1- A
–
, CLICK PAGMENOS PROMOCOES DE VENDAS E
MARKETING EIRELI, NOME FANTASIA - CLICK PAGMENOS para profissionais liberais que atuam no ramo de marketing direto, network marketing e/ou
revendedores autonomos
enda extra complementar
ou principal, b
1.1 A CLICK PAGMENOS PROMOÇÕES DE VENDAS E MARKETING - EIRELI é brasileira e
distribuidora de ações com sede na Rua Paulo de frontin 1075/1091 Bairro Cajuru Curitiba
estado do paraná CEP: 82.940-070

a qual
cooperados
acional.
ações visa sempre atender às necessidades de
nossos associados e/ou micro cooperados

1.2
e cadastrados (conjuntamente o
WEBSITE DA CLICK PAGMENOS – PROMOÇÕES DE VENDAS E MARKETING EIRELI
www.clickpagmenos.com.br
1.3
do website click pagmenos.
2- DO CADASTRO
2.1
almente pessoas menores de
18 anos de idade sendo que acima 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 Ao preen
-

2.3 A contratada

contratada
-los prontamente.
2.4
/microfranqueado
exclusiva, com
integralmente pelo uso que deles seja feito.
-se a informar a CLICK PAGMENOS

alguma para a contratada CLICK PAGMENOS.

-se

-

/MICROFRANQUEADOS

3.1
na

causado algum dano a terceiros em nome da contratada click pagmenos ou em desfavor dela
mesma.
3.2 Tendo em vista a impossibilidade de funcionamento integral e ininterrupto de qualquer
sistema de telecomunic

anu

de forma ininterrupta.
3.3
microfranqueado.
Ademais, a contratada click

contratante
micro
resultantes de
3.4
atacar o equipamento do micro

sejam de propriedade ou operados pelo WEBSITE

3.5 A contratada click pagmenos
Ainda, a contratada
click pagmenos recomenda que os microfranqueados/usuários da plataforma
microfranqueados/usuários da plataforma, derivadas

4-

4.1
click pagmenos assim como os programas, bancos de dados, redes e arquivos, que permitem
que o micro

e expressa da contratada Click Pagmenos.
4.2 Os micro franqueados autorizam a contratada
pessoal e e-mail. O WEBSITE da contratada
contratada click pagmenos pode utilizar cookies em diferentes partes do site para tornar a
visita dos f
4.3
apagados do d

cookies permanentes).
4.4

caso em que o terceiro processe esses dados por ordem do WEBSITE da contratada click
pag
dados.
4.5 O usuário
o site, o usuário

para fins de publicidade (e-mail, newsl
usuários

usuários
solicitar
4.6

ser
acessados, utilizados e impressos para o us
usuários
usuários e outras listas, ob

, logo, os

usuários
usuários ou de terceiros, nem violar a
privacidade dos mesmos.

5.1

relacionadas ao site.
5.2 A contratada
ime
6- DAS ATIVIDADES
CONSUMIDOR

-COMMERCE ONLINE E VENDA DIRETA A

6.1
parte do valor do lance dado ficando
o restante (2/3 parte)
click pagmenos.
6.2

-

ual do usuário
consumidor
io virtual (back
office) a ação
será desfeita ficando o usuário consumidor ciente de que pagou pelo lance
dado através do clique no produto escolhido.
6.3
contratada click pagmenos
contratada click pagmenos a qual se enquadra como prestadora de
de 20 segundos entre um lance e outro e se n
6.4

entro do prazo acima descrito (20 segundos),

6.5

6.6 Durante os 20

7- VENDAS DIRETAS ATR
7.1

DE E-COMMERCE.

-

ao
comprar diretamente ou
0% dependendo do valor do produto

ofertado.
7.2 Para participa
/consulta
back-office.

7.3
usuário consumidor, que poderá comprar os produtos o
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
consumidor.
7.4
-estabelecidos em oculto em cada produto
/consulta que pode
“clickpagmenos”
e sim venda direta
-commerce para
consumo próprio ou revenda.
7.5
-

7.6
por
cento) do salário mínimo vigente e não haverá cobrança de taxas para essas transferências
entre usuários.
7.7
% de prêmio/
lances no
% por
nível desde o 2º até o 11
7.8
20
na árvore genealógica do
usuário divididos em 10
esde o 2º até o 11º nível sobre o lucro dos produtos
comprados por seus indicados diretos ou indiretos no e-commerce.
7.9
reverso
ou e-commerce.
8- DO VALORES

