
TERMOS E CONDIÇÕES DE AFILIADOS 
Entre a FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, uma empresa registada no registo de empresas na Bulgária, com 
o número 205107669 com sede em Via G.S. Rakovski 145 ent. G, p.1, app.6 - 1000 Sofia - Bulgária. Abaixo 
também chamado "FRECUO BUSINESS COMPANY LTD e sociedade e / ou associação e / ou entidade jurídica 
e / ou sociedade unipessoal e / ou pessoa singular, em qualquer caso maiores de 18 anos, que declararam a 
idade no formulário de registro, dispostos a promover os produtos ou serviços oferecidos pela FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD, de acordo com as condições descritas abaixo, também chamado de "Afiliado" 

 
INTRODUÇÃO 

La FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - criou e desenvolveu uma plataforma de afiliação disponível on-line em 
https://www.diamodaffiliationbc.com;  
- oferece aos Afiliados acesso a diversas campanhas de marketing por setor, disponíveis em Plataforma de 
diamondaffiliation 
 - oferece, a todos os membros da rede, suporte e pagamento de comissões geradas no promoção das 
campanhas publicitárias dos Operadores, através da utilização de links textuais e outros ferramentas de 
marketing disponíveis na plataforma Diamondaffiliation. Com relação ao acima: 
 1) Qualquer webmaster ou proprietário do site, para fazer parte da rede de afiliação nomeada 
Diamondaffiliation, deve se registrar na plataforma preenchendo o formulário online apropriado e aceitando 
os Termos e Condições. 
 2) O Afiliado, com registro confirma a FRECUO BUSINESS COMPANY LTD que não é um indivíduo pessoa 
privada com idade inferior a 18 anos e que tenha todos os direitos legais para se inscrever na rede de 
afiliação. ele destaca que o acesso é proibido a menores de 18 anos.  
3) Este acordo entra em vigor a partir do momento em que o usuário for aprovado como Afiliado e 
permanecerá em vigor até a sua rescisão.  
4) O Afiliado tem sua própria e exclusiva responsabilidade de garantir que ele tenha o direito legal de 
promover os Operadores através de links ou outras ferramentas de marketing, nos WEB SITES e / ou SPACES 
pelo mesmo indicado no formulário de inscrição.  
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD reserva-se o direito de delegar estes termos e condições em qualquer 
caso condições a qualquer outra empresa de sua escolha, sem que isso implique qualquer autorização ou 
pedido de qualquer tipo pelo Afiliado. 
 
ARTIGO 1: PROPÓSITO DO ACORDO 
O objetivo deste contrato é estabelecer as condições e os termos e métodos de implementação de atividades 
e campanhas de marketing realizadas pelo Operador na plataforma, com a previsão e estrutura do comitê / 
s para o afiliado por FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
 
ARTIGO 2: OBRIGAÇÕES DA FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD obriga suas afiliadas a garantir sua operação plataforma, dando aos 
usuários acesso a serviços na plataforma de acordo com os termos e condições condições deste contrato, a 
menos que o mau funcionamento parcial também dependa da causa do em si não imputável. 
Para este propósito especifica-se que em caso de falha técnica que afeta a operação da plataforma por razões 
independente da vontade da FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, a título de exemplo e não exaustiva uma 
falha no sistema do provedor de serviços de Internet, a FRECUO BUSINESS COMPANY LTD compromete-se a 
informar o Afiliado da situação e providenciar a resolução do problema técnico mais o mais rapidamente 
possível, sem, de qualquer forma, resultar e / ou conduzir ao estabelecimento de qualquer direito ou 
reivindicação pelo Afiliado contra ele. 
 
 
 
 
 
 



A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD compromete-se a registar e armazenar a informação digital transmitida 
pelos usuários apenas pelo período estritamente necessário para a execução do contrato. 
 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD está empenhada em garantir disponibilidade e acesso permanentes 
Afiliado às estatísticas das campanhas publicitárias em andamento, cliques, registros e lucros gerados (c.d. 
Comissões). 
 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD publicará regularmente informações através do newsletter, para os 
membros da rede de afiliados, sobre novas campanhas lançadas, enquanto informações completas sobre os 
termos e condições da própria campanha. 
 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar inquestionavelmente qualquer 
novo afiliado. Em caso de recusa, a FRECUO BUSINESS COMPANY LTD reserva-se o direito de não fornecer 
qualquer explicação sobre e / ou compensação de qualquer tipo.  
 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD compromete-se a fornecer ao Afiliado todas as ferramentas de 
marketing necessário, como links de texto e assistência, através de EMAIL em info@diamondaffilationbc.com 
 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD fornecerá informações detalhadas sobre as comissões devido a Afiliados. 
O mesmo será calculado com base nas estatísticas e nos relatórios de FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
Os relatórios serão atualizados diariamente. 
 
