Cashback WTN Pay
Programa de Recompensas
Sistema de Afiliados

Serviços WTN Pay
Primeira plataforma de compras, cashback, pagamentos,
saques, transferências e vendas baseada em blockchain.
A blockchain (também conhecida como “o protocolo da confiança”) é uma tecnologia
que visa a descentralização como medida de segurança. Surgiu em 2008 e representa,
basicamente, uma forma de validar uma transação ou registro, com transações rápidas,
taxas baixas e seu caráter descentralizado, independente da confiança em terceiros e
sem a necessidade de intermediários preexistentes e incômodos. Ela tem comprovado
ser altamente inovadora. WTN Pay lança seu serviço de vendas e pagamentos baseado
em blockchain em diversas moedas: Real-Brasil, Pesos-Argentina, Dólar-EUA e Euros.
Junto com as vendas e pagamentos será possível realizar transferências e saques entre
contas das diferentes moedas, todo isso baseado em um aplicativo disponível
atualmente para Android.

Sistema inteligente e seguro
Loja
Afiliado
R$

Saldo

R$

Saldo

Cashback

Prestadores de Serviço

App Android para compras, pagamentos, vendas, saques e
transferências de dinheiro nacional e internacional.

App Android para compras, pagamentos, vendas, saques e
transferências de dinheiro nacional e internacional.

App Android para compras, pagamentos, vendas, saques e
transferências de dinheiro nacional e internacional.

App Android para compras, pagamentos, vendas, saques e
transferências de dinheiro nacional e internacional.

Funcionamento Rede WTN Pay

Recargas de crédito no APP
• Depósito ou transferência bancária*
•

*O valor é creditado na conta do beneficiado em até 24 hs.
Transferência PIX*

*O valor é creditado na conta do beneficiado na hora.
• Transferência entre contas WTN Pay*

*O valor é creditado na conta do beneficiado na hora.

Taxa APP
Cashback em compra ou pagamento de serviço
Rede WTN Pay

4,99%
• Lojistas, comércios ou empresas: Recebimento em
conta bancária ou conta digital WTN Pay em até 24 hs.
• Afiliados: Recebimento em conta digital WTN Pay em
até 24 hs.

Funcionamento da Conta Digital WTN Pay
Afiliado ou cliente (lojista, comerciante ou empresa) efetuam o credenciamento
grátis de novos afiliados e clientes, que participam das bonificações indicadas para
cada perfil no Programa de Recompensas WTN Pay.
A Conta Digital WTN Pay (APP) tem dois perfis:

Afiliado: pode efetuar compras de produtos, pagamentos de serviços,
transferências e saques.
Clientes (Lojista, comércio ou empresa): podem efetuar vendas, compras,
pagamentos e saques.

Comprador

Lojista
O comprador efetua a transferência
do valor da compra para o lojista
através de um QR Code gerado no
momento da operação.

Programa de Recompensas WTN Pay
Com o Programa de Recompensas WTN Pay, você pode
controlar os seus ganhos, com a real possibilidade de
acumular um volume de cashback residual e crescente.
O Programa de Recompensas WTN Pay é o único do
gênero, pois é bem mais eficiente que outros programas
existentes no mercado, que fornecem cashback´s
relacionados exclusivamente a gastos pessoais ou, se fruto
de compartilhamento, com retornos fixos e pontuais.

Só aqui na WTN Pay seus ganhos são recorrentes!

Ao ajudar a familiares, parentes e amigos a pouparem dinheiro em
serviços e produtos que eles já usam você será generosamente
recompensado.
Frisamos novamente que essa recompensa será recorrente e
permanecerá enquanto eles permanecerem como afiliados ativos.
Mas não é tudo! Ao explicar e estimular seus familiares, parentes e
amigos a fazerem o mesmo, você também será recompensado pelo
compartilhamento deles. E quanto mais amigos ensinar, maior será
seu grupo de relacionamento e maior e mais crescente será sua
recompensa recorrente. Convidamos a você fazer parte de nossa
“família de compradores inteligentes”, ao fazer seu dinheiro render
mais!

Você será recompensado por divulgação de terceiros!

Aqui na WTN Pay você também é livre para convidar e
credenciar como CLIENTES os estabelecimentos dos quais
você adquire produtos ou serviços de forma frequente e
que ainda não estejam em nossa rede de parceiros
comerciais. Ao proceder desta forma, além de passar a
ganhar seu cashback nos próximos pagamentos usando sua
conta digital WTN Pay, você será recompensado por todas
as compras ou pagamentos efetuados por terceiros nestes
estabelecimentos usando igualmente nosso App.

Você ganhará um percentual do faturamento dos
estabelecimentos que credenciar!

