FICHA DE INSCRIÇÃO - ASSESSOR DE BELEZA ORIFLAME
INDICADO POR - DADOS DA PESSOA QUE O INSCREVE

REGIÃO 202

19215581
JOAQUIM NEVES

WWW.ORINEVES.PT

Nº ASSESSOR DE BELEZA*
NOME*

Nº ASSESSOR DE BELEZA

A PREENCHER PELA ORIFLAME

NOME*
MORADA*

CÓD. POSTAL*
LOCALIDADE*
TELEFONE*

TELEMÓVEL*

E-MAIL*
DATA DE NASCIMENTO*

ANO

MÊS

B.I./CC*

DIA

NATURALIDADE

CONTRIBUINTE*

ESTADO CIVIL

HAB. LIT.

MORADA ALTERNATIVA - APENAS PARA ENTREGA DE ENCOMENDAS, QUANDO DIFERENTE DA RESIDÊNCIA
MORADA

CÓD. POSTAL
LOCALIDADE
Os dados pessoais do titular serão tratados pela Oriflame para a finalidade de gestão da relação comercial decorrente da inscrição como Assessor de Beleza Oriflame
e serão conservados pelo prazo máximo de 1 ano após a cessação da referida relação.
O titular tem o direito a solicitar o acesso aos seus dados pessoais, a sua retificação, portabilidade ou apagamento, assim como de limitar ou de se opor ao tratamento
dos seus dados pessoais. O titular poderá retirar o consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento
anteriormente prestado. Para exercer qualquer dos seus direitos, deve o titular contactar a Oriflame através do número/email 308 807 500/clientes@oriflame.com ou da
morada Oriflame Cosméticos Lda, Estrada de Talaíde, Cruzamento de S. Marcos, Pavilhão 4, 2739-503 Cacém.
Caso o titular considere que os seus dados pessoais não estão a ser tratados licitamente ou que os seus direitos não se encontram devidamente salvaguardados, poderá
apresentar uma reclamação/queixa junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Para o esclarecimento de qualquer questão relacionada com a proteção dos seus dados pessoais, o titular dos dados deverá consultar a política de privacidade
da Oriflame disponível em www.oriflame.pt.

Li e aceito os Termos e Condições
Sim, autorizo o meu Assessor de Beleza (upline) a enviar-me novidades sobre Beleza e Produto, por e-mail e SMS
Sim, autorizo a Oriflame a enviar-me novidades sobre Beleza e Produto, por e-mail e SMS

Declaro que todas as informações dadas são verdadeiras e que tomei conhecimento
e aceito as condições mencionadas neste documento (frente e verso)
Data
*

Preenchimento obrigatório

Ano

Mês

Dia

Assinatura conforme B.I. / Cartão de Cidadão

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE IDADE
Os candidatos têm que ser maiores de idade para serem assessores. Se forem menores de 18 anos e maiores de
16 anos necessitam de autorização expressa dos pais ou encarregados de educação, assim como fotocópia do B.I./CC,
Nº de Contribuinte e comprovativo de morada do mesmo.

