
REGRAS DO PROGRAMA DE PARCERIA "EDUGRAM"
Ao se registrar como um Parceiro no Programa de Afiliados da Edugram, você concorda em
obedecer às Regras do Programa de Afiliados da Edugram, Política de Privacidade e Política de
Cookies. Por favor, certifique-se de ler cuidadosamente todos os documentos acima antes de se
registrar. Se você não concordar com o conteúdo desses documentos, não se inscreva no
Programa de Afiliados da Edugram.

ACORDO
As regras do programa de afiliados da Edugram são um acordo legal (doravante denominado
"Acordo") entre a Tossox Holdings Limited, registrada sob as leis de Chipre, número de registro
HE 355390, endereço registrado: Ellados 59, edifício Ioannou, escritório 3, 8020, Paphos, Chipre
(doravante - "Edugram", "nós", "nos", "nosso", "nosso", "nosso", etc.) e você (doravante -
"Parceiro", "Anunciante", "você", "Seu", "você", "você", "seu", seu, seu, etc.). O objetivo do
Acordo é colocar materiais publicitários de várias Plataformas usando os serviços da "Edugram"
(doravante - "Plataforma", "Serviços de Plataforma") em vários recursos da Internet com
hiperlinks para o seu site em tais materiais publicitários.

DEFINIÇÕES
“Parceiro” significa qualquer indivíduo que se registrou no site www.edugram.com e se tornou
um membro do Programa de Parceiros da Edugram. Você não pode se tornar um Parceiro se for
uma pessoa capaz de influenciar as atividades da Plataforma. Essas pessoas incluem
funcionários, diretores, acionistas e funcionários da Plataforma, bem como seus parentes
próximos.

“Edugram” significa um programa de compartilhamento de receita por meio do qual os
Parceiros usam técnicas de marketing para promover as Plataformas e seus serviços e atrair
visitantes para os sites de tais Plataformas de acordo com os termos do Contrato.

“Recompensa do Parceiro” significa a compensação monetária que você recebe por participar
do Programa de Parceiro da Edugram. A remuneração do Parceiro depende do número de ações
direcionadas determinadas por cada Plataforma que usa os serviços da "Edugram" de forma
independente. As condições especiais de recebimento da Recompensa do Parceiro, bem como
tarifas e tarifas especiais, são determinadas por cada Plataforma em acordo com a Edugram e
estão disponíveis na conta pessoal de cada Parceiro. Para que a ação alvo seja considerada
perfeita, o Usuário Final deve acessar o site da Plataforma por meio do Hyperlink nos materiais
de publicidade do Parceiro.

“Pagamento de Prêmios” (retirada de fundos) significa um serviço de provedores de
pagamento, dentro do qual você pode receber um Prêmio. Atualmente, você pode sacar fundos
para um cartão de crédito ou débito (Visa / Mastercard), bem como através do Qiwi, WebMoney,
YuMoney, Paypal.

"Link" significa um link para o site de qualquer uma das Plataformas usando os serviços da
Edugram, contendo seu identificador individual. Você receberá seu identificador de link somente
após se tornar um membro do Programa de Afiliados da Edugram.

"Ciclo de vida de um cookie" significa 30 dias a partir da data da primeira transição do Usuário
Final para a Plataforma através do Link do Parceiro de acordo com as Regras do Programa de
Afiliados Edugram. O ciclo de vida de um cookie difere dependendo da ação pretendida em cada
plataforma específica.

“Usuário Final” significa um usuário autorizado real da Plataforma que registra sua conta e
executa uma ação direcionada na Plataforma.



“Anunciante” significa qualquer pessoa física ou jurídica que seja o administrador da
Plataforma anunciada.

“Objetivo-alvo” significa solicitar e / ou adquirir serviços ou bens na Plataforma.

“Terceiro” significa qualquer pessoa ou entidade que não seja parte do Contrato.

"Conta" significa uma conta no site www.edugram.com, que pertence ao Parceiro, que
armazena seus dados pessoais e rastreia informações sobre suas atividades, incluindo
informações sobre pagamentos.

