
 

Programa de Afiliados – Gatinho Branco Loja 

TERMOS E CONDIÇÕES 

1. O afiliado deve cadastrar-se pelo site e passar por análise da equipe Gatinho Branco. Uma 
vez aprovado, ele receberá um e-mail com usuário e senha para acessar sua área logada, por 
onde poderá acompanhar as informações de suas vendas. 

2. A comissão paga será apenas por venda concretizada pela loja (loja.gatinhobranco.com). 
3.  Vendas não concretizadas, ou seja, que o comprador desistiu e/ou não finalizou a compra, 

não são elegíveis para receber comissão. 
4.  A comissão é de 10% sobre o valor dos produtos, não sendo considerado o valor do frete 

e/ou outras taxas adicionais.  
5. As vendas devem ser realizadas por meio dos links com ID único recebidos pelo afiliado no 

momento de confirmação do cadastro e disponíveis na área logada. Vendas realizadas sem 
uso do link com ID da ONG não são contabilizadas. 

6. É responsabilidade exclusiva do afiliado a divulgação do link em seu site ou rede social. Para 
tal, o Gatinho Branco disponibiliza banners de anúncio gratuitos em seu site, que podem ser 
usados pelo afiliado. Caso o afiliado queira confeccionar um banner personalizado, deve 
fazê-lo por conta própria. 

7. Os pagamentos são realizados em ciclos mensais, até o dia 10 de cada mês por depósito 
bancário (TED) diretamente na conta da ONG. O Gatinho Branco não se responsabiliza por 
pagamentos realizados a contas informadas de forma incorreta pelo afiliado.  

8. O afiliado é inteiramente responsável pela veracidade das informações fornecidas durante o 
cadastro, assim como por mantê-las atualizadas e corretas, sob pena de ser eliminado do 
programa caso seja constatada qualquer inconsistência. 

9. Fica vedada a associação do Gatinho Branco a condutas, sites, blogs e/ou empresas 
consideradas inadequadas, danosas ou antiéticas, tais como, porém não restritas a: 
atividades ilícitas e ilegais, comércio de animais e/ou produtos de origem animal, atividades 
que atentem contra o meio ambiente, condutas contrárias aos diretos humanos, entre 
outras, sob pena de eliminação imediata do afiliado do programa. 

10. O Gatinho Branco reserva-se o direito de encerrar o programa ou eliminar afiliados que 
tenham conduta considerada inadequada, a qualquer momento, mediante aviso e 
pagamento integral de qualquer valor em saldo ao (s) afiliado (s). 

11. Afiliados que não receberem comissões por seis meses consecutivos serão removidos das 
páginas “Escolher ONG”, porém o link de afiliado continuará ativo caso a ONG queira 
divulgá-lo para receber comissões. Esta medida é para garantir destaque maior às ONGs que 
divulgam ativamente os links de afiliado em suas redes sociais e canais de atendimento, 
como forma de agradecimento e reconhecimento. 

12. Estes termos e condições podem ser alterados a qualquer momento, mediante aviso prévio 
ao afiliado, que deve então assinalar seu consentimento para continuar fazendo parte do 
programa. 

13. Casos e situações omissas serão avaliadas exclusivamente pela equipe do Gatinho Branco. 
14. Ao solicitar seu cadastro, o afiliado declara estar ciente e de acordo com os termos aqui 

definidos. 


