
                           Regulamento programa “Parceiro SSL Soluti” 
 
 
1. Diretrizes Gerais 
A Soluti Certificação Digital, com sede na Av. 136, nº 797, 19º andar, salas 1901B a 1905B,  
Edifício New York, Setor Sul - Goiânia - GO, CEP: 74093-250, estabelece o presente regulamento do                
Programa de Indicação “Parceiro SSL”, no qual regerá nos termos e condições estipuladas a seguir. 
O programa, objeto deste regulamento, é de autoria da Soluti Certificação Digital, na qual garante               
bonificação para venda concretizada através da indicação do Parceiro SSL. 
 
2. Vigência 
O programa não se trata de sorteio, concurso ou operação semelhante e está em conformidade com as                 
disposições legais vigentes. 
O programa tem vigência por tempo indeterminado. 
 
NOTA 01. O programa poderá ser extinto a qualquer tempo a critério exclusivo da Soluti. 
Havendo qualquer alteração, será realizada uma comunicação prévia aos parceiros.  
Nestes casos, serão respeitados todos os direitos adquiridos pelos profissionais ou empresas que fizeram              
indicações até a data de extinção do programa. 
 
3. Quem pode participar 
Profissionais autônomos, empresas de tecnologia, agências de marketing digital, desenvolvedores de           
sistemas e websites, e plataformas online que utilizam certificados SSL em suas soluções.  
 
4. Como funciona o programa 
O parceiro previamente cadastrado realizará a indicação do potencial cliente, a Soluti entrará em contato               
com o mesmo, e caso a venda seja concretizada o parceiro será bonificado com a comissão referente ao                  
modelo do certificado vendido.  
 
Após efetuado o cadastro, o parceiro receberá um link exclusivo para realizar suas indicações. Este link                
contém parâmetros que garantem o controle e identificação da indicação feita, proporcionando o             
recebimento da bonificação. 
 
Fluxo de operação do programa: 
1º Cadastro do Parceiro, 2º Link de Indicação, 3º Venda finalizada, 4º Pagamento da Bonificação. 
 
 
5. Como Participar 
O parceiro deve se cadastrar no http://lp.soluti.com.br/parceirossl. 
Após o cadastro finalizado em até 48 horas, o Parceiro SSL receberá o link de indicação no qual deverá                   
utilizá-lo para indicar clientes que desejam adquirir certificados SSL.  
 
NOTA 02. Serão aceitas indicações somente de parceiros cadastrados no link abaixo. 
http://lp.soluti.com.br/parceirossl. 
 
 
6. Pagamento de Bonificação 
O pagamento da bonificação do parceiro é realizada até o dia 10 do mês subsequente da venda.  
A bonificação será paga mediante apresentação de RPA ou nota fiscal acompanhado de cópia dos               
seguintes documentos: RG, CPF, 2 telefones para contato, N° de PIS e cópia da CTPS ( parte que contém o                    
n° e a data de expedição da mesma), estas informações são necessárias para que possamos fazer o                 
cadastro do mesmo e transmiti – lo na SEFIP.  

Regulamento auditado e atualizado em 05 de julho de 2018. 
Soluti Certificação Digital 
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