjangnya Perjanjian ini, Pemohon akan:

Perjanjian ini tidak membentuk suatu instansi, usaha patungan, atau hubungan pemberi kerja/ 
penerima kerja. Pemohon dan YL sepakat bahwa Perjanjian ini tidak menciptakan hubungan fidusia 
di antara mereka. Pemohon mengakui bahwa pihaknya merupakan penjual mandiri dan bukan 
juru bicara, perwakilan hukum, atau karyawan Young Living. Pemohon mengakui bahwa pihaknya 
tidak dapat memaksakan atau mengikat YL dengan cara lain dengan setiap perjanjian atau tugas 
apa pun. Pemohon tidak diperlakukan sebagai karyawan, agen, penerima waralaba, mitra usaha 
patungan, atau pemilik YL untuk tujuan pajak. Pemohon setuju untuk bertanggung jawab atas 
semua pajak yang timbul karena atau timbul dari kegiatan-kegiatan pihaknya sebagai anggota 
YL, termasuk namun tidak terbatas pada, pajak penjualan dan pajak penghasilan. Pemohon setuju 
untuk mematuhi semua undang-undang yang berlaku terkait dengan penjualan dan distribusi 
produk YL, termasuk pengajuan setiap dokumen atau formulir. Pemohon memberikan penggantian 
kerugian kepada dan setuju untuk membebaskan YL, para petugas, direktur, karyawan dan agennya 
dari setiap klaim pertanggungjawaban, kewajiban, pengeluaran (termasuk biaya pengacara), atau 
ganti rugi lainnya yang timbul dari atau yang berkaitan atau terkait dengan cara apa pun dengan, 
baik yang dituduhkan atau sebaliknya:

Young Living memberikan wewenang kepada Pemohon untuk mensponsori pihak lain sebagai 
anggota YL, atau pelanggan ritel sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur. Pemohon setuju untuk 
tidak membuat klaim APAPUN terkait jumlah potensi pendapatan. Pemohon setuju untuk tidak 
membuat klaim APAPUN yang menyatakan atau menyiratkan bahwa pendapatan dapat didasarkan 
pada semata-mata kegiatan mensponsori Para Anggota YL lainnya sebab tidak ada kompensasi 
yang dibayarkan untuk kegiatan sponsor. Pemohon lebih lanjut setuju untuk tidak membuat klaim 
APAPUN yang menyatakan atau menyiratkan bahwa Para Anggota YL memiliki wilayah eksklusif.

Program Kompensasi Young Living didasarkan pada penjualan produk dan layanan Young Living 
kepada konsumen akhir. Anda harus memenuhi persyaratan penjualan organisasi pribadi dan 
downline yang telah ditentukan (serta memenuhi tanggung jawab lainnya yang tercantum dalam 
Kebijakan dan Prosedur) guna memenuhi syarat untuk menerima bonus, komisi, dan kenaikan ke 
tingkat pencapaian yang lebih tinggi.

Pemohon juga harus melakukan pembayaran atas produk atau layanan yang dibeli pihaknya ketika 
melakukan pemesanan. Apabila Pemohon lalai melakukan pembayaran atas produk atau layanan 
ketika melakukan pemesanan, pesanan tersebut tidak akan diproses.

Saya dapat mendaftar via www.youngliving.com dengan menghubungi Departemen Layanan Pelanggan, 
atau dengan mengirimkan perjanjian yang ditandatangani ini via faks ke 021- 80825901. Saya juga harus 
mengirimkan faks atau mengirimkan salinan dari perjanjian dan fotokopi KTP pada hari pendaftaran.

Saya akan memberikan bentuk pembayaran yang berlaku, seperti nomor kartu VISA atau kartu Master 
beserta dengan tanggal berakhirnya kartu. Saya memberikan kewenangan kepada YL untuk mendebit 
metode pembayaran yang saya pilih untuk melunasi pesanan ER saya. Ini akan menyertakan produk 
yang dipesan, biaya pengiriman dan penanganan dan pajak penjualan umum.

Saya memahami dan setuju bahwa produk-produk yang telah dipilih akan dikirimkan kepada saya 
setiap bulannya ke alamat yang telah dicantumkan seperti yang sudah saya indikasikan kecuali saya 
membuat perubahan terhadap produk yang dipilih via Virtual Office Young Living atau Departemen 
Layanan Pelanggan.