DAS MICROFRANQUIAS

8.1 A
cotas e/ou micro franquias são disponibilizadas pela click
pagmenos sob a liberdade de comprar e vender conforme descrito no art. 481 da lei federal
brasileira nº 10.406/2002, podendo assim ser comercializadas livremente.
8.2 As compras de packs das 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 de saldo na aba (financeiro)
8.3 Todos os valores creditados na plataforma serão convertidos em CPM (pontos) cada CPM
terá o valor de R$ 1,00 em moeda corrente do país
8.4 As CPMs servirão de base de ganhos nos prêmios/bônus binário e premiações no avanço
de título
8.5 Para ter direito nos prêmios/bônus binário e premiações no avanço de título o usuário
micro franqueado deverá adquirir o pack3 ou pack maior e indicar no mínimo 02 (dois) diretos
a ele também pack3 ou mais sendo um na direita e outro na esquerda na sua árvore
genealógica de indicados.
8.5 Os dois primeiros indicados diretos não geram pontuações pois os mesmos servirão para
qualificação para receber a referidas premiações.
9- VALORES:
PACK1 – Usuário consumidor cadastro gratuito - PACK2 R$ 100,00 - PACK3 R$ 250,00 - PACK4
R$ 500,00 - PACK5 R$ 1.000,00 - PACK6 R$ 2.000,00 - PACK7 R$ 4.000,00 - PACK8 R$ 8.000,00

10- DAS AQUISIÇÕES OU A
10.1 Será pago 10% de comissão ao patrocinador como indicação direta sobre as compras de
microfranquias por um novo cliente
10.2 As
os packs das microfranquias
upgrades,
o pack atual e o pack escolhido. Cada
contabilizado e pago 10% do seu valor em bônus de indicações diretas.
10.3 10% do valor total em packs tanto das ativações das micro franquias como das upgrades
serão convertidos em CPMs para pagamento de bônus binário e
los.
10.4 Cada microfranquia e up-grade realizado tem validade de um ano a partir da data da
ativação após essa data o cliente deverá fazer a renovação do seu pack.
10.5 O cliente
e-commerce
e/ou
10.6 Será permitido apenas cinco
10.7
recadastramento com pessoas de outra linha de
10.8
patrocinador, caso seja necessário o usuário deverá procurar o suporte da contratada e provar
com documento que o mesmo é dono da referida microfranquia e enviar autorização do seu
patrocinador escrita e assinada em próprio punho.
11- USUÁRIO CONSUMIDOR: CADASTRO GRATUITO
11.1

consumidor denominado pack
ganhar bônus de indicação direta a ele normalmente conforme cláusula 13.1 deste termo de
uso
10.2
fazer parte das comissões de ganhos da sua rede e da
divisão de lucros
ompra de uma microfranquia e escolher um pack
de a sua preferencia a nomenclatu
pack4, pack5, pack6, pack7 ou packF8.
11.3 A partir do (pack4) o
contratada
que poderá chegar até 40% por mês referente ao valor do seu pack.
11.4 O pack1 terá validade de caráter vitalício
11.5 Para continuar recebendo os ganhos de divisão de lucros de até 40%/mês sobre o valor
do seu pack os usuáriospack4, pack5, pack6, pack7 ou pack8 após atingir um ano da sua
ativação terão de fazer renovação da compra, caso contrário o mesmo voltará
automaticamente para pack1
11.6 Para ter direito nos ganhos de equipe e divisão de lucros basta que o usuário faça o
pagamento que será realizada ativação automática ou de modo manual em até três dias úteis
após comprovante de pagamento
11.7 Não ha
o usuário voltará a ser pack1 e passará a ter direito
somente no bônus de indicação direta
12- VALOR DOS PACKs
12.1 Todos os packs terão 30% de seus valores devolvidos em forma de cash back na carteira
de lances para serem usados em lances no leilão reverso ou clicks/consulta na plataforma de
e-commerce.
12.2 MICRO FRANQUIA USUÁRIO CONSUMIDOR - PACK1: GRATUITO

