
REGULAMENTO PROGRAMA INDICA VINDI - AFILIADOS

A VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A., CPNJ n° 18.881.804/0001-02, a
“VINDI” oferece o Programa Member get Member - Afiliados (“Programa”) de acordo
com os seguintes termos do “Regulamento do Programa Member get Member -
Afiliados”. Você pode conferir a versão mais recente, a qualquer momento, no
seguinte endereço: indica.vindi.com.br.

1. O que é o Programa?

1.1 É o programa de indicação de clientes para a Vindi. Nele, qualquer pessoa,
desde que seguindo todas as Políticas e Regulamentos da VINDI, poderá indicá-la
para um amigo, conhecido ou para uma outra empresa que ainda não tenha a
plataforma da VINDI contratada.

2. Para quem é?

2.1 Qualquer pessoa pode indicar e ganhar prêmios com o Indica Vindi, com
exceção daqueles dispostos no item 6 deste Regulamento.

2.2 A participação é voluntária e não possui nenhum custo ao Participante.

3. Como funcionam as indicações e sua validação?

3.1 É muito fácil: basta entrar em https://indica.vindi.com.br/, fazer o cadastro e
indicar a empresa que tem tudo a ver com a Vindi. Se a indicação virar uma venda,
quem indicou acumula pontos que podem ser trocados por dinheiro!

3.2  O indicado não poderá já ser cliente ou já constar na base de dados da VINDI.

3.3 Para fins de participação neste programa, não serão computadas auto
indicações, ou seja, em caso que haja identidade de informações cadastrais entre o
Indicado e o Participante.

3.4 O cliente indicado deverá permanecer ativo e adimplente no momento da
avaliação para fins de pagamento.

3.5 A validação da indicação deverá ser realizada pela VINDI que se reserva o
direito de anular a indicação em caso de não conformidade com qualquer das regras
do presente regulamento.

4. Quais são os prêmios?

Indicou, ganhou!



10 pontos = ganhe R$50,00
20 pontos = ganhe R$100,00
50 pontos = ganhe R$300,00
100 pontos = ganhe R$1000,00

E não para por aí, a empresa que foi indicada ganha a 1ª mensalidade grátis!

5. Qual a mecânica para juntar esses pontos?

Cada indicação para o plano start vale 5 pontos
Cada indicação para o plano pró vale 10 pontos
Cada indicação para o plano premium vale 20 pontos
Cada indicação para o plano Enterprise vale 50 pontos

Os planos e suas regras podem ser conferidos neste link.

6. Além das já citadas, existe alguma outra restrição de participação?

6.1 Clientes que estão contemplados em Canais e Parcerias não podem participar
do nosso programa de indicação, já que já existe uma contrapartida financeira para
aqueles que formalizam essa relação com a VINDI.

6.2 Fica expressamente vetada a participação dos funcionários e colaboradores do
Grupo Vindi no Programa.

7. Como e quando será feito o pagamento da premiação?

7.1 O pagamento será feito por transferência bancária, e sempre ocorrerá em 30
(trinta) dias após a solicitação de resgate da premiação, desde que os requisitos
cumulativos dispostos neste Regulamento tenham sido cumpridos.

7.2 Ao entrar no Programa, o Participante se responsabiliza por fornecer seus dados
cadastrais, assim como dados bancários, para que seja possível à VINDI efetivar os
pagamentos de forma correta e dentro dos prazos estipulados neste Regulamento.

7.3 Poderá ser solicitada documentação ao Participante para que comprove os
dados cadastrais e bancários a qualquer tempo e em qualquer periodicidade.

7.4 Pode a VINDI reter, suspender, cancelar e negar qualquer pagamento baseado
neste regulamento, nas leis nacionais e internacionais vigentes, normativas e
circulares de autoridades ou órgãos públicos como o Banco Central, a Receita
Federal, a Receita Estadual, assim como por determinação judicial.