Adesão
Após a indicação por outro afiliado, afiliado premium ou cliente,
ativo na WTN Pay, para aderir ao Programa de Recompensas
WTN Pay, o indicado deve preencher um cadastro no APP WTN
Pay, manifestando sua intenção de tornar-se um afiliado ou
cliente*.
Automaticamente, o novo afiliado ou cliente recebe seu ID +
escritório virtual e as instruções para ativar seu cadastro,
participar e indicar o Programa de Recompensas WTN Pay aos
seus amigos, parentes e familiares, aumentando a recorrência e
o valor de seus ganhos.
(*)

Para ser tornar um Afiliado Premium deve ser indicado por outro Afiliado Premium.

Compromisso mensal
Para manter-se ativo como afiliado e habilitar-se a todas as
formas de recompensas, vantagens e benefícios de acordo
com o Programa de Recompensas WTN Pay, você deverá
manter um Consumo Pessoal Mensal (CPM) mínimo de
R$ 100 (cem reais) em sua Conta Digital WTN Pay.

Perfil do afiliado ou cliente
• O afiliado ou cliente, participa por indicação de um Afiliado Premium
ativo ou outro afiliado ou cliente ativo.
• Sua participação no Programa de Recompensas WTN Pay não tem custo,
relembrando-se que pode indicar novos afiliados ou clientes de forma a
aumentar seu potencial de ganhos.
• Não participa do Programa de Qualificações WTN Pay1

Atividades
O afiliado ou cliente poderá, a seu critério, realizar uma quantidade ilimitada de
credenciamentos de familiares, parentes e amigos, bem como parcerias com
lojas, comércios ou empresas, que resultarão em recompensas diretas e indiretas
da sua posição no Programa de Recompensas WTN Pay.
(1)

Somente elegível para Afiliados Premium.

Ampla distribuição do Cashback
TRANSAÇÃO

Grupo de relacionamento
do Comprador1
Comprador

1,45%

1%

Vendedor
Prest.Serviço

4,99%

Grupo de relacionamento
do Cliente2
1,30%

Do valor da compra ou pagamento são retidos 4,99%3. Em até 24h a WTN Pay distribui a
maior parte deste montante da seguinte forma: (i) 1% para o comprador; (ii) 1,30% para o
grupo de relacionamento do Cliente; e (iii) 1,45% para o grupo de relacionamento do
Comprador.
(1)

Colaboradores direto e indiretos pelo credenciamento do Comprador – “Família Comprador”
Colaboradores direto e indiretos pelo credenciamento do Cliente – “Família Cliente”.
(3) Esse custo financeiro do Cliente pode ser aparentemente reduzido para até 3,99% mediante negociação.
(2)

IMPORTANTE: para recebimento do Cashback o Afiliado deve estar ATIVO, ou seja, tendo
utilizado seu CPM mínimo de R$ 100, conforme anteriormente explicado.

Recompensa (Cashback) para “Família Cliente”
CPM1

Cashback

Credenciador direto do Cliente2 (1º grau3)

R$ 100

1,0 %

Credenciador indireto (2º grau)

R$ 100

0,10 %

Credenciador indireto (3º grau)

R$ 100

0,05 %

Credenciador indireto (4º grau)4

R$ 100

0,05 %

Credenciador indireto (5º grau)4

R$ 100

0,10 %

Favorecido

(1)

Consumo Pessoal Mensal
(2) Cashback pode ser reduzido em função de negociação com o Cliente para redução de seu
custo financeiro. O valor da redução é acrescentado ao credenciador de 2º grau.
(3) Como numa família, os afiliados/Clientes ligam-se em linha por “grau de parentesco”. Deste
modo, entende-se por credenciador indireto de 2º grau aquele que indicou o de 1º grau.
(4) Não disponível para Afiliados ou Clientes com este perfil.

Recompensa (Cashback) para “Família Comprador”
CPM1

Cashback

Credenciador direto do Comprador (1º grau2)

R$ 100

0,20 %

Credenciador indireto (2º grau)

R$ 100

0,25 %

Credenciador indireto (3º grau)

R$ 100

0,25 %

Credenciador indireto (4º grau)3

R$ 100

0,25 %

Credenciador indireto (5º grau)3

R$ 100

0,50 %

Favorecido

(1)

Consumo Pessoal Mensal
(2) Como numa família, os afiliados/Clientes ligam-se em linha por “grau de parentesco”. Deste
modo, entende-se por credenciador indireto de 2º grau aquele que indicou o de 1º grau.
(3) Não disponível para Afiliados ou Clientes com este perfil.

Informações da empresa
WTN Pay Brasil
CNPJ: 08.097.783/0001-85
Rua Cláudio Soares, 72 - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 05422-030

WhatsApp Suporte: +55 11 4114 6887
E-mail: brasil@wtnpay.com
* WTN Pay não é um banco e não realiza operações de crédito, financiamento, investimento e/ou quaisquer operações privativas de instituições financeiras.

