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CLICK PAGMENOS - PROMOÇÕES DE

oferece a oportunidade ideal para profissionais liberais que
atuam no ramo de marketing direto, network marketing e/ou revendedores autonomos
enda extra complementar ou
sonhada independência financeira.
1.1
VENDAS E MARKETING - EIRELI

Rua Paulo de frontin 1075/1091 Bairro Cajuru Curitiba estado do paraná CEP: 82.940-070

sociais observados p
1.2
e
WEBSITE DA EMP
www.clickpagmenos.com e www.clickpagmenos.com.br
1.3
do website click pagmenos.
2- DO CADASTRO
2.1
almente pessoas menores de
16 anos de idade sendo que dos 16 anos e abaixo de 18 deve-se ter documento de
emancipação previsto em lei art. 5º do cod. Civil nos incisos ll; lll; lV e V
2.2
compromisso de atualizar os dados pessoais sempre que
requerido pelo sistema da contratada click pagmenos.
2.3

-los prontamente.
2.4
integralmente pelo uso que deles seja feito.
-

alguma para a empresa click pagmenos.
-

-se

3.1

que viole ou contrari

imagem d

causado algum dano a terceiros em nome da contratada click pagmenos ou em desfavor dela
mesma.
3.2

de forma ininterrupta.
3.3

3.4 A contratad

3.5 A contratada click pagmenos

44.1 O uso comercial da
click pagmenos assim como os programas, bancos de dados, redes e arquivos, que permitem
que o micro

direito autoral, marcas, patentes, modelos e desenhos industriais. Desta feita, o uso indevid
e expressa da Empresa Click Pagmenos.
4.2
-

4.3

cookies permanentes).
4.4

dados.
4.5
concorda com o processamento dos dados levantados pelo WEBSITE da contratada click
pagmenos na forma e na fina
-

4.6

pod
terceiros, nem violar a privacidade dos mesmos.
-

5.1

relacionadas ao site.
5.2

de uso periodicamente
CONSUMIDOR

-COMMERCE ONLINE E VENDA DIRETA A

6.1 No leilão reverso, o valor de cad
dos valores dos lances dados para taxa administrativa do leilão, pagamento de comissões para
a rede de us
6.2
ual do uuário
cons
consumidor ou microfranqueado ciente de que pagou pelo lance dado através do clique no produto escolhido.
6.3

6.4

6.5

6.6 Durante os 10 e os 30 segundos acima mencionados, o sist

7.1

-COMMERCE (PLATAFORMA) CLICK PAG MENOS.
comprar diretamente ou

7.2
seu back-office.
7.3
microfranqueado usuário consumidor, que poderá co
a consumidor ofertado na plataforma sem receber o
desconto surpresa, assim pagando o valor final do produto, tendo interesse em clicar em

consultar e pagar pelo clique/consulta
7.4

-estabelecidos em oculto em cada produto
qu

-

“clickpagmenos”

7.5

-commerce.
-

-

7.6 O val
salário mínimo vigente e não haverá cobrança de taxas para essas transferências entre
usuários.
7.7

do

-

nível do 1º ao 7
7.8
14
na árvore genealógica do
usuário divididos em 07
comprados por seus indicados diretos ou indiretos no e-commerce.
7.9

8.1 A
civil brasileiro, podendo assim ser comercializadas livremente.
8.2 As microfranquias serão adquiridas através de pagamento em boleto bancário,
transferência para a conta bancária da contratada click pagmenos ou com saldo em conta na
carteira e-wallet na aba (financeiro) dentro do escritório virtual (back office) do usuário
patrocinador.
9- VALORES DAS MICROFRANQUIAS:
MF1 - Sem custo - MF2 R$ 100,00 - MF3 R$ 250,00 - MF4 R$ 500,00 - MF5 R$ 1.000,00 - MF6
R$ 2.000,00 - MF7 R$ 4.000,00 - MF8 R$ 8.000,00
9.1 A microfranquia (MF1) não terá custo para o cliente podendo o mesmo ser posicionado na
árvore genealógica de seu patrocinador e ganhar rendimentos sobre seu trabalho e
desenvolvimento na rede normalmente conforme cláusula 13.1 deste termo de uso
10- DAS A