12.3 MICRO FRANQUIA PACK2: R$ 100,00
Receberá cash back de R$ 30 na carteira de lances e materiais de apoio virtual e/ou físico
desenvolvido pela contratada
-pago da contratada
usuário
com obrigatoriedade de compras de
12.4 MICRO FRANQUIA PACK3: R$ 250,00
Receberá cash back de R$ 75,00 na carteira de lances e kit de produtos para consumo ou
revenda referente ao valor pago e terá direito a recebimento de prêmio/bônus binário sendo
R$ 1,00 por CPM contabilizado no menor lado da sua árvore genealógica tendo como teto
máximo de ganhos diário nesse bônus o equivalente ao valor do referido pack.
12.5 MICRO FRANQUIA PACK4: R$ 500,00
Receberá cash back de R$ 150,00 na carteira de lances e terá direito a recebimento de até 20%
ao mês da divisão de lucros global mensal da contratada sendo pago diário, semanal ou
mensalmente após vencimento do primeiro mês referente ao valor do pack e receberá kit de
produtos para consumo ou revenda referente ao valor pago e terá direito a recebimento de
prêmio/bônus binário sendo R$ 1,00 por CPM contabilizado no menor lado da sua árvore
genealógica tendo como teto máximo de ganhos diário nesse bônus o equivalente ao valor do
referido pack.

12.6 MICRO FRANQUIA PACK5: R$ 1.000,00
Receberá cash back de R$ 300,00 na carteira de lances e terá direito a recebimento de até 25%
ao mês da divisão de lucros global mensal da contratada sendo pago diário, semanal ou
mensalmente após vencimento do primeiro mês referente ao valor do pack e receberá kit de
produtos para consumo ou revenda referente ao valor do pack também terá direito a
recebimento de prêmio/bônus binário sendo R$ 1,00 por CPM contabilizado no menor lado da
sua árvore genealógica tendo como teto máximo de ganhos diário nesse bônus o equivalente
ao valor do referido pack.

12.7 USUÁRIO PACK6: R$ 2.000,00
Receberá cash back de R$ 600,00 na carteira de lances e terá direito a recebimento de até 30%
ao mês da divisão de lucros global mensal da contratada sendo pago diário, semanal ou
mensalmente após vencimento do primeiro mês referente ao valor do pack e receberá kit de
produtos para consumo ou revenda referente ao valor do pack também terá direito a
recebimento de prêmio/bônus binário sendo R$ 1,00 por CPM contabilizado no menor lado da
sua árvore genealógica tendo como teto máximo de ganhos diário nesse bônus o equivalente
ao valor do referido pack.
12.8 USUÁRIO PACK7: R$ 4.000,00
Receberá cash back de R$ 1.200,00 na carteira de lances e terá direito a recebimento de até
35% ao mês da divisão de lucros global mensal da contratada sendo pago diário, semanal ou
mensalmente após vencimento do primeiro mês referente ao valor do pack também terá
direito a recebimento de prêmio/bônus binário sendo R$ 1,00 por CPM contabilizado no

menor lado da sua árvore genealógica tendo como teto máximo de ganhos diário nesse bônus
o equivalente ao valor do referido pack.
12.9 USUÁRIO PACK8: R$ 8.000,00
Receberá cash back de R$ 2.400,00 na carteira de lances e terá direito a recebimento de até
40% ao mês da divisão de lucros global mensal da contratada sendo pago diário, semanal ou
mensalmente após vencimento do primeiro mês referente ao valor do pack também terá
direito a recebimento de prêmio/bônus binário sendo R$ 1,00 por CPM contabilizado no
menor lado da sua árvore genealógica tendo como teto máximo de ganhos diário nesse bônus
o equivalente ao valor do referido pack.
12.10 Os Pack7 e Pack8 não receberão produtos na sua ativação pois, os mesmos serão
investidores anjo e receberão as maiores fatias da divisão de lucros da contratada.

13- DOS GANHOS DE EQUIPE
13.1 O patrocinador receberá 10% (dez por cento) nas indicações diretas a ele tanto nas
ativações de micro franquias como em upgrade (aumento de pack)
13.2 para ter direito de receber todos os bônus de rede o usuário micro franqueado terá de
indicar 02 (dois) usuários MF3 diretos a ele sendo um na esquerda e outro na direita na sua
árvore genealógica de indicados

13.3 O teto diário dos ganhos de equipe serão de acordo com o pack adquirido:
a) - pack1 não será pago bônus binário e terá direito apenas nos bônus de indicação direta.
b) - pack2 não será pago bônus binário e terá direito apenas nos bônus de indicação direta.
c) - pack3 Teto máximo diário de ganhos de equipe no binário: R$ 250,00/dia
d) - pack4 Teto máximo diário de ganhos de equipe no binário: R$ 500,00/dia
e) - pack5 Teto máximo diário de ganhos de equipe no binário: R$ 1.000,00/dia
f) - pack6 Teto máximo diário de ganhos de equipe no binário: R$ 2.000,00/dia
g) - pack7 Teto máximo diário de ganhos de equipe no binário: R$ 4.000,00/dia
h) - pack8 Teto máximo diário de ganhos de equipe no binário: R$ 8.000,00/dia

