POLÍTICA COMERCIAL DO CARTÃO VIDA MELHOR – AFILIADO JÚNIOR
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 01/10/2017
Ao aderir ao PROGRAMA DE AFILIADOS VIDA MELHOR da ATHUS BRASIL, o AFILIADO expressou a aceitação plena e sem
reservas de todas as responsabilidades, deveres e obrigações contidas no TERMO DE USO do PROGRAMA e
consequentemente as condições previstas nesta POLÍTICA COMERCIAL. A aceitação do TERMO DE USO é absolutamente
indispensável para participar do PROGRAMA DE AFILIADOS VIDA MELHOR.
POLÍTICA DE COMISSIONAMENTO
ITEM
Preço de compra do cartão para venda Offline
Comissão sobre a venda de cartão Online
Comissão sobre a mensalidade – PLANO INDIVIDUAL
Comissão sobre a mensalidade – PLANO FAMILIAR

VALOR
R$ 10,00
R$ 10,00
R$ 5,00 por 2 meses
R$ 10,00 por 2 meses

POLÍTICA REFERENTE A COMPRA DO CARTÃO PARA VENDA OFFLINE
a) Os cartões para revenda serão vendidos em lotes de 10 unidades.
b) O preço máximo para revenda do cartão ao consumidor final (cliente) é de R$ 35,00.
c) Todos os cartões adquiridos para revenda serão lançados no ESTOQUE do AFILIADO. Ao realizar a venda do cartão ao
CLIENTE, o cartão será identificado como pertencente ao ESTOQUE do AFILIADO e este (AFILIADO) fará jus a comissão
de acordo a POLÍTICA COMERCIAL vigente.
POLITICA REFERENTE A MENSALIDADE DO CARTÃO
a)
b)

O AFILIADO fará jus a comissão de acordo o tipo de plano, conforme POLÍTICA COMERCIAL vigente.
O período de recebimento da comissão será de 2 meses, ou seja, para cada mensalidade paga pelo cliente, o AFILIADO
fará jus a sua comissão.

FORMA DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DAS COMISSÕES
O AFILIADO fará jus a remuneração de acordo definido nas Cláusulas 6 e 7 do TERMO DE USO DO PROGRAMA DE AFILIADOS
VIDA MELHOR. Em resumo:
PERÍOIDO DE APURAÇÃO

 Vendas realizadas e pagas entre o primeiro e o último dia do mês vigente.

PERÍODO DE CONTESTAÇÃO DA COMISSÃO

 Até o dia 5 (cinco) do mês subsequente à apuração.

PRAZO DE PAGAMENTO

 Até o dia 10 (dez) do mês subsequente à apuração.

FORMA DE PAGAMENTO

 Se PESSOA FÍSICA: o crédito será efetuado na CONTA DE PAGAMENTO do
AFILIADO no PROGRAMA. A qualquer momento o AFILIADO poderá consultar
o saldo e o extrato da CONTA DE PAGAMENTO através do EXTRATO
FINANCEIRO de sua CONTA VIDA MELHOR, como também poderá solicitar a
transferência do saldo de sua CONTA DE PAGAMENTO para a CONTA
BANCÁRIA cadastrado no PROGRAMA. Do valor total da transferência para a
CONTA BANCÁRIA, a ATHUS BRASIL deduzirá o valor da taxa de transferência
bancária (DOC/TED).
 Se PESSOA JURÍDICA: o crédito será efetuado na CONTA BANCÁRIA mediante
apresentação da nota fiscal (prazo de envio da nota fiscal é até o dia 3 do mês
subsequente à apuração). Do valor total da transferência para a CONTA
BANCÁRIA, a ATHUS BRASIL deduzirá o valor da taxa de transferência bancária
(DOC/TED).

TARIFA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

 Transferência para conta no banco Bradesco: ISENTO
 Transferência para conta nos demais bancos: R$ 9,90

VIGÊNCIA DA POLÍTICA COMERCIAL
A POLÍTICA COMERCIAL estará vigente a partir do dia 01/10/2017 por tempo indeterminado, até a divulgação de uma nova
POLÍTICA COMERCIAL.
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