FRANQUIAS

10.1 Será pago 10% de comissão ao patrocinador como indicação direta sobre a adesão de um
novo microfranqueado
10.2 As
UPGRADES,
icrofranquia atual e a micro
10% nas indicações diretas e 12% divididos em seis
níveis (06) do 2º ao 7º nível sendo 2% por nível como pagamento de indicação indireta na linha
de patrocínio na árvore genealógica do usuário
10.3 1

10.3 Cada up-grade realizado tem validade até atingir 200% do seu valor e ao atingir o dobro
do valor (200%) o usuário deverá fazer a renovação somente no mesmo ou maior valor que o
atual
10.4
contabilizado um real (R$ 1,00) para c
-commerce e/ou adquirir produtos da empresa CLI
10.4
10.6

-

10.7
de patrocinador.
11- USUÁRIO CONSUMIDOR: CADASTRO GRATUITO (MF1)
11.1
e comprar no eanhar bônus de rede
normalmente conforme cláusula 13.1 deste termo de uso
10.2
ompra de uma microfranquia e a
MF8.
11.3 A partir do (MF2) o
microfranqueado
da Empresa que poderá chegar até 10% na semana.
11.4 A microfranquia MF1 terá validade de caráter vitalício
11.5 As microfranquias MF2, MF3, MF4, MF5, MF6, MF7 E MF8 terão validade até atingir
200% do seu valor e após o vencimento terão de ser renovadas para continuar a ganhar a
divisão de lucros semanais
11.6 Para ter direito de receber a divisão de lucros semanais de até 10% por semana sobre o
valor da microfranquia basta que o usuário faça o pagamento que será feito a ativação
automática ou de modo manual através do administrador
11.7 Não ha
o usuário
recebendo bônus e rendimentos de seu trabalho normalmente com teto diário de ganhos de
acordo com o valor de sua microfranquia conforme cláusula 13.4 deste contrato e termo de
uso.
12- VALOR DAS MICRO
12.1 MICROFRANQUEADO MF1: SEM CUSTO
12.2 MICROFRANQUEADO MF2: R$ 100,00
R$ 12,00 serão divididos em seis (06) partes iguais e distribuídas em indicações indiretas (R$
2,00 por
sendo do 2º ao 7
franquia);
Ganhos semanais de até 5% da divisão de lucros da empresa até atingir 200% do seu valor
-

12.3 MICROFRANQUEADO MF3: R$ 250,00
R$ 30,00 serão divididos em seis (06) partes e distribuídas em indicações indiretas
franquia)
Ganhos semanais de até 6% da divisão de lucros da empresa até atingir 200% do seu valor

12.4 MICROFRANQUEADO MF4: R$ 500,00
R$ 60,00 serão divididos em seis (06) partes e distribuídas em indicações indiretas
franquia)
Ganhos semanais de até 6% da divisão de lucros da empresa até atingir 200% do seu valor

12.5 MICROFRANQUEADO MF5: R$ 1.000,00
R$ 120,00 serão divididos em seis (06) partes iguais e distribuídas em indicações indiretas
Gera 10
da franquia)
Ganhos semanais de até 10% da divisão de lucros da empresa até atingir 200% do seu valor

12.6 MICRO FRANQUEADO MF6: R$ 2.000,00
R$ 240,00 serão divididos em seis (06) partes iguais e distribuídas em indicações indiretas
Gera 200 PPs (po
da franquia)
Ganhos semanais de até 10% da divisão de lucros da empresa até atingir 200% do seu valor

12.7 MICROFRANQUEADO MF7: R$ 4.000,00
R$ 480,00 serão divididos em seis (06) partes iguais e distribuídas em indicações indiretas (R$
8
Gera 40
da franquia)
Ganhos semanais de até 10% da divisão de lucros da empresa até atingir 200% do seu valor

12.8 MICROFRANQUEADO MF8: R$ 8.000,00
R$ 960,00 serão divididos em seis (06) partes iguais e distribuídas em indicações indiretas
Gera 80
da franquia)
Ganhos semanais de até 10% da divisão de lucros da empresa até atingir 200% do seu valor
13- DOS GANHOS DE REDE
13.1 O patrocinador receberá 10% (dez) nas indicações diretas a ele
13.2 12% do valor pago de cada microfranquia será dividido em seis partes iguais e pago como
indiretas desde o 2º até o 7º nível sendo 2% por
.
13.3 para ter direito de receber bônus de indicações indiretas desde o 2º até o 7º nível o
usuário terá de indicar dois (02) usuários MF2 diretos a ele sendo um na esquerda e outro na
direita na sua árvore genealógica de indicados

