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FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  CCAADDAASSTTRROO::  AAFFIILLIIAADDOO//PPAARRCCEEIIRROO  
  

  

Leia atentamente todo o texto abaixo deste FORMULÁRIO. 
 

Seja nosso AFILIADO/PARCEIRO sem precisar vender nada, basta divulgar a nossa loja virtual através de links com 

códigos que podem ser inseridos em e-mails, newsletters, FaceBook, Instagram, WhatsApp, imagens e banners que 

direcionaram o visitante para a Loja Virtual da ESTAMPA PERSONALIZADA. O nosso sistema de software 

automaticamente armazenará a compra real e concretizada efetuada pelo cliente para o cálculo da comissão (15%, 

excluindo o frete). 
 

O pagamento ao Afiliado/Parceiro será realizado no dia 10 do mês seguinte das vendas, somente das compras 

concretizadas e pagas pelos clientes que vieram originadas do Afiliado/Parceiro. 
 

Relatório de Acessos e Conversões (VIDE ANEXO I) para Afiliados/Parceiros estarão disponíveis e poderão ser acessados 

diretamente por estes com login e senha. As visitas e vendas concretizadas originadas dos Afiliados/Parceiros serão 

contabilizadas automaticamente, incluindo o cálculo de comissões. . 
 

Para ser um Afiliado/Parceiro da ESTAMPA PERSONALIZADA é necessário preencher este nosso Formulário de 

Cadastro de Afiliado/Parceiro. Após recebermos este formulário, enviaremos um e-mail com instruções. Para cadastrar-se, 

acesse a área de Downloads no final da nossa loja virtual: https://www.estampapersonalizada.com.br/downloads e 

selecione 1. FORMULÁRIO DE CADASTRO DE AFILIADO / PARCEIRO 
 

Qualquer venda efetuada que por ventura tenha que ser cancelada, a ESTAMPA PERSONALIZADA avisará e restituirá 

diretamente o dinheiro ao cliente e abaterá a comissão do Afiliado/Parceiro no seu saldo a receber. 
 

A ESTAMPA PERSONALIZADA será responsável por todo o processo de venda, entrega e suporte técnico dos produtos, 

incluindo o Serviço de Atendimento ao Cliente. O Parceiro não terá nenhum vínculo empregatício com a ESTAMPA 

PERSONALIZADA que poderá cancelar a qualquer momento o credenciamento do Afiliado/Parceiro por sua livre e 

espontânea vontade. Não será permitido a utilização deste sistema para consumo próprio, utilizando o próprio cadastro ou 

através de terceiros. A ESTAMPA PERSONALIZADA não limitará áreas de exclusividade para nenhum 

Afiliado/Parceiro. 
  

As partes elegem o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como competente para dirimir 

quaisquer controvérsias decorrentes deste formulário de cadastro, independentemente de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja ou que venha a ser.  

 

O AFILIADO/PARCEIRO MARCANDO COM UM “X” O QUADRADO AO LADO, PASSA A TOMAR 

CONHECIMENTO E CONCORDA COM TODOS OS ITENS ACIMA DESTE FORMULÁRIO DE 

CADASTRO. 
  

DATA:____/____/________     NOME AFILIADO/PARCEIRO: ___________________________________________________________________ 
 

ASSINATURA:_________________________________________________________________________________________ 
 
WEBSITE: http://_________________________________________________     E-MAIL:_____________________________________________ 
 
CPF/CNPJ:______________________________________        RG/INSC.EST.:______________________________________________ 
 
ENDEREÇO:___________________________________________________________________________________________________________   
 
BAIRRO: ________________________________________  MUNICIPIO:__________________________________________________________ 
 
UF:_______      CEP:__________________      TELEFONE:(____)___________________________________ 
  

 

ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER DEVOLVIDO PARA A ESTAMPA PERSONALIZADA (ENDEREÇO NO 

CABEÇALHO) POR CARTA REGISTRADA OU PAC OU SEDEX OU PESSOALMENTE, DEVIDAMENTE 

PREENCHIDO E ASSINADO PELO PARCEIRO. FAÇA UMA CÓPIA DESTE FORMULÁRIO DE CADASTRO. 

 

https://www.estampapersonalizada.com.br/
mailto:contato@estampapersonalizada.com.br
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AANNEEXXOO  II  ––  RREELLAATTÓÓRRIIOO  
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