https://vindi.com.br/precos/


8. Revogação, Suspensão e Cancelamento

8.1 O Participante poderá ter a sua participação suspensa, revogada ou cancelada,
sem direito a receber os valores pendentes e qualquer outro existente na conta
Afiliados, pela ocorrência de qualquer dos seguintes motivos:

a) Realizar publicidade em sites que contenham ou promovam atividades ilegais;
b) Inserir anúncios em sites possuidores de restrição etária;
c) Atrelar a VINDI a sites ou conteúdos com fins políticos, religiosos ou de qualquer
crença.
d) Fraudar ou tentar fraudar o sistema do Programa;
e) Por solicitação policial, de autoridade administrativa ou ainda por determinação
judicial;
f) Utilizar indevidamente a marca, o nome, o logo ou qualquer outra identificação
visual que seja de propriedade da VINDI sem autorização;
g) Utilizar de sistemas de propaganda pagos, como redes de pesquisa (Google,
Bing, Yahoo e outras), AdNetworks, sistemas de Retargeting ou anúncios de
Display;
h) Se cliente VINDI, estar inadimplente por mais de 60 dias.
i) Utilizar meios de divulgação como envio de e-mails em massa não solicitados, ou
qualquer outra forma de SPAM, incluindo, mas não limitando a, grupos de discussão,
listas, fóruns.

8.2 O rol acima é meramente exemplificativo, podendo ainda haver a revogação,
suspensão ou cancelamento sempre que houver uma infração a este regulamento
ou a outro contrato que o cliente estiver vinculado.

8.3 A suspensão também acarretará a perda dos valores pendentes de verificação
ou pagamento referente a qualquer remuneração do Programa.

8.4 Qualquer reclamação ou dúvida quanto ao programa deve ser contatado o
suporte, não sendo respondido por nenhum outro meio em que não possa ser
conferida a autenticidade do Participante.

9. Compliance

9.1 O Programa terá um sistema de compliance para garantir sua utilização íntegra
e conforme legislação vigente, assim como os termos deste regulamento.

9.2 Todos os casos de suspeita de fraude ou suspeita de irregularidade devem ser
reportados imediatamente através do email ale.papangelacos@vindi.com.br. O
e-mail/report deverá conter o máximo de informações possíveis para a investigação
do caso. As denúncias serão tratadas com o sigilo necessário para cada caso, não
sendo revelada a identidade do denunciante, salvo autorização expressa desse.

9.3 Uma vez em investigação ou com suspeita de irregularidade todos os
pagamentos podem ser suspensos até o término da investigação.

mailto:ale.papangelacos@vindi.com.br


9.4 Considerado caso de mera irregularidade haverá a perda apenas das vendas
intituladas como irregulares, gerando o recebimento da remuneração das demais
vendas.

9.5 A VINDI poderá, a seu critério de avaliação, excluir do Programa o Participante
que infringir quaisquer políticas e regras de sua alçada.

9.6 Em caso de fraude ou suspeita de fraude que envolva órgãos públicos, prejuízo
de terceiros ou atente contra a lei penal, a VINDI se reserva no direito de realizar
denúncia do ocorrido diretamente para a entidade, órgão ou autoridade competente
para analisar e julgar o caso.

9.6.1 Ocorrendo esse formato de denúncia espontânea, será revogado
qualquer compromisso de sigilo e confidencialidade existente com o
Participante. Portanto poderão ser informado à autoridade ou ao órgão
julgador toda e qualquer informação sob o conhecimento ou guarda da
VINDI.

9.7 O Afiliado declara que concorda, ratifica e compromete-se a respeitar os termos,
limitações, regras e disposições gerais e morais do Código de Conduta e Ética do
Grupo Locaweb, disponível em: ri.locaweb.com.br

10. Termos do Regulamento

10.1 Os termos do Regulamento entrarão em vigor com o ingresso do Participante no

programa Afiliados e permanecerão válidos até alteração e/ou encerramento do

programa.

10.2 Os termos estabelecidos no Regulamento podem ser alterados a qualquer

tempo, por qualquer motivo, sem a necessidade de comunicação conforme

necessidade e vontade da VINDI, inclusive com relação aos planos participantes.

10.3 Caso alguma das alterações e/ou atualizações realizadas, não seja da

concordância do Participante este receberá todo o valor acumulado e deverá

encerrar sua participação no programa. A continuidade no Programa irá constituir na

aceitação de qualquer alteração.

11. Responsabilidade

11.1 A VINDI não se responsabiliza pelas ações dos indicados que resultem em perda

da indicação como: não utilização dos serviços, criação de novo cadastro,

inadimplência, entre outros.



11.2 O acompanhamento de indicações, vendas, remunerações, solicitações de

saques e demais procedimentos necessários são de única e exclusiva

responsabilidade do Participante, devendo este estar atendo aos prazos,

procedimentos e regras inerentes ao programa.

São Paulo, 14 de setembro de 2021

VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A.