ARTIGO 3: OBRIGAÇÕES DAS AFILIADAS 
O Afiliado compromete-se a implementar e exibir permanentemente os links fornecidos pela FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD em todas as páginas do seu site. 
O Afiliado compromete-se a não publicar ou mostrar links em sites ou espaços diferentes daqueles indicados 
durante o registro sem autorização prévia da FRECUO BUSINESS COMPANY LTD a proibição absoluta de 
qualquer ação que possa, mesmo indiretamente, levar a ações fraudulentas dos Afiliados. 
Cada site do Afiliado deve ser expressamente autorizado pela FRECUO BUSINESS COMPANY LTD para fins de 
começar a promover uma campanha de operadores. 
O material promocional e os links dos Operadores devem e podem ser anunciados apenas nos sites que será 
autorizada pela FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, a violação desta proibição, tal como no caso de banners 
usados arbitrariamente em um site não autorizado pela FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, determinará a 
suspensão imediata do Afiliado e o consequente exame da violação para os propósitos da rescisão do 
contrato para além da eventual indemnização pelos danos que daí possam resultar Afiliada da. 
O Afiliado compromete-se a cumprir os procedimentos para implementar cada campanha de marketing de 
acordo com as especificações fornecidas pelo operador. Qualquer outra e qualquer ação não prevista ou não 
descrita campanha de marketing estará sujeita à aprovação expressa do Operador. 
Em particular, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD enfatiza, destaca e chama a atenção do Afiliado sobre os 
seguintes pontos: 
- com referência ao envio de e-mails, é especificado que é formalmente proibido para o Afiliado, que o aceita 
reconhecer expressamente, promovendo o site do anunciante enviando um e-mail se não estiver autorizado 
a fazê-lo pelo Operador, exceto no caso de uso de material promocional fornecido pelo Operador em si. No 
caso de o Operador autorizar o e-mail, o Afiliado deve obter a aprovação da FRECUO BUSINESS COMPANY 
LTD para o uso de material promocional. Além disso, o Afiliado certifica que o envio O e-mail é feito com base 
na opção de consentimento, de acordo com a lei aplicável. 
- com referência ao incentivo, especifica-se que é absolutamente proibido usar qualquer forma de incentivo 
para induzir os usuários a se registrarem com qualquer operadora entre os que estão no Diamondaffiliation. 
 
 
 
 
 



- com referência ao tráfego off-line, especifica-se que qualquer forma de tráfego off-line é proibida, 
facilmente controlável e verificável por dados cruzados entre os sistemas de segurança da FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD e de qualquer operador em Diamondaffiliation. 
O afiliado reconhece e está ciente de que é proibido, em qualquer caso, adotar qualquer comportamento 
que induz e determina o registro com o abuso de uma oferta de bônus pelas Operadoras presentes Em 
Diamondaffiliation ou com um convite para se inscrever apenas e apenas para usar e usar o acima 
mencionado bônus. 
O não cumprimento de todos os itens acima e, em qualquer caso, o comportamento não está de acordo com 
o que aqui fornecido pelo Afiliado pode resultar em sua exclusão do programa em questão e na transferência 
total de todas as comissões acumuladas através de incentivos, incluindo qualquer compensação adicional 
dos danos causados. 
O Afiliado também reconhece e aceita expressamente que será obrigado em sua totalidade a manter FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD em caso de reclamação ou contestação de terceiros deve surgir como resultado da 
atividade realizada por ela, no sentido mais amplo possível e sem qualquer limitação, além da eventual e 
posterior indenização dos danos ocorridos. 
 