Assinatura conforme B.I. / Cartão de Cidadão

1. IMPRESCINDÍVEL PARA REGISTO DE INSCRIÇÃO
1.1. Fotocópia legível do B.I. e Nº de Contribuinte (ou Cartão do Cidadão);
1.2. Morada de Residência Completa e Documento comprovativo em nome do próprio, cônjuge ou pais. (validade de 1 ano)
Sem estes dados, não poderemos efetuar a inscrição.
2. V
 ALOR PEDIDO (V.P.)
Valor utilizado para níveis de qualificação, manutenção e ajustamento. Este valor representa 77% do valor do produto
no Catálogo em vigor, ou seja, igual para quem tem 23% ou 30% de desconto. Exclui material de apoio, despesas de distribuição e produtos descontinuados.
3. PROGRAMA 3, 2, 1, GO!
Inicie o Programa 3, 2, 1, GO! no seu 1º Catálogo com uma encomenda de 80 V.P. e usufrua de um produto a preço reduzido e PORTES GRÁTIS!
4. KIT INÍCIO DE ATIVIDADE
50% desconto - Preço Normal €20,00, nos 3 primeiros catálogos de atividade apenas €10,00, código 102645
5. P
 RÉMIO ATIVIDADE, PORTES DE ENVIO E BÓNUS EM PRODUTO
Encomendas até 49,99 V.P., Portes de Envio €4,25;
Encomendas de 50 V.P. até 79,99 V.P., Portes de Envio €3,00;
Encomendas de 80 V.P. até 139,99 V.P., poderá escolher entre Portes Grátis ou o Prémio de Atividade 90% OFF;
Encomendas de 140 V.P. até 249,99 V.P., Portes Grátis e Prémio de Atividade 90% OFF;
Encomendas a partir dos 250 V.P., Portes Grátis, Prémio de Atividade 90% OFF e 15% em Bónus em Produtos;
Encomendas para as ilhas acresce €1,00 ao valor dos portes;
Encomendas feitas offline acresce a taxa de €1,25 de manuseamento.
6 REGRAS DE CONDUTA
6.1. A Oriflame reserva-se o direito de recusar qualquer inscrição ou reinscrição.
6.2. Os Assessores podem interromper a sua colaboração com a Oriflame a qualquer momento, bastando, para tal, comunicar essa intenção por
escrito, à Oriflame.
6.3. Antigos Assessores (ou cônjuges de antigos Assessores) podem candidatar-se como novos membros, sob certas condições:
a) Que, pelo menos, 17 catálogos tenham passado sobre a data em que o membro se demitiu ou tenha ficado inativo (a menos que a Oriflame
decida de forma diferente).
b) A nova inscrição deve especificar que está a ser realizada ao abrigo desta regra.
6.4. A Oriflame reserva-se ainda o direito de retirar a qualidade de «Assessor de Beleza Oriflame», com efeitos imediatos, a quem incumpra as regras
de ética e/ou o código de conduta da Oriflame, bem como nos casos de quebra da relação de confiança, devidamente fundamentada.
6.5. Aquando do registo online, a pessoa que se regista receberá um email de boas-vindas solicitando o envio da ficha de inscrição preenchida e assinada, comprovativo de morada e cartão do cidadão (ou B.I. e Cartão de Contribuinte). Só após o envio destes documentos, e validação por parte da
Oriflame, será considerado Assessor e ser-lhe-á atribuído crédito.
6.6. Para usufruir das campanhas e programas, bem como assumir novas categorias do Plano Oriflame (tais como assessor elite e chefe), terá obrigatoriamente de ser Assessor.
7. LINHA DE CRÉDITO
7.1. Nos três primeiros Catálogos de atividade, quando a encomenda ultrapassar os €200,00 de valor faturado, o Assessor de Beleza deve dividi-la em
duas, e para fazer a próxima encomenda deverá pagar a anterior. Após este período inicial, e se todas as faturas até aí foram pagas corretamente
e dentro das datas limites de pagamento, o Assessor de Beleza será contemplado com uma “Linha de Crédito Personalizada” que poderá ir até
€875,00.
7.2. Quando ocorrer algum débito, o Assessor de Beleza deverá efetuar o respetivo pagamento por MB (referência MB), cartão de crédito ou depósito
bancário. Se a fatura não for paga até à data limite de vencimento (crédito de 21 dias), serão cobrados juros anuais à taxa legal.

Oriflame Cosméticos Lda
Estrada de Talaíde
Cruz. São Marcos, Pav. 4
2739-503 Cacém

Correio:
Apartado 137
EC Oeiras
2781-953 Oeiras

Linha Faturação/Apoio
ao Cliente/Encomendas:
(+351) 308 807 500
Fax: 214 262 914

E-mail exclusivo para novas inscrições:
servico.inscricoes@oriflame.com
www.oriflame.pt
Oriflame contribuinte Nº 501 955 615

CÓD.: 123966

Para mais informações:
Contacte o seu Sponsor/Recrutador: Joaquim Neves (Assessor N.º 19215581) Tlm. 91 235 33 61 ou via www.orineves.pt

