Programa de Afiliados
Regras gerais

Este documento tem por objetivo descrever as regras do Programa de Afiliados da Umbler.
Leia com atenção e, se tiver dúvidas, consulte nossa equipe.

Objetivos do Programa
O Programa de Afiliados Umbler visa recompensar aqueles que indicarem novos clientes para a
Umbler através de comissionamento proporcional ao consumo de cada novo cliente na contratação
e renovação de produtos de hospedagem da Umbler.

Produtos válidos para comissionamento
Os seguintes produtos, quando contratados por novos clientes através do link de Afiliado, estão
aptos a gerar comissionamento para o Afiliado:
• Hospedagem de Sites Plano Site Pro
• Hospedagem de Sites Plano Cloud Sites (todos os tamanhos)
• Hospedagem de Sites/Apps Node.js
• Hospedagem de Emails Email Umbler (todos os planos)
• Hospedagem de Emails Email Exchange (todos os planos)
• Hospedagem de Banco de Dados (todos os tipos de banco de dados)
Os seguintes produtos não gerarão comissão para o Afiliado:
• Registro de domínio
• Add-ons

Benefícios do Programa
Ao ser aceito para participar do Programa, o Afiliado será comissionado em dinheiro (Reais) de forma equivalente à 100% do consumo do primeiro mês do novo cliente que contratou a Umbler pelo
seu link de Afiliado e mais 25 a 50% do consumo mensal a partir do segundo mês, de forma recorrente enquanto o cliente indicado mantiver ativa sua conta na Umbler. Na tabela abaixo demonstramos as faixas de recorrência que o Afiliado poderá se encaixar, dependendo da quantidade de
novos clientes que trouxer no mês corrente.

Novos testers por mês
De 0 a 9
10 ou mais

No primeiro mês
100%
100%

Do 2º mês em diante
25%
50%

Também beneficiaremos com comissionamento recorrente os Afiliados que indicarem novos Afiliados para a Umbler. O Afiliado de primeiro nível será comissionado com 3% sobre o consumo mensal
dos clientes de seus Afiliados.
Exemplo práticos:
• Cenário 1: O Afiliado indicou 1 novo cliente que está gastando R$ 50 por mês com produtos de
hospedagem da Umbler. Seu saldo de Afiliado aumentará R$ 50 no primeiro mês. A partir do segundo mês, se o Afiliado tiver indicado de um até 9 novos clientes cada mês, seu saldo aumentará 25% por mês do que todos os indicados por ele consumirem na Umbler.
• Cenário 2: O Afiliado indicou 6 novos clientes que estão gastando R$ 50 por mês cada um com
produtos de hospedagem da Umbler. Seu saldo de Afiliado aumentará R$ 300 no primeiro mês.
A partir do segundo mês, se o Afiliado tiver indicado 10 novos testers ou mais cada mês, seu
saldo aumentará 50% por mês do que todos os indicados por ele consumirem na Umbler.

Limitações
Não há limite máximo de ganhos para os Afiliados. Quanto mais novos clientes forem indicados,
mais o Afiliado ganhará. No entanto há um limite do quanto uma única indicação (um único cliente)
pode representar no saldo total a ser comissionado para o Afiliado. Para poder receber o depósito
da sua comissão, cada indicação deve representar no máximo 20% do valor a ser depositado. Por
exemplo: se o Afiliado tem R$ 300 de comissão a receber, um indicado dele não poderá corresponder a mais do que R$ 60 (20% de R$ 300). Caso haja um indicado que extrapole o limite de 20%, a
comissão ficará retida até que este limite seja respeitado.

Quem está apto a participar
Diferentemente do Programa de Indicação, onde todos os usuários Umbler podem participar, o
Programa de Afiliados é restrito para quem recebe o convite da equipe da Umbler ou é aprovado
por nossa equipe após pedido de participação. Para iniciar a participação o Afiliado não precisa ser
cliente da Umbler, sendo totalmente gratuito o processo de criação de conta do Afiliado e iniciação
no Programa após aprovação da Umbler.

Regras para utilização do link de afiliado pelos Afiliados
Quando um Afiliado compartilha seu link de Afiliado, alguém clica nele e visita o site da Umbler,
essa pessoa receberá um cookie que ficará gravado por noventa dias no dispositivo usado para fazer a visita. Mesmo que ela não se torne um novo cliente naquele momento mas retorne no período
de noventa dias (acessando por qualquer canal, não necessariamente o link de Afiliado) e se torne
um novo cliente, o Afiliado receberá a comissão pela indicação na proporção do que o novo cliente
gastar com produtos de hospedagem da Umbler, respeitando as regras já mencionadas.
Atenção
o Afiliado não pode colocar seu link de Afiliado em iframes escondidos ou em qualquer outro lugar a
fim de criar o cookie em computadores de pessoas que não clicaram no seu link de Afiliado. A Umbler
possui formas para detectar o mau uso do link ou cookies de Afiliado. O Afiliado não pode divulgar o
link de Afiliado em locais que exibam conteúdo discriminatório (de cunho racista, ódio, sexista, etc),
nem divulgar por métodos como SPAM, vírus ou anúncios em redes sociais, sites/portais ou mecanismos de buscas. Só irá contar para sua comissão clientes novos e únicos na Umbler. Clientes que tiverem domínios que já passaram previamente pela Umbler ou em qualquer momento adicionarem um
domínio já utilizado anteriormente em nossa base de dados não serão considerados clientes novos e
não gerarão comissão para o Afiliado.