“Seu site” ou “site do parceiro” significa o site na Internet especificado por você durante o
registro, que está sob seu controle e / ou pertence a você.

“Plataforma” significa o site anunciado pelos Afiliados. A Edugram e o Anunciante têm o
direito de celebrar um acordo sobre a prestação de serviços de geração de leads, que pode conter
condições adicionais para a prestação de serviços de publicidade. Ao mesmo tempo, a celebração
de tal acordo não isenta da execução dos termos do Acordo. 

DIREITOS DO PARCEIRO
O Parceiro tem o direito, sujeito às seguintes restrições: (i) demonstrar os serviços da Plataforma
aos seus clientes ou clientes potenciais e promover tais serviços, (ii) fornecer aos Usuários Finais
acesso para usar os serviços da Plataforma de acordo com o Contrato, levando em consideração
que os Usuários finais aceitaram os termos dos Contratos.

A nosso critério, oferecemos suporte aos nossos Parceiros. Você pode entrar em contato conosco
enviando-nos um e-mail para support@edugram.com.

 

OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO
1. É sua responsabilidade concluir o processo de registro em www.edugram.com. Você é o

único responsável pela integridade, precisão e confiabilidade das informações fornecidas
em seu perfil de conta e no site que você possui e / ou opera.

2. O Parceiro pode ter apenas 1 (uma) conta.

3. Você é o único responsável pelo funcionamento do seu site e pela colocação de materiais
publicitários nele, bem como pelo conteúdo de todos os materiais que aparecem no seu
site e que você usa no curso de suas atividades de marketing. É sua responsabilidade
garantir que os materiais postados em seu site ou de outra forma usados   como parte de
suas atividades de marketing não infrinjam os direitos de terceiros (incluindo direitos
autorais, direitos de marca registrada, confidencialidade de certas informações, etc.) ... A
"Edugram" não se responsabiliza por links que conduzam a qualquer outro site que não o
site da Plataforma que utiliza os serviços "Edugram", e por qualquer conteúdo que possa
ser encontrado ao abrir tais links. Não somos responsáveis   por materiais que violem os
direitos de terceiros usados   em suas atividades de marketing. 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A “Edugram” respeita a confidencialidade das informações de seus usuários e não divulga dados
pessoais a terceiros sem o seu consentimento. Informações mais detalhadas sobre as regras de
trabalho da "Edugram" com dados pessoais são apresentadas em nossa Política de Privacidade.

REMUNERAÇÃO DO PARCEIRO
1. O Afiliado recebe sua recompensa somente após a ação direcionada ser aprovada pelo

Anunciante. O montante específico da remuneração é determinado pela Plataforma de
forma independente. Todas as informações sobre o valor específico da remuneração,
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tarifas e ações direcionadas estão disponíveis na conta pessoal do Parceiro (na seção
"Ofertas").

2. A recompensa é paga automaticamente assim que a ação alvo for considerada totalmente
concluída. O recebimento de uma recompensa está disponível após o parceiro confirmar
seu número de telefone.

3. Se o Anunciante suspeitar que o número de ações direcionadas foi coletado pelo Parceiro
por meio de fraude ou outras ações ilegais, a Edugram tem o direito de atrasar o
pagamento da Remuneração ao Parceiro até que as questões do Anunciante sejam
resolvidas quanto ao mérito.

4. A retirada de fundos é possível por Visa / Mastercard ou por meio de Qiwi, WebMoney e
YuMoney. O valor mínimo de retirada para dólares é de 20 (vinte) dólares americanos
para rublos - 20 reais para retiradas via Qiwi, WebMoney e YuMoney e 50 reais para
retiradas com cartões.

5. A remuneração do Afiliado recebida como resultado de fraude, ações ilegais ou
excessivamente intrusivas, vendas intrusivas ou métodos de marketing podem ser
canceladas a critério da Edugram. Atividades fraudulentas também resultarão na
suspensão imediata da conta.