ARTIGO 4: COMPORTAMENTO DO COMPORTAMENTO 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, destaca e enfatiza ao Afiliado que todas as ações são proibidas destinada 
a alterar artificialmente a comissão devida. 
Qualquer ação tomada ilicitamente pelo Afiliado, com a intenção de gerar comissões, será considerado um 
comportamento fraudulento com todas as consequências do caso. Da mesma forma, qualquer ação que não 
esteja de acordo com a implementação de uma campanha de marketing pode ser considerado fraudulento 
pela FRECUO BUSINESS COMPANY LTD sem a necessidade de necessário fornecer mais justificações. 
Onde a FRECUO BUSINESS COMPANY LTD considera a existência de fraude, o contrato é pretendem rescindir 
com efeito imediato, sem qualquer aviso prévio e sem qualquer compensação. Se necessário, A FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD solicitará o reembolso de quantias indevidamente pagas ao Afiliado, reservando o 
direito de promover toda e qualquer ação para proteger e proteger suas Afiliadas legal contra o próprio 
Afiliado, com o possível pedido de indenização por danos incorridos e, consequentemente, necessário, 
dependência e por causa do comportamento do Afiliado. Se não previamente autorizada pela FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD por escrito, as seguintes transações não serão tidos em conta no cálculo das 
comissões: 
- múltiplos registros para enganar o Operador; 
- em geral, todas as ações realizadas pelo Afiliado que levam a não respeitar todas estas condições, incluindo 
as suas obrigações para com o operador. 
Além disso, a FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, em acordo com os operadores presentes no 
Diamondaffiliation inquestionavelmente reserva-se o direito de cancelar as comissões previstas no caso uma 
percentagem igual ou superior a 80% dos primeiros depósitos é igual apenas à linha de base mínima prevista 
todo operador. 
 
ARTIGO 5: CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E TERMOS DE PAGAMENTO 
Existem diferentes tipos de remuneração: 
CPA (FIXED): O chamado modelo de Custo de Aquisição funciona com um ganho baseado fixo exclusivamente 
em vendas / ações qualificadas / específicas. 
COMPARTILHAMENTO DE RECEITAS: O chamado modelo de pagamento de participação nos lucros 
(traduzido: participação nos lucros) é uma porcentagem calculada sobre o lucro gerado pelos usuários 
endereçados pelo Afiliado. 
HYBRID: modelo de pagamento que combina os modelos de Revenue Share e CPA. 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD acompanhará cada visita ao site do Operador. Na base das informações 
que serão processadas e coletadas, o Operador calculará e pagará as comissões Afiliado. 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD processará os relatórios mensalmente por 16 do mês seguinte ao de 
referência e / ou, em qualquer caso, no primeiro dia útil após e após a 16 e emitir os pagamentos devidos no 
prazo de 30 dias após a emissão do extrato mensal. 



Quando a declaração mensal é emitida, um e-mail com todos os documentos será enviado para o Afiliado 
pela equipe informações detalhadas sobre o faturamento das taxas. 
 
ARTIGO 6: MODIFICAÇÃO DE UM WEB SITE 
Quaisquer alterações feitas ao nome de qualquer um dos sites dos operadores e quaisquer alterações ao 
local de hospedagem, seu tamanho, seu objetivo, sua freqüência de atualização, não terá efeito sobre o 
Contrato, cuja aplicação, por lei e automaticamente, será em cada caso endereçado ao site modificado. 
Este Contrato refere-se a todos os locais de hospedagem deste site, existentes ou futuros. 
No caso em que o Afiliado modifica significativamente o seu site ou prevê a divulgação de campanhas 
marketing em outros sites diferentes, será realizada e obrigada a informar a FRECUO BUSINESS COMPANY 
LTD, a fim de permitir uma reavaliação das características do site do Operador. Uma vez a operação será 
concluída, o contrato será aplicado automaticamente a esses novos sites automaticamente.  
 
ARTIGO 7: RESPONSABILIDADE DAS PARTES CONTRATANTES 
Nenhuma das partes contratantes pode ser responsabilizada por qualquer perda indireta sofria do outro. 
Nenhuma das partes contratantes será responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos, ou em 
qualquer caso que podem, em certa medida, ser considerados e / ou trazidos de volta a este Acordo, 
inclusive, por meio de exemplar e não exaustiva e, portanto, sem limitação, a perda de lucros, a perda de 
renda, a perda de perda de clientes, perda ou corrupção de dados. 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD não pode ser responsabilizada pelo Afiliado se não for capaz de 
identificar um novo usuário de depósito ou um usuário do site afiliado. 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD enfatiza expressamente que a publicidade de apostas e jogos oferecidos 
na plataforma de afiliados ou indução de apostas e jogos de azar, está sujeita a restrições legais em alguns 
países onde poderiam estar sujeitos a proibições e sanções relacionadas e, neste caso, o Afiliado reconhece 
expressamente que não tem o direito de publicar material publicitário FRECUO BUSINESS COMPANY LTD em 
seu site. A participação no programa também é proibida afiliação e inscrição. 
 