Saya memahami bahwa produk-produk tertentu yang telah saya pilih untuk saya terima bisa saja tidak 
akan tersedia lagi. Dalam situasi-situasi seperti ini, YL akan berupaya untuk menginformasikan kepada 
saya mengenai perubahan tersebut dan tetap mengirimkan saya item-item yang lain.

Saya memahami bahwa harga dari produk-produk yang telah saya pilih dapat berubah karena alasan 
reformulasi, perbaikan, atau alasan lain. Jika terjadi perubahan harga, YL akan menginformasikan kepada 
saya mengenai perubahan harga tersebut dan kecuali saya mengarahkan mereka untuk melakukan hal 
yang lain, mereka akan tetap mengirimkan kepada saya produk-produk yang dicantumkan dengan 
harga terkini.

Saya memahami dan menyetujui bahwa partisipasi saya dalam program Essential Rewards akan 
dibatalkan tanpa pemberitahuan jika pembebanan biaya terhadap kartu kredit sehubungan dengan 
produk-produk yang telah dibeli telah berakhir masa berlakunya, ditolak, atau dibatalkan, atau, 
sebaliknya telah dihentikan.

Saya memahami dan menerima bahwa Perjanjian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan jika saya melanggar syarat-syarat dan ketentuan mana pun dari Perjanjian Anggota.

Saya memahami bahwa saya harus: mengubungi Departemen Layanan Pelanggan di 021-80825999 
untuk membatalkan pesanan Essential Rewards saya. Jika saya tidak menginformasikannya ke YL, 
pesanan Essential Rewards saya akan terus dikirimkan dan metode pembayaran saya akan terkena 
tagihan.

Saya akan memilih setidaknya 100 PV (Personal Volume) produk-produk YL yang saya ingin terima 
setiap bulannya.

Pembatalan atau pengembalian dari setiap pesanan Essential Rewards akan menghilangkan seluruh 
kredit produk Essential Rewards yang belum digunakan dan membuat kredit partisipasi bulan dalam 
program kembali ke angka nol.

Pemohon mengakui bahwa nama produk, nama perusahaan, dan logo Young Living merupakan 
kekayaan eksklusif YL. Pemohon setuju untuk tidak menggunakan merek dagang, nama produk, 
nama perusahaan, atau logo YL untuk mempromosikan bisnis atau untuk setiap tujuan lainnya tanpa 
izin tertulis dari YL. Pemohon lebih lanjut mengakui bahwa daftar pelanggannya, daftar anggota, 
prosedur manufaktur, rumus, materi operasional, keuangan dan pemasaran beserta dengan laporan 
genealogi YL, manual Kebijakan dan Prosedur serta Program Kompensasi merupakan kekayaan 
milik YL dan memuat informasi bisnis yang bersifat rahasia dan rahasia dagang. Selama jangka 
waktu Perjanjian atau setelahnya, Pemohon setuju untuk tidak menggunakan materi dan informasi 
tersebut kecuali untuk mengembangkan usaha YL pihaknya sesuai dengan Perjanjian ini dan untuk 
tidak bersaing dengan Young Living. Pemohon setuju untuk tidak mengungkapkan informasi yang 
termuat dalam laporan-laporan tersebut kepada para pihak ketiga atau untuk merekrut, membujuk 
atau melibatkan dengan cara lain para anggota YL untuk ikut serta dalam usaha patungan lainnya.

Pemohon mengakui bahwa YL tidak memiliki pertanggungjawaban atas setiap ganti rugi atau 
kehilangan yang disebabkan oleh keterlambatan atau ketidakmampuan untuk memproduksi, 
menjual atau mengirimkan produknya karena mogok buruh, kecelakaan, kebakaran, banjir, tindakan 
otoritas sipil, tindakan Tuhan, atau karena setiap penyebab lainnya yang berada di luar kendali YL.

