
         ACEITE AOS TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA INDIK MAIS 

                                   TERMOS E CONDIÇÕES  

1. O aceite dos Termos e Condições do Programa INDIK MAIS pelo Usuário 
é considerado como uma livre manifestação de vontade pela qual se 

declara ciente e de acordo com todo o conteúdo neles previstos, sendo 
que, no caso de discordância, deverá se abster de usar a Plataforma 
da PORTAL F ou de seus contratados comerciais.  

 
2. Além disso, o Usuário INDIK’S deverá se manter atualizado, acessando 

sempre o conteúdo do presente Termo de Adesão, uma vez que poderá 
sofrer alterações a qualquer momento, em razão das adequações 
necessárias ao longo do tempo. As novas versões do presente Termo 

de Adesão entram em vigor no momento da publicação no Plataforma. 
 

VALIDAÇÃO 

 

3. Para participar do Programa INDIK MAIS, o Usuário deverá ser civilmente 
capaz de acordo com o enquadramento do Código Civil Brasileiro 

vigente (Lei 10.406/02) e com CPF ativo, além de passar por um 
processo de validação quanto à veracidade de sua identidade e 

idoneidade. 
  

4. O Usuário INDIK MAIS é exclusivamente responsável, civil e 

criminalmente, pela veracidade de suas informações cadastrais, 
ficando a PORTAL F autorizada a verificar os dados cadastrados e 

confirmar as informações, incluindo documentos adicionais, que 
poderão ser solicitados. 

 

5. Será permitido apenas um cadastro por CPF, e-mail ou telefone ficando 
PORTAL F reservada no direito de excluir temporária ou 

definitivamente qualquer cadastro que apresentar duplicidade, 
inconsistência ou qualquer espécie de fraude, o Usuário será excluído 
do Programa INDIK MAIS, não gerando qualquer direito indenizatório 

 

ATIVIDADES  
 

6. As atividades do Programa INDIK MAIS consistem em indicações de 
clientes\alunos, com o objetivo de gerar matriculas nos cursos 

ofertados, através do próprio INDIK’S ou de seus INDICADOS. 
 

7. O Usuário INDIK MAIS poderá realizar quantas atividades desejar, 
ficando, contudo, sujeitas à validação pela PORTAL F dentro dos 

critérios de quantidade e qualidade preestabelecidos pela PORTAL F 
para cada uma delas. 
 

8. Através de sua conta, o Usuário INDIK MAIS poderá visualizar e gerir 
as atividades que foram realizadas e validadas pela PORTAL F segundo 

os critérios aqui estabelecidos. 
 



9. As atividades, os critérios para o seu cumprimento e valores e 

percentuais ficarão disponíveis na Plataforma na área de acesso do 

Usuário INDIK MAIS. 
 

10.Todas as indicações feitas visando manter a segurança das 
negociações feitas pela Plataforma e a qualidade dos serviços, 

passarão pelo processo de validação prevista nos Termos Gerais de 
Uso da Plataforma. 

 

11.A atividade do Usuário INDIK MAIS somente será considerada cumprida 
se o pretendente a INDIK’S ou seu INDICADO atender os critérios de 

validação da PORTAL F e seu cadastro na Plataforma for concluído. 
Caso contrário, a indicação não terá validade e o Usuário não receberá 

o pagamento. 

Fique atento! Ao fazer uma indicação, o seu INDICADO tem um prazo 

de 10 (dez) dias para validar sua indicação e preencher o seu cadastro. 

Após esse prazo, caso o seu amigo não conclua e valide seu 

cadastro/indicação, a indicação perde a validade. 

12.Se, mesmo após feita a validação a PORTAL F verificar inconsistência 

ou irregularidade na pessoa indicada, poderá excluí-la do cadastro, 

ficando cancelada a indicação. 

 

13. O INDIK’S só poderá veicular e divulgar os conteúdos produzidos e 

pela PORTAL F ou seus contratados não podendo vincular qualquer 

conteúdo diverso ao material fornecido pela PORTAL F, qualquer outro 

material será de responsabilidade do Usuário INDIK MAIS sujeito a 

sanções penais. 

 

PAGAMENTOS 

 

14.Os pagamentos sobre as atividades serão feitos mensalmente na conta 
corrente do Usuário INDIK MAIS conforme os critérios das Regras do 

Programa serão informados por e-mail após validação do Cadastro do 
novo INDK’S 

 
15.As Regras do Programa INDIK MAIS ficarão disponíveis na nossa 

Plataforma com livre acesso por todos os Usuários podendo sofrer 

alterações em seus valores e percentuais, para mais ou para menos, e 
serão divulgadas na Plataforma previamente à sua vigência estas 

informações os Usuários receberão por e-mail.  
 

16.É responsabilidade do Usuário INDIK MAIS se manter atualizado sobre 

os valores antes de escolher a atividade que deseja realizar naquele 
mês, observando-se a data de atualização e indicação de vigência das 

Regras do Programa. 

 

 



 

 

17.O INDIK’S é o único responsável pelo recolhimento de tributos sobre 
seus ganhos, ficando PORTAL F isenta de qualquer responsabilidade. 

          EXCLUSÃO DO USUÁRIO INDIK MAIS 

18.Ocorrendo violação a qualquer regra constante no presente Termo, 

violação aos valores da PORTAL F ou ato ilícito o Usuário INDIK MAIS 
ficará sujeito ao seu desligamento do Programa o Usuário perderá o 
direito a receber qualquer pagamento, ficando os acertos submetidos 

à análise da PORTAL F. 
 

19.A PORTAL F poderá, unilateralmente, cancelar o Programa INDIK MAIS 
conforme sua conveniência imotivadamente. Neste caso, serão feitos 

os acertos dos valores devidos nos termos aqui previstos. 
 

20.Não é autorizada cessão de direitos creditórios pelos Usuários INDIK 

MAIS a terceiros a qualquer título sem o consentimento expresso da 
PORTAL F, sendo que eventuais acertos devidos pela PORTAL F 
somente serão pagos diretamente ao Usuário INDIK MAIS credor 

diretamente. 

          POLÍTICA DE PRIVACIDADE. 

21.Aplica-se ao Programa INDIK MAIS a Política de Privacidade da 
PORTAL F naquilo que couber, atendendo a LGPD - Lei Geral de 

Proteção de Dados e as condições ali previstas. 

 

 

 