6. Apenas as estatísticas coletadas pela “Edugram” podem ser usadas para determinar o
valor da recompensa. 

BLOQUEANDO CONTA
1. Este Acordo entrará em vigor após a conclusão bem-sucedida do processo de registro no

site www.edugram.com. O acordo termina quando rescindido por qualquer uma das
partes. Se o Parceiro pretende rescindir este Contrato, ele precisa enviar uma mensagem
de e-mail simples para o endereço de e-mail support@edugram.com. Se você violar os
termos do Acordo, ou se Edugram tiver motivos para acreditar que você os está violando,
a Edugram tem o direito de rescindir o Acordo enviando a você uma notificação
eletrônica sobre isso.

2. A rescisão deste Acordo resultará na desativação (bloqueio) de sua conta ou acesso à sua
conta, bem como no confisco e cancelamento de todos os valores acumulados e a pagar
da Recompensa, caso tenham sido acumulados como resultado de fraude, ilegal ou ações
excessivamente intrusivas, vendas intrusivas ou técnicas de marketing. 

REQUISITOS DE FONTE DE TRÁFEGO
1. Antes que o Parceiro use suas fontes na rede de parceiros da “Edugram”, cada uma

dessas fontes deve ser pré-aprovada pela administração da “Edugram”. A verificação
preliminar de uma nova fonte leva até 72 (setenta e duas) horas. A administração
reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer fonte.

2. As fontes permitidas incluem:

● Tráfego de SEO (sites, blogs, fóruns);

● Sistemas de compra e troca de tráfego (sistemas PPC);

● Sites próprios dos Parceiros;

● Redes sociais;

● Sistemas de arbitragem (compra e venda) de tráfego.

3. Fontes proibidas incluem:

● Serviços de publicidade ativa (CAP);



● Spam em qualquer formato;

● Tráfego motivado (incentivo aos usuários a realizar ações pagas pelos anunciantes
através da Edugram, ofertas de pagamento de recompensas financeiras, realização de
promoções em sites, concursos, etc.);

● Sites que violam direitos de propriedade intelectual, incluindo direitos protegidos
pelas leis de outros países além do Chipre;

● Fontes que violam a legislação da República de Chipre;

● Sites que oferecem receita por meio da visita de diversos recursos pelos usuários;

● Sites usados   apenas para publicidade, que não possuem nenhum conteúdo
independente.

4. fonte não deve conter materiais de natureza sexual, incluindo imagens, textos, links para
recursos sobre temas "adultos", bem como propaganda: любого рода насилия;

● discriminação com base na raça, sexo, religião, nacionalidade, idade ou qualquer
outra base;

● Atividades ilegais.

 

USO DE CONTEÚDO
O Parceiro não tem o direito de usar as páginas, seu conteúdo, bem como partes das páginas do
site em que a Plataforma está localizada, o site http://www.edugram.comou outro site sem o
consentimento por escrito da Plataforma ou o administrador de tal site, bem como criar nos
usuários a impressão de que o site do Afiliado é o site que hospeda a Plataforma,
www.edugram.com ou qualquer parte de tais sites. O Parceiro por este meio confirma que não
tem o direito de fazer quaisquer declarações, dar garantias / garantias quanto aos serviços da
"Edugram" e / ou a sua eficácia, com exceção daquelas que são aprovadas pela "Edugram" por
escrito.

USO IMPOSSÍVEL DO PROGRAMA DE PARCERIA
Qualquer uso ilegal ou não autorizado do Programa de Afiliados da “Edugram” é proibido. Ao
usar os Serviços da “Edugram”, você não deve violar as leis da jurisdição na qual está
localizado.

1. É proibido usar ou de qualquer forma mencionar: (i) a marca registrada Edugram e / ou
qualquer meio de identificação de Terceiros como palavras-chave em suas campanhas
publicitárias em todos os motores de busca, incluindo quaisquer erros ortográficos de
nomes comerciais; (ii) usar a marca registrada da Edugram e / ou qualquer meio de
identificação de terceiros no nome de domínio do seu site, incluindo quaisquer erros
ortográficos de nomes comerciais.