Dengan menandatangani Perjanjian ini, Anda memberikan persetujuan atas pengumpulan dan 
penggunaan data pribadi Anda oleh Young Living. Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan 
informasi pribadi Anda dan akan menggunakan segala tindakan pencegahan yang wajar untuk 
melindunginya dari campur tangan, kehilangan, penyalahgunaan atau modifikasi yang tidak 
diizinkan. Young Living mengumpulkan informasi pribadi untuk menyediakan berbagai produk 
dan layanan yang ditawarkan sehubungan dengan bisnis Young Living dan untuk membantu para 
anggota menjalankan bisnis mereka. Young Living juga dapat menggunakan informasi pribadi Anda 
untuk tujuan-tujuan yang termasuk tanpa pembatasan, penelitian dan analisis statistik, pemasaran 
dan analisis bisnis. Young Living tidak akan pernah menjual, menyewakan atau memperdagangkan 
informasi pribadi Anda. Kami dapat mengungkapkan beberapa informasi pribadi kepada 
perusahaan yang terkait dan penyedia layanan pihak ketiga. Dalam hal tersebut, Young Living 
mewajibkan para pihak ketiga yang terkait maupun tidak, yang kepadanya informasi pribadi Anda 
diungkapkan, untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan hanya menggunakannya untuk 
tujuan yang sama dengan tujuan yang diizinkan bagi kami.

Perjanjian ini tidak dapat dijual atau dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari YL. Semua penerus 
kepentingan yang diizinkan atau penerima pengalihan harus mematuhi semua ketentuan dalam 
Perjanjian ini YL dapat mengalihkan Perjanjian setiap waktu.
Perjanjian ini harus diinterpretasikan dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia 
yang berlaku atas kontrak-kontrak yang harus dilaksanakan dalam Perjanjian.

Semua produk YL yang dibeli oleh Pemohon tunduk pada jaminan dan penolakan tanggung jawab 
yang berlaku terhadap produk-produk tersebut pada saat pembelian. Pemohon mengakui dan 
setuju bahwa ketika memasarkan produk-produk tersebut:

a) Pemohon membatalkan Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis kepada Young Living;
b) Akun Pemohon menjadi tidak aktif. Akun Pemohon dianggap tidak aktif apabila pembelian 
atau penjualan yang dilakukan bernilai kurang dari 50 PV dalam jangka waktu dua belas bulan;
c) Young Living mengakhiri Perjanjian karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam 
Perjanjian, Program Kompensasi atau Kebijakan dan Prosedur. Program Kompensasi dan 
Kebijakan dan Prosedur dapat diubah dari waktu ke waktu oleh YL, dan Pemohon setuju untuk 
terikat oleh perubahan-perubahan tersebut.

a) kehilangan semua hak untuk membeli produk YL dengan harga anggota;
b) tidak lagi menyatakan dirinya sebagai anggota Young Living;
c) kehilangan semua hak atas keanggotaannya sebagai anggota dan keikutsertaannya dalam 
Program Kompensasi, termasuk hingga komisi, akan berakhir; dan
d) mengambil semua tindakan yang diminta secara wajar oleh YL, termasuk penghentian merek 
dagang dan merek jasa YL.

a) kegiatan Pemohon sebagai anggota termasuk, tanpa pembatasan, setiap pernyataan atau 
klaim yang tidak diizinkan yang dibuat oleh Pemohon;
b) pelanggaran Pemohon terhadap ketentuan Perjanjian ini, manual Kebijakan dan Prosedur 
atau Program Kompensasi; atau
c) pelanggaran atas atau kelalaian Pemohon untuk mematuhi setiap peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

a) tidak akan membuat diagnosis kondisi medis;
b) tidak akan membuat klaim bahwa produk YL akan mencegah, mengobati, menyembuhkan 
atau menanggulangi setiap penyakit atau kondisi penyakit pada manusia atau hewan;
c) tidak akan menggunakan gambar, tampilan grafis, materi tertulis, atau membuat klaim apapun 
tentang produk YL yang tidak termuat dalam literatur pada manusia atau hewan; dan
d) tidak akan membuat klaim apa pun tentang produk-produk YL yang dapat ditafsirkan sebagai 
klaim obat atau kesehatan.

Perjanjian Anggota

Perjanjian Essential Rewards

Para Peserta Menikmati Keuntungan-Keuntungan Berikut:

Syarat-Syarat Untuk Dapat Berpartisipasi