Regras para saque da comissão de Afiliado em Reais
Afiliados poderão pedir o saque da sua comissão em Reais a partir do momento que tiverem acumulado R$ 250 em seu saldo disponível para saque. Aqueles que não acumularam este valor ou tiverem o valor ainda em avaliação não poderão solicitar o saque.
Visando combater fraudes nos reservamos, a nosso exclusivo critério, ao direito de colocar a
comissão no saldo disponível para saque do Afiliado entre 7 e 90 dias após o início do consumo dos
créditos pelo novo cliente indicado pelo Afiliado.
Todos os pedidos de saque devem ser solicitados para o email afiliados@umbler.com, sendo que o
endereço do remetente do pedido de saque deve ser o mesmo endereço de email do Afiliado cadastrado na Umbler.

Regras para o pagamento da comissão
As transferências serão realizadas em Reais (R$) para a conta e agência bancária em um banco brasileiro informada pelo Afiliado. Será necessário que o Afiliado cumpra UMA das duas regras a seguir
para que o pagamento possa ser realizado:

• Gerar uma Nota Fiscal no nome da Umbler e no valor integral do seu saldo de Afiliado e da
transferência a ser realizada.
• Gerar uma RPA (Recibo de Pagamento Autônomo, informe-se sobre ele aqui) deduzindo 10,75%
do valor total em função de tributos que serão assumidos pela Umbler.
Dados da Umbler para utilização na Nota Fiscal:
Nome da empresa (Razão social): UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA
Nome fantasia (Título do estabelecimento): UMBLER
Endereço: ROD SC 401, 4150, SACO GRANDE II, FLORIANOPOLIS - SC
CEP: 88.032-000
CNPJ: 30.655.874/0001-48
Recomendamos que, caso o Afiliado não tenha como gerar Notas Fiscais, abra uma empresa como
MEI (Microempreendedor Individual), podendo gerar Notas Fiscais no valor integral do saldo de
Afiliado.
O Afiliado também tem a opção de receber seu saldo em dobro em créditos Umbler ao invés de
uma transferência bancária em Reais, e pode usar estes créditos para contratar produtos de hospedagem de site e email (registro de domínio e addons não podem ser contratados com créditos recebidos através do Programa de Afiliados).

Conferência da performance dos Afiliados no Programa
Os Afiliados poderão consultar sua performance e histórico no Programa através do painel de controle da sua conta na Umbler. Além das opções para divulgar seu link de afiliado, informamos o total
de comissão acumulada (desde o início, subtraindo os saques já realizados) e os estágios em que
cada indicação está. Estes estágios se dividem em: Clientes (quando o indicado realiza um pagamento para Umbler), Testando (quando o indicado já está utilizando os créditos gratuitos) e Cadastros
(quando o indicado ainda não concluiu o processo de cadastro). Somente os Clientes irão contar
para o comissionamento do Afiliado, com base nas regras anteriormente mencionadas.
É possível também conferir a comissão do mês vigente, bem como quantos usuários testando faltam para atingir ganhos recorrentes maiores naquele mês (25% ou 50%). Cada Cliente, Testador ou
Cadastro aparece em uma tabela, com informações detalhadas sobre a data de entrada no estágio
em que está, total consumido e comissão final. Por fim, é possível consultar o histórico de meses
anteriores e saques já requisitados pelo Afiliado.

Prazo de duração da afiliação
A parceria entre Umbler e Afiliado não tem data de validade, e pode ser descontinuada por qualquer
uma das partes a qualquer momento, bastando que a parte desistente avise a outra para conhecimento. O Afiliado será removido do Programa caso, nos primeiros sessenta dias de afiliação, não
tenha conseguido gerar nenhum novo registro de usuário a partir de seu link de Afiliado. Em caso de
término da afiliação por qualquer um dos motivos, o saldo do Afiliado fica retido e não pode ser sacado, a menos que o Afiliado tenha cumprido as regras para saque da comissão de Afiliado em Reais
descritas neste documento.

Observações finais
A Umbler reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de não pagar quaisquer Comissão ao Afiliado
nos casos em que a Umbler julgar que as ações do Afiliado não são consistentes com o propósito
e regras deste Programa. As ações consideradas fora das regras deste Programa poderão acarretar
desde o cancelamento de parte da comissão já adicionada ao saldo do Afiliado até imediata suspensão da conta do Afiliado e inutilização de todo o saldo acumulado até então. Todas as decisões
da Umbler são irrevogáveis e inapeláveis.

