
 

TERMOS DO PROGRAMA DE AFILIADO 

PARTICIPE DO PROGRAMA DE AFILIADO DA STILES 
Este documento descreve as regras do Programa de Afiliado da Stiles. Leia com atenção e, se tiver dúvidas, 
consulte nossa equipe. 

OBJETIVOS DO PROGRAMA 
O Programa de Afiliado visa recompensar aqueles que indicarem novos clientes para a Stiles por meio de um 
comissionamento (equivalente a 50%) proporcional ao consumo de cada novo cliente indicado que contratou 
a Stiles pelo seu link de Afiliado. 

PRODUTOS VÁLIDOS PARA COMISSIONAMENTO E DESCONTO 
Os seguintes produtos, quando contratados por novos clientes por meio do link do Afiliado, estão aptos a 
gerar comissionamento para o mesmo: Plano Site Essencial, Plano Loja Essencial e Plano Tudo Essencial 

LIMITAÇÕES 
Quanto mais novos clientes forem indicados, mais o Afiliado ganhará.  No entanto, para a realização do saque, 
é necessário que o Afiliado tenha acumulado R$100,00 em comissão, esse valor precisa obrigatoriamente ser 
transferido para sua conta e não pode ser usado para outros fins, como por exemplo, descontos em serviços 
Stiles. 

O Programa é restrito a quem recebe o convite da equipe da Stiles ou é aprovado após pedido de participação. 
Para pedir aprovação para participar, basta o Afiliado se cadastrar na página, não precisando, 
necessariamente, ser cliente. 

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DO LINK DE INDICAÇÃO DE AFILIADO 
Quando o Afiliado compartilhar seu link de indicação, e o indicado clicar nele e visitar o site da Stiles, essa 
pessoa irá receber um cookie que ficará gravado no dispositivo usado para fazer a visita. Caso o indicado não 
se torne um novo cliente naquele momento, mas acabe retornando em seguida e se torne um novo cliente, 
o afiliado receberá a comissão pela indicação na proporção do que o novo cliente assinar em serviços Stiles 
respeitando as regras já mencionadas. 



Atenção  
Não é permitido colocar seu link de indicação em iframes escondidos ou em qualquer outro lugar a fim de 
criar o cookie em computadores de pessoas que não clicaram no seu link. A Stiles possui formas para detectar 
o mau uso do link ou cookies de indicação. 

Não é permitido divulgar o link de indicação em locais que exibam conteúdo discriminatório (de cunho 
racista, ódio, sexista, etc), nem divulgar por métodos como SPAM ou vírus. 

Só irá contar para sua comissão clientes novos e únicos na Stiles, não incluindo clientes que possuírem 
domínios que já passaram previamente pela Stiles ou domínios já utilizados anteriormente em nossa base 
de dados. 

REGRAS PARA SAQUE DA COMISSÃO EM REAIS 
O Afiliado poderá pedir o saque da sua comissão em Reais(R$) a partir do momento que tiver acumulado R$ 
100 em seu saldo disponível para saque. Aqueles que não acumularem 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 retirada somente após 31 dias da adesão do cliente indicado pelo afiliado. A comissão 
somente será repassada para o afiliado, se o cliente indicado no segundo mês renovar sua assinatura, caso 
contrário, a indicação será negada e invalidada. 

Todos os pedidos de saque devem ser solicitados, após 31 dias da adesão do cliente indicado, para o email 
juridico@stiles.com.br, sendo que o endereço do remetente do pedido de saque deve ser o mesmo 
endereço de email do Afiliado cadastrado na Stiles.  

REGRAS PARA O PAGAMENTO DA COMISSÃO 
As transferências serão realizadas para a conta e agência bancária em um banco brasileiro informada pelo 
Afiliado. Além disso, o Afiliado terá um custo taxas como mostrado no EXEMPLO a seguir: 

 



 

Conferência da performance do Afiliado 
Os Parceiros poderão consultar sua performance e histórico no Programa pelo painel de controle da sua 
conta na Stiles. Além das opções para divulgar seu link de Indicação, informamos o total de comissão 
acumulada (desde o início, subtraindo os saques já realizados) e os estágios em que cada indicação está. 

É possível também conferir a comissão do mês vigente. Cada indicado 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. 

Prazo de duração do Programa 
A parceria entre Stiles 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 Influencer 
Afiliado será removido do programa caso, nos primeiros sessenta dias de parceria, não tenha conseguido 
gerar nenhum novo registro de usuário a partir de seu link de indicação. Em caso de término da parceria 
por qualquer um dos motivos, o saldo do afiliado fica retido e não pode ser sacado, a menos que o mesmo 
tenha cumprido as regras para saque da comissão em Reais descritas neste documento. 

Observações finais 
A Stiles reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de não pagar quaisquer comissão ao Afiliado nos casos em 
que a Stiles julgar que as ações da mesma não são consistentes com o propósito e regras deste programa. As 
ações consideradas fora das regras poderão acarretar desde o cancelamento de parte da comissão já 
adicionada ao saldo do afiliado, até a imediata suspensão da conta do afiliado e inutilização de todo o saldo 
acumulado até então. Todas as decisões da Stiles são irrevogáveis e inapeláveis. Este contrato pode ser 
atualizado a qualquer momento e será publicado em nosso site. 

Última atualização em 16 de novembro de 2021 

 

 