2. Você não tem o direito de alterar as marcas registradas se não tiver o direito de usá-las
dessa forma.

3. A fraude é uma ofensa grave. Fraude significa qualquer ação deliberada destinada a criar
vendas, leads ou referências para o site usando robôs, frames, frames incorporados,
scripts ou por atualização manual de páginas, cujo único objetivo é receber recompensas
enganando ou violando a confiança, contornando a boa fé cumprimento dos termos dos
Acordos. EM CASO DE TENTATIVA DE FRAUDE, E TAMBÉM DESEMPENHO DE
QUAISQUER OUTRAS AÇÕES POTENCIALMENTE PERIGOSAS PARA A
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“EDUGRAM” E SEUS PARCEIROS (POR SUPERVISÃO DO ADMINISTRADOR
DO PROGRAMA DE PARCERIAS) REMUNERAÇÃO DE PAGAMENTO.

4. É proibido o envio de SPAM. Não envie e-mails para listas de destinatários ou grupos
que você não tem permissão para enviar. Na primeira tentativa de tal violação, sua conta
será bloqueada.

5. A remuneração não é paga pela postagem de links para o seu site, bem como para aqueles
Parceiros que violam as disposições do Acordo.

6. Também é proibido:

● Autoreferral;

● Enganar deliberadamente os usuários, fornecendo informações falsas ou imprecisas
sobre os bens e serviços fornecidos (anunciar o serviço como gratuito ou subestimar
o custo dos serviços);

● Utilização de textos, slogans, banners, imagens, gráficos vetoriais e outros materiais
publicitários que prejudiquem a reputação da Edugram ou do Anunciante com seu
conteúdo;

● Uso de qualquer tipo de spam;

● Atrair tráfego com a ajuda de programas maliciosos, bem como quaisquer outros
métodos fraudulentos;

● Atrair tráfego de publicidade contextual para consultas de marca;

● Publicar em seu site ou de outra forma como parte de marketing, declarações e
comunicações que entrem em conflito com os termos do Contrato.

LIBERAR OBRIGAÇÕES DE PARCEIROS
1. Você deve garantir que a “Edugram” e a Plataforma que você anuncia sejam protegidas e

indenizadas por quaisquer reclamações, reclamações, reclamações feitas por terceiros
como resultado de:

(i) sua violação ou não conformidade com os termos do Contrato,
(ii) sua violação de qualquer lei aplicável,
(iii) suas ações dando a terceiros uma falsa impressão de que a Edugram e / ou as

Plataformas são responsáveis   por obrigações fiscais em conexão com os
pagamentos feitos a você de acordo com o Contrato, e

(iv) sua violação dos direitos de outra pessoa, incluindo violação de direitos de
propriedade intelectual (os casos referidos nas cláusulas (i) - (iv) doravante
são individualmente referidos como "Reivindicação").

2. Se em conexão com qualquer Reivindicação houver uma obrigação do Parceiro de indenizar a
responsabilidade, a Edugram e / ou as Plataformas devem notificá-lo imediatamente; ao mesmo
tempo, a "Edugram" e / ou as Plataformas têm o direito, às suas próprias custas e após o envio
de uma notificação apropriada, de participar na defesa de tal Reivindicação. A participação na
proteção não constitui uma renúncia ao direito de exigir o cumprimento de suas obrigações e
não diminui suas obrigações de fornecer proteção e isenção de responsabilidade para a Edugram
e / ou a Plataforma anunciada pelo Parceiro. O Parceiro não tem o direito de resolver a
Reivindicação sem o consentimento prévio por escrito da Edugram e da Plataforma anunciada
pelo Parceiro.

