SAQUE ANTECIPADO
A todos redatores e publisher do Portal Interessante, teremos novidades em
relação ao pagamento.
A partir deste mês, teremos a disponibilidade de 'saque antecipado'.
Entenda como funcionará:
As pessoas que tiverem saldo superior a 500 reais, quando fechar o último dia
do mês rendido, ao invés de esperarem até o dia 25 do próximo mês para
receberem, terão a opção de solicitar o 'saque antecipado' que funcionará da
seguinte forma:
1) Somente poderá solicitar o valor rendido do mês anterior as pessoas que
tiver o saldo superior a 500 reais.
2) Será cobrado uma taxa de 30% do valor total do afiliado. Exemplo: saldo
500,00 - 30% (R$150) = receberá R$350,00

3) Os afiliados não são obrigados a aderirem o 'saque antecipado'. Esta
opção é de livre arbítrio, podendo ou não solicitá-lo por e-mail, até o dia
2 do mês subsequente.
Exemplo: rendeu R$1.000,00 mês de março, receberia todo o valor no dia 25 de
abrir.
Caso essa pessoa solicite o 'saque antecipado' até o dia 02/04, ela receberá o
valor do mês de março no dia 03/04 descontando a taxa de 30%, ou seja, ela
receberá R$700,00.
Todo pagamento do saque antecipado será feito apenas no dia 03 de cada mês,
sendo que, para poder solicitar o afiliado deverá enviar um email para o
suporte, comunicando a solicitação. O afiliado terá dois dias para fazê-lo (1,2)
de cada mês.
OBS: Essa medida foi tomada para atender alguns afiliados que, por questões
particulares, possam vir a precisar do valor rendido. Sendo que, o valor de
desconto (30%) é uma forma de não prejudicar financeiramente o 'Portal
Interessante' é poder atender melhor às necessidades do afiliado.
Vale lembrar que essa medida é temporária, e não é obrigatória. Todos os
pagamentos continuam normal para aqueles que não solicitarem o 'saque
antecipado'.
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