REGULAMENTO DO PROGRAMA DE AFILIADOS
A NEWCOIN CASH oferece o Programa de Afiliados para você de acordo com
os seguintes termos do “Regulamento do Programa de Afiliados”, que podem ser
atualizados sem aviso prévio. Você pode conferir a versão mais recente, a
qualquer momento, no seguinte endereço: http://newcoin.cash/afiliados
1 - Adesão e Participação no Programa
1.1 A inscrição e a participação no programa de Afiliados está disponível para
qualquer interessado, que, após o cadastro, passa a ser um Afiliado e usufruir
de todas as vantagens geradas pelo programa após utilizar pela primeira vez o
Link disponível no painel de controle.
1.2 A participação é voluntária e não possui nenhum custo ao Participante.
1.3 Ao entrar no Programa, o Participante se responsabiliza por fornecer seus
dados cadastrais corretamente, tornando-se um “indicador”.
1.4 Todos os indicados que efetivarem as condições do programa para gerarem
remuneração ao indicador serão referenciados ao cadastro deste, sendo
intrasferível, sob qualquer pretexto.
2 – Link de Afiliados
2.1 O Link de Afiliados existente no painel de controle será o meio de referenciar
todas as indicações realizadas.
2.2 O Participante deverá indicar um novo cliente através do seu Link de
Afiliados.
2.3 As indicações são consideradas apenas como DIRETAS. Quaisquer outras
modalidades de indicação, seja indireta, ou binárias, não são abrangidas pelo
presente programa, são inválidas.
3 – Das comissões
3.1 O “indicador” receberá comissão de 10% sobre o valor das taxas pagas pelo
“indicado”.
3.2 As taxas mencionadas no item 3.1 referem-se às taxas pagas sobre
operações de compra ou venda ativas (maker/taker) e passivas (conforme tabela
de taxas e prazos).
3.2.1 As comissões se aplicam apenas às taxas apuradas nas operações
especificadas no item 3.2. As demais taxas não são abrangidas.
3.3 As comissões serão pagas na moeda transacionada pelo indicado (transação
em BTC serão comissionadas em BTC e transação em TCN serão
comissionadas em TCN) e apuradas a cada transação.
3.4 As comissões serão creditadas automaticamente no backoffice do indicador.
4 – Do prazo
4.1 O programa de afiliados tem validade por tempo indeterminado.
4.2 A NEWCOIN CASH poderá, a qualquer momento e sem aviso prévio, alterar
a vigência do programa de afiliados, bem como as suas regras.

5 – Da exclusão do indicador
Será excluído, sem direito à defesa o indicador que, comprovadamente:
a – Utilizar-se da plataforma da NEWCOIN CASH para fins ilícitos e/ou
fraudulentos, de qualquer natureza;
b - Denegrir, difamar e/ou prejudicar os negócios desenvolvidos pela NEWCOIN
CASH, seja por meio verbal, escrito, digital, televisivo ou por radiodifusão.
c – Cancelar seu cadastro geral na plataforma https://exchange.newcoin.cash.
d – Divulgar informações inverídicas sobre a NEWCOIN CASH e todos os seus
termos de uso, taxas e prazos, politica de privacidade e programa de afiliados.
6 – Da inexistência de vinculo empregatício
As Partes são independentes e nenhuma das disposições contidas neste
Contrato deverá ser interpretada como vínculo empregatício, relação de
representatividade, joint-venture, sociedade de fato ou de direito ou consórcio
entre as Partes. Nenhuma das Partes tem qualquer direito, poder ou autoridade
de entrar em qualquer acordo para ou por conta da outra Parte, ou incorrer em
qualquer obrigação ou responsabilidade.
7 - Responsabilidade
A NEWCOIN CASH não se responsabiliza pelas ações dos indicados que
resultem em perda da indicação como: não utilização do link, criação de novo
cadastro, entre outros. O acompanhamento de indicações, comissões e demais
procedimentos necessários são de única e exclusiva responsabilidade do
Participante, devendo este estar atento aos prazos, procedimentos e regras
inerentes ao programa.
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