Termos e condições - Programa de Afiliados Superbiz
FAVOR LER COM ATENÇÃO OS TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO. AO SE REGISTRAR NO PROGRAMA DE
AFILIADOS SUPERBIZ, VOCÊ CONFIRMA QUE LEU E ACEITA ESTE ACORDO.

1. Definições
a. SUPERBIZ é a responsável pelo Programa de Afiliados, que consiste no
cadastro de indicações de possíveis clientes para o serviço de criação
de sites;
b. AFILIADO é o encarregado de divulgar os serviços da empresa em
questão e registrar as informações dos prováveis clientes;
c. INDICADO é a empresa e/ou pessoa (possível cliente) que o afiliado
registra no painel para receber contato da Superbiz sobre o serviço de
criação de sites;
d. PAINEL DO AFILIADO é o espaço online, acessível por meio de
cadastro no site www.superbiz.com.br/afiliados, no qual o afiliado
realiza o cadastro de indicados;
e. COMISSÃO é uma porcentagem paga pelo produtor (Superbiz) ao
afiliado, referente a:
i.
mensalidade do indicado que fechar negócio e efetuar o
pagamento mensal dos planos BÁSICO ou PRO;
ii.
valor único do total do projeto do plano PERSONALIZADO.

2. Assunto do acordo
a. O afiliado deve registrar INDICADOS, sejam eles empreendedores,
empresas, instituições ou profissionais de qualquer área, que tenham
interesse em construir um website, apresentando os serviços da
Superbiz, as diferenças entre os planos e as vantagens de se criar um
site.

3. Deveres do afiliado

a. O afiliado deverá registrar indicados no Painel do Afiliado, inserindo
nome, contatos e considerações sobre o indicado e o seu negócio,
zelando pelas informações inseridas.
b. O afiliado não deverá utilizar a marca Superbiz para fins que não
tenham relação com o assunto deste acordo.
c. O afiliado não deverá se apresentar como representante ou integrante
direto da Superbiz nem utilizar informações de contato, endereço, etc.,
da Superbiz como se fossem suas.

4. Direitos do afiliado
a. O afiliado pode entrar em contato com a Superbiz pelo chat no Painel
do Afiliado para tirar qualquer dúvida em relação ao programa,
comissões, pagamentos ou serviços da Superbiz.
b. O afiliado pode solicitar via chat o encerramento da sua conta a
qualquer momento.

5. Da divulgação dos produtos e serviços
a. O afiliado não deverá fazer propagandas e/ou divulgação de produtos,
serviços e valores diferentes dos estipulados no site
www.superbiz.com.br/sites-inteligentes.
b. O afiliado não deverá criar perfis nas redes sociais ou endereços de
e-mail utilizando o nome da Superbiz.
c. O afiliado deverá utilizar suas próprias redes sociais, blogs e sites para
divulgar produtos e serviços da Superbiz.
d. O afiliado não deverá criar perfis nas redes sociais exclusivamente
para divulgar produtos e serviços Superbiz.

6. Deveres do produtor (Superbiz)
a. A Superbiz fará, todo dia 10 do mês corrente, o pagamento das
comissões referente a todos os indicados registrados pelo afiliado no
painel que pagaram a mensalidade.

7. Direitos do produtor
a. A Superbiz pode solicitar o encerramento da disseminação de
publicidades, propagandas e mensagens que não estejam de acordo
com este termo ou vão contra as políticas e contratos da Superbiz. Se
o afiliado não acatar a solicitação, a Superbiz se reserva ao direito de
cancelar o acordo com o afiliado e requerer compensação por
eventuais prejuízos que tais ações possam ter causado.

8. Pagamentos
a. No caso dos planos BÁSICO e PRO, a comissão do afiliado
corresponde a 30% mensais do valor da mensalidade paga pelo cliente
indicado.
b. No caso do plano Personalizado, a comissão do afiliado corresponde
ao valor único de 15% do total pago pelo projeto. Esse valor é pago
uma única vez.
c. Se o indicado não efetuar o pagamento da mensalidade ou projeto, o
afiliado não receberá comissão por ele. Caso o indicado retome os
pagamentos, o afiliado voltará a receber por ele no próximo ciclo de
pagamento.
d. O pagamento é feito unicamente por transferência bancária, todo dia
10 do mês, com as comissões referentes a todos os clientes que
efetuaram pagamentos naquele mês.
e. O pagamento pode demorar até dois dias úteis para ser compensado,
dependendo do banco do afiliado.
f. É de responsabilidade do afiliado inserir os dados bancários corretos
no Painel do Afiliado para receber as comissões.

9. Termos
a. Este acordo passa a valer no momento em que o afiliado faz o
cadastro no site www.superbiz.com.br/afiliados e dura até o
encerramento por uma das partes.

10. Alterações
a. A Superbiz se reserva ao direito de fazer alterações, modificações ou
correções nestes termos a qualquer momento, avisando e enviando os
termos revisados ao afiliado por e-mail.

AO SE REGISTRAR NO PROGRAMA DE AFILIADOS SUPERBIZ, VOCÊ CONFIRMA QUE LEU E ACEITA ESTE
ACORDO.

