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Termos e condições do programa

ALL ACCESS Referral Partners são empresas e indivíduos que gostariam de fornecer 
informações ou oportunidades de negócios para a Aivo e receber uma comissão por 
recomendação com base nos valores de contrato firmados entre a empresa do cliente e 
Aivo (Os Termos e Condições do Programa são aplicados).

O modelo de pagamento por recomendação se aplica a empresas e indivíduos que 
indicam leads para a Aivo. Uma vez que o lead progrediu para um contrato assinado com 
a Aivo, a empresa recomendada seria elegível para o % correspondente do MRR total do 
contrato assinado, dependendo do modelo de pagamento assinado.

100% MRR total*
do contrato anual assinado em um modelo pré-pago ou 50% do contrato anual 
em um modelo de pagamento mensal

* Receita recorrente mensal
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Condições gerais do programa

Para se tornar um membro deste programa, é preciso aceitar expressamente as 
condições detalhadas a seguir:

• Os membros do ALL ACCESS não podem fazer parte da empresa recomendada 
nem das suas filiais.
• Os membros do ALL ACCESS não podem ser clientes atuais da AIVO nem 
pertencer a filiais, representações ou franquias de um cliente da AIVO. 
• Instituições governamentais e do Estado não poderão ser recomendadas no 
programa ALL ACCESS.
• A empresa recomendada deve assinar um contrato com a AIVO no período de seis 
meses a contar da recomendação para que a mesma dê direito ao pagamento de 
comissão.
• Os membros do ALL ACCESS podem recomendar quantos potenciais clientes 
quiserem, sem limite de número.
• O pagamento será feito quando o cliente recomendado tiver assinado um 
contrato de serviços/documento legal equivalente com a AIVO, e pagado a primeira 
fatura.
• A AIVO terá o direito de analisar o potencial cliente recomendado e se reserva o 
direito de rejeitar qualquer recomendação de acordo com seus próprios critérios.

Condições econômicas do programa:

• Comissão: o membro do ALL ACCESS receberá uma comissão determinada 
sobre o valor da operação:

• PAGAMENTO MENSAL: O membro do ALL ACCESS terá direito a receber 
uma comissão equivalente a 50% da primeira MRR (parcela mensal, na sigla em 
inglês) do contrato em pagamento mensal assinado por um prazo de doze (12)

• PAGAMENTO ANUAL: O membro do ALL ACCESS terá direito a receber 
uma comissão equivalente a 100% da primeira MRR (parcela mensal, na sigla em 
inglês) do contrato em pagamento anual assinado por um prazo de doze (12) 
meses.

• COMISSÃO: O membro ALL ACCESS terá direito a receber a comissão uma 
única vez quando for creditado na conta bancária da AIVO o valor pago pelo 
Usuário Final pela aquisição do(s) Produto(s) e/ou Serviço(s).

meses.
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• A porcentagem da Comissão se aplica exclusivamente ao preço da assinatura e 
das sessões mensais faturadas e efetivamente pagas.

• O pagamento da Comissão será realizado dentro dos 30 dias após a assinatura do 
contrato com o cliente recomendado e o recebimento pela AIVO do pagamento do(s) 
produto(s) e/ou serviço(s).

• A porcentagem de comissão será paga pela AIVO AMERICA CORP em dólares 
norte-americanos, contra a apresentação da nota fiscal correspondente. Os requisitos, 
custos e demais temas relativos à conta bancária do membro ALL ACCESS não são de 
responsabilidade da AIVO.