13.4 O teto diário dos ganhos de equipe serão de acordo com o valor pago por cada MF
(microfranquia) sendo:
a) - MF1 Teto máximo diário de ganhos de equipe: R$ 50,00/dia
b) - MF2 Teto máximo diário de ganhos de equipe: R$ 100,00/dia
c) - MF3 Teto máximo diário de ganhos de equipe: R$ 250,00/dia
d) - MF4 Teto máximo diário de ganhos de equipe: R$ 500,00/dia
e) - MF5 Teto máximo diário de ganhos de equipe: R$ 1.000,00/dia
f) - MF6 Teto máximo diário de ganhos de equipe: R$ 2.000,00/dia
g) - MF7 Teto máximo diário de ganhos de equipe: R$ 4.000,00/dia
h) - MF8 Teto máximo diário de ganhos de equipe: R$ 8.000,00/dia

13.5 A contratada click pagmenos esclarece que não é empresa de empreendimentos
fiduciários, portanto, não garante, nem promete ganhos fixos diários, semanais etc, bem como
não promete enriquecimento fácil, assim, resta claro que os lucros obtidos pelos micro
franqueados é de seu mérito próprio o qual somente é alcançado por meio de esforço físico
e/ou intelectual do mesmo, sendo que o que é praticado entre o micro franqueado e a
contratada click pagmenos se trata de comissões de vendas diretas ou indiretas gerando lucros
reais (entrada de fundos junto a contratada), e não havendo faturamento não haverá meio
desta realizar qualquer tipo de divisão de lucros, pagamento de bônus ou comissões.
14- DA CARTEIRA E-WALLET
14.1 90% de todos os ganhos de cada micro
creditados na carteira e-wallet na aba financeiro em seu back office ex: bônus de i
diretas, indiretas, divisão de lucros, royalties etc. Podendo o micro franqueado; P
volchers gerados com o saldo, p
anual
etc, transferir para out
tanto para carteira e-wallet ou b-wallet do usuário rece
-commerce,
-pago ou p
(apenas no nome do titular) havendo desconto de taxa
administrativa de 5% do valor nos pedidos de saque em conta bancária ou cartão.
14.2 Nas transferências realizadas da carteira e-wallet para a carteira e-wallet de outro
usuário será descontado taxa administrativa de 5% sobre o valor transferido.
14.3 Nas transferências da carteira e-wallet para a carteira b-wallet não será cobrado taxa
administrativa
15- DA CARTEIRA B-WALLET
15.1 10%
retidos nessa carteira e convertidos
-

, royalties etc. estarão
será
não podendo ser transferido para outros

15.2 Os pedidos de saque serão apenas duas vezes por mês sendo nos dias 1º (primeiro) e 15
(quinze) de cada mês dentro das 24 horas do dia independente de feriados ou finais de
semana.
Ov
eaE
realizado
15.4
-wallet.

16 - DO SUPERVISOR

16.1

microfranqueado
um jantar de gala com direito a um
(01) acompanhante juntamente com a diretoria da contratada Click Pagmenos.

17.1

micro
como prêmio um fim de semana em resort de

luxo com um (01) acompanhante.
17.2 Para receber o título e o prêmio o usuário deverá ser MF8 R$ 8.000,00
-

et

micr
uma viagem pra as cataratas d

com um (01) acompanhante.
19- DO GESTOR PLENO

micro
pr
pontos s

r

com um (01) acompanhante. Os

20- DO GESTOR MASTER

micro
r

com (01) acompanhante. Os

pontos s
21- DO GESTOR DIAMANTE
io) no lado menor, o
micro
Teto ilimitado nos Ganhos diário de equipe
e

diamante e acima
22- DO GESTOR DUPLO DIAMANTE
22.1
micro

DIAMANTE.

23- DO GESTOR TRIPLO DIAMANTE
23.1
menor, o micro

AMANTE.

24- DO GESTOR DIAMANTE AZUL
24.1
menor, o micro

omovido a GESTOR DIAMANTE AZUL.

25.1
com a renuncia de outro por mais privilegiado que seja.
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