ARTIGO 8: PROPRIEDADE INTELECTUAL 
Afiliados não terão direito intelectual a materiais promocionais, produtos e / ou serviços oferecidos pela 
operadora se eles anunciam uma das promoções da marca em seus sites. 
Durante toda a duração da campanha e apenas para a campanha específica que a FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD fornece Afilia o direito não exclusivo de usar as Marcas Registradas e os nomes comerciais do 
Operador para fins comercial. 
Nada neste acordo constitui uma licença, cessão, transferência ou outro direito de propriedade intelectual, 
incluindo, sem limitação, patentes, marcas comerciais, direitos autorais, bancos de dados e know-how no 
sentido mais amplo, que são e permanecerão como reserva exclusiva da FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
 
ARTIGO 9: DURAÇÃO E TERMINAÇÃO DO CONTRATO 
Este acordo é indefinido. 
Exceto para os seguintes casos: 
Resolução por justa causa 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD poderá rescindir o contrato, com efeito imediato, dando-lhe 
comunicação escrita por e-mail ao Afiliado, em caso de violação de qualquer de suas obrigações materiais, 
conforme previsto neste contrato e onde ele não pode ser remediado dentro de 10 dias a recepção do pedido 
feito pela FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
Resolução sem justa causa 
O Afiliado aceita e aceita expressamente que a FRECUO BUSINESS COMPANY LTD terá o direito de rescindir 
unilateralmente este acordo dando ao Afiliado um aviso de 30 dias a partir de recebimento da comunicação 
enviada a eles por e-mail, pela FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, sem a necessidade de qualquer motivação 
e / ou explicação de qualquer tipo. Nenhum pedido para danos podem ser antecipados e / ou exigidos pelo 
Afiliado por disposição expressa. 
 
 



Resolução para não uso 
Cada conta de afiliado inativa será automaticamente fechada e todas as comissões pendentes relacionadas 
não serão eles serão pagos ao franqueado. 
Consequências da Resolução 
Em caso de rescisão deste contrato, o Afiliado deixa imediatamente de usar todos os serviços e plataforma. 
O Afiliado será obrigado a retornar, no máximo sete dias após a resolução, todas as informações confidenciais 
enviadas a ela pela FRECUO BUSINESS COMPANY LTD sob pena de compensação por danos. 
 
ARTIGO 10: DISPOSIÇÕES FINAIS GERAIS 
O Afiliado reconhece e aceita expressamente que este Contrato não pode de forma alguma ser nem mesmo 
uma cessão parcial a terceiros, a menos que exista uma autorização expressa por escrito de FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD. 
Quando, por qualquer motivo, for estabelecido que qualquer disposição do Este Contrato não é válido ou 
inaplicável, as partes concordam expressamente que entrarão em qualquer caso considerado válido e 
operando as demais cláusulas do contrato. 
A aceitação deste contrato constitui acordo formal e acordo entre as partes, completo e exclusivo no que diz 
respeito ao seu objeto, e substitui quaisquer acordos existentes, sejam eles escrita ou verbal, em relação ao 
assunto. 
Qualquer renúncia, modificação ou correção deste acordo será efetiva somente se por escrito e assinado 
pelos representantes autorizados de cada parte. 
 
ARTIGO 11: LEI E JURISDIÇÃO 
Este acordo é totalmente regulamentado e interpretado de acordo com as leis da República Bulgara que, 
embora não esteja previsto, são de qualquer modo aplicados. 
Todas as disputas ou reivindicações decorrentes e / ou relacionadas a este contrato, e / ou violação e / ou 
resolução e / ou invalidade do mesmo, deve ser resolvido através do recurso preliminar à arbitragem em 
com as disposições das leis da República da Bulgária. 
 
ARTIGO 12: MUDANÇAS E MUDANÇAS 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD reserva-se, em qualquer caso, sem qualquer aviso, o direito de modificar 
ou integrar o presente contrato a qualquer momento. O Afiliado reconhece que, no entanto, para o mesmo 
será notificado da alteração do contrato e que a publicação no site do novo condições encontrarão aplicação 
imediata entre as partes. 
 
Lugar e data___________________________________                        Assinatura legível 
  
 
 
 
 
 
Documento de reconhecimento:____________________________N._________________ 
 
Data de lançamento_____________________________ 
 
Data de validade_________________________________ 
 
 
 
Assine, também ao lado de cada folha, adicionando o tipo de documento de identificação e o número 
 
 
 