GARANTIAS AO ACEITAR OS TERMOS DO CONTRATO
Você representa e garante que:

(i) Se você é um indivíduo, tinha 18 anos de idade ou mais na data em que o
Contrato foi aceito;



(ii) Você tem toda a autoridade necessária para operar seu site e publicar qualquer
conteúdo nele;

(iii) Você tem todos os direitos necessários para promover as Plataformas por meio
de qualquer método de publicidade de sua escolha;

(iv) seu (s) site (s) e seus métodos de marketing não violam ou violam os direitos
de terceiros, "Edagram" ou Anunciantes; e o que

(v) Você é o único responsável por todos os sites que possui e / ou estão sob seu
controle e por todos os métodos de marketing utilizados. A Edugram e os
Anunciantes têm o direito de não rastrear o conteúdo de seu site ou o conteúdo
que você usa em seus materiais publicitários, e não são obrigados a possuir
informações sobre tal conteúdo e conteúdo.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
1. Qualquer obrigação ou responsabilidade da Edugram e dos Anunciantes sob este contrato

é limitada ao valor agregado de Recompensas pagas a você sob o Contrato durante o ano
anterior à reclamação relacionada.

2. O Parceiro aceita por meio deste que no trabalho do Programa de Afiliados da Edugram,
Links, sites www.edugram.com e qualquer uma das Plataformas que usam os serviços da
Edugram, pode haver interrupções, erros e outros problemas técnicos, e Edugram e
Anunciantes não são responsáveis   pelas consequências de tais interrupções ou erros.

DE OUTROS
1. A natureza do relacionamento. Nada no Contrato pressupõe a constituição de qualquer

parceria, joint venture, organização, franquia, não significa o início de vínculo
empregatício.

2. Lei Aplicável, Custos Legais. Este Acordo é regido pelas leis da República de Chipre.
Se uma das Partes no acordo tiver uma reclamação contra a outra, os procedimentos
legais relativos à reclamação dessa parte só podem ser conduzidos no tribunal estadual
apropriado da República de Chipre, de acordo com as regras de jurisdição territorial. A
parte que vence o litígio nos termos deste Contrato pode recuperar da outra parte os
honorários advocatícios incorridos em conexão com o processo.

3. Situação e obrigações fiscais. A Edugram e os Anunciantes não são obrigados a
fornecer aos Parceiros aconselhamento sobre questões fiscais e / ou jurídicas, para
estudar as questões do estatuto fiscal e / ou obrigações fiscais dos Parceiros. Os parceiros
são os únicos responsáveis   pelo cumprimento de todas as leis tributárias aplicáveis   em
suas atividades de marketing. Se a Edugram e / ou os Anunciantes fornecerem a você
quaisquer informações, tais informações não podem ser consideradas aconselhamento
fiscal ou jurídico, e a Edugram e os Anunciantes não são responsáveis   pela exatidão de
tais informações.

4. Isenção de responsabilidade. A renúncia de uma reclamação por qualquer violação
deste Acordo não constitui uma renúncia de uma reclamação por qualquer violação
anterior ou subsequente.

5. Marketing. Você concorda que a Edugram pode identificá-lo como um Parceiro da
Edugram e usar seu nome e / ou logotipo em seus materiais de publicidade para fins de
marketing. O uso de seu nome e / ou logotipo para qualquer outro propósito que não
esteja descrito ou implícito no Acordo requer seu consentimento prévio por escrito.

6. Introdução de mudanças. A "Edugram" reserva-se o direito de alterar o Contrato
publicando uma nova versão no site www.edugram.com. Se continuar a utilizar os
serviços da "Edugram" após a data de tais alterações, considera-se que aceita os termos
do Acordo na nova edição.



7. Atribuição e confirmação. Você confirma que leu o Contrato e aceita todos os seus
termos. Você reconhece que avaliou de forma independente a conveniência de aceitar o
Contrato e não confia em quaisquer representações, garantias ou declarações além das
especificadas no Contrato. Nenhuma das partes pode transferir direitos ao abrigo do
Contrato sem a autorização prévia e expressa por escrito da outra parte.

8. Notificações. Todas as notificações, consultas, reclamações, demandas e outras
mensagens relacionadas ao Acordo devem ser enviadas para: support@edugram.com. 