13.5 A contratada CLICK PAGMENOS PROMOÇÕES DE VENDADAS E MARKETING - EIRELI
esclarece que não é empresa de empreendimentos fiduciários, portanto nem empresta e nem
toma dinheiro emprestado a juros, não garante, nem promete ganhos fixos diários, semanais
ou mensais, bem como não promete enriquecimento fácil, assim, resta claro que os lucros
obtidos pelos usuários da plataforma da contratada 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 usuário da plataforma e a contratada click pagmenos se trata de comissões de vendas
diretas ou indiretas de produtos físicos ou virtuais gerando lucros reais (entrada de fundos
junto a contratada), valorizando as cotas de ações e, não havendo faturamento não haverá
valorização nas cotas de ações então, não terá meio desta realizar qualquer tipo de divisão de
lucros, pagamento de bônus, comissões ou recompra de cotas de ações.
14 - DA CARTEIRA DE SALDO
14.1 70% de todos os ganhos de cada usuário da plataforma da contratada Click Pagmenos
de saldo na aba financeiro em seu back office ex: bônus de
i
, divisão de lucros, royalties etc. O usuário poderá; P
volchers gerados com o saldo, p
ransferir para a carteira

de lances de out
para ser usado nos lances do
reverso ou dar cliques no ecommerce para comprar com descontos.
14.2 Poderá t
-pago ou p
poupan
14.3 Nas transferências da carteira de saldo para carteira de lances de outros usuários não
será cobrado taxa administrativa
14.4 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
14.5 A empresa fará o pagamento em até 15 dias úteis após o pedido de saque no escritório
virtual (back office)

15- DA CARTEIRA DE LANCES

15.1 - 30% de todos os ganhos (ex.) bônus de
prêmio/bônus binário,
royalties e divisão de lucros estarão disponíveis nessa carteira e convertidos em CPMs
-commerce
15.2 Os bônus da carteira de lances não poderão ser transferidos
15.3 - O v
(dez

e a contratada
realizado

15.4 Os saques serão realizados somente na carteira de saldo.

16 – DO STATUS BRONZE
16.1 Quando atingir 5.000 (cinco mil) CPMs no lado menor, o usuário
BRONZE e receberá como prêmio 12 meses de Cesta básica nº 01 os pontos são cumulativos
na árvore genealógica de indicados.
17- DO STATUS PRATA
17.1 Quando atingir 15.000 (dez mil) CPMs no lado menor, o
e receberá como prêmio 12 meses de Cesta básica nº 02 os pontos são cumulativos na árvore
genealógica de indicados.

18- DO STATUS OURO
18.1 Quando atingir 30.000 (trinta mil) CPMs no lado menor, o
OURO e receberá como prêmio 12 meses de Cesta básica nº 03 os pontos são cumulativos na
árvore genealógica de indicados.
19- DO STAUTUS RUBI
19.1 Quando atingir 70.000 (setenta mil) CPMs no lado menor, o
romovido a
RUBI e receberá como prêmio um nootboock os pontos são cumulativos na árvore genealógica
de indicados.

19.2 Caso o ganhador queira receber em dinheiro será deduzido 20% do valor do prêmio

20- DO STATUS SAFIRA
20.1 Quando atingir 150.000 (cento e cinquenta mil) CPMs no lado menor, o usuário
promovido a SAFIRA receberá como prêmio uma moto honda cg titan 1600 cc ou outra
equivalente, os pontos são cumulativos na árvore genealógica de indicados.
20.2 Caso o ganhador queira receber em dinheiro será deduzido 20% do valor do prêmio

21- DO STATUS DIAMANTE
21.1 Quando atingir 300.000 (trezentos mil) PPs CPMs no lado menor, o usuário
promovido a DIAMANTE.
um carro zero km no valor de até 100 salários mínimo vigente
21.2 Caso o ganhador queira receber em dinheiro será deduzido 20% do valor do prêmio

2222.1
diri
com a renuncia de outro por mais privilegiado que seja.

CLICK PAGMENOS PROMOÇÕES DE VENDAS E MARKETING - EIRELI

