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VISÃO GERAL 

Esse site é operado e administrado pela empresa HASUM. Em todo o site, os termos “nós”, “nos” e 
“nosso” se referem à Hasum. Oferecemos esse site, incluindo toda a informação, ferramentas e 
serviços disponíveis para você, como usuário, você será conduzido(a) a aceitar todos os termos, 
condições, políticas e avisos declarados no presente documento. 

Ao visitar nosso site e/ou comprar produtos da empresa, você se envolve diretamente com nossos 
“Serviços” e concorda estar vinculado(a) pelos seguintes termos e condições (“Termos de Serviço”, 
“Termos”), incluindo aqueles termos e condições e políticas adicionais referenciados neste 
documento, Termos de Serviço que se aplicam para todos os usuários do site, incluindo, sem 
limitação, os usuários que são navegadores, fornecedores, clientes, comerciantes, e/ou 
distribuidores de conteúdo. 

Por favor, leia atentamente esses Termos de Serviço antes de acessar ou usar o nosso site. Ao 
acessar ou usar qualquer parte do site, você concorda estar vinculado(a) por esses Termos de 
Serviço. Se você não concorda com todos os termos e condições desse acordo, então você não 
pode acessar o site ou usar quaisquer serviços. Se esses Termos de Serviço são considerados uma 
oferta, a aceitação é expressamente limitada a esses Termos de Serviço. 

Quaisquer novos recursos ou ferramentas que são adicionados à loja atual devem também estar 
sujeitas aos Termos de Serviço. Você pode revisar a versão mais atual dos Termos de Serviço a 
qualquer momento nessa página. Reservamos o direito de atualizar, alterar ou trocar qualquer 
parte desses Termos de Serviço ao publicar atualizações e/ou alterações ao nosso site. É sua 
responsabilidade verificar essa página periodicamente para alterações. A consulta prévia irá te 
previnir de imprevistos, Seu uso contínuo ou acesso ao site após a publicação de quaisquer 
alterações, constitui aceitação dessas alterações. 

CLÁUSULA 1 – TERMOS DA LOJA ONLINE 

Ao concordar com esses Termos de Serviço, você afirma que você tem a maioridade em seu 
estado de residência e/ou você nos deu seu consentimento para permitir que qualquer um dos 
seus dependentes menores de idade usem esse site. 

O uso dos nossos produtos para qualquer fim ilegal ou não autorizado está proibido podendo 
acarretar em desligamento imediato, violar quaisquer leis em sua jurisdição (incluindo, as leis de 
direitos autorais) será passivo de medidas cabíveis. 

Você não deve transmitir quaisquer ameaças ou vírus ou qualquer código de natureza destrutiva. 

CLÁUSULA 2 – CONDIÇÕES GERAIS 

 

Reservamos o direito de recusar o serviço a qualquer um por qualquer motivo a qualquer 
momento. 
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Você entende que o seu conteúdo (não incluindo informações de cartão de crédito), pode ser 
transferido sem criptografia e envolver (a) transmissões por várias redes; e (b) alterações para se 
adaptar e se adequar às exigências técnicas de conexão de redes ou dispositivos. Informações de 
cartão de crédito são sempre criptografadas durante a transferência entre redes. 

Você concorda em não reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar qualquer parte 
do Serviço, uso do Serviço, ou acesso ao Serviço ou qualquer contato no site através do qual o 
serviço é fornecido, sem permissão expressa escrita por nós. 

Os títulos usados nesse acordo são incluídos para conveniência apenas e não vão limitar ou, caso 
contrário, afetar esses Termos. 

CLÁUSULA 3 – PRECISÃO, INTEGRIDADE E ATUALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

Nós somos responsáveis se as informações disponibilizadas nesse site não são precisas, completas 
ou atuais, Porém o material nesse site não deveria ser usado como a única base para fazer 
decisões sem consultar fontes de informações primárias, mais precisas, mais completas ou mais 
atuais. Qualquer confiança somente no material desse site é por sua conta e risco. 

Esse site pode conter certas informações históricas. Informações históricas, necessariamente, não 
são atuais e são fornecidas para sua referência apenas. Reservamos o direito de modificar os 
conteúdos desse site a qualquer momento, mas nós não temos obrigação de atualizá-los sobre 
quaisquer informações em nosso site. Você concorda que é sua responsabilidade monitorar 
alterações no nosso site. 

CLÁUSULA 4 – MODIFICAÇÕES AO SERVIÇO E PREÇOS 

Preços para nossos produtos são sujeitos a alteração sem notificação. 

Reservamos o direito de, a qualquer momento, modificar ou descontinuar o nosso Serviço 
(qualquer parte ou conteúdo completo do mesmo) sem notificação. 

Nós não devemos ser responsabilizados por você ou por qualquer terceiro por qualquer 
modificação, alteração de preço, suspensão ou descontinuação do Serviço. 

CLÁUSULA 5 – PRODUTOS OU SERVIÇOS (se aplicável) 

Certos produtos ou serviços podem estar disponíveis exclusivamente online através do site. Esses 
produtos ou serviços podem ter quantidades limitadas e são sujeitos a retorno ou troca apenas de 
acordo com nossa Política de Retorno. 

Fizemos todo o esforço para exibir tão precisamente quanto possível as cores e imagens dos 
nossos produtos que aparecem na loja. Nós não podemos garantir que a exibição de qualquer cor 
do monitor do seu computador será precisa. 

Reservamos o direito, mas não somos obrigados, de limitar as vendas de nossos produtos ou 
Serviços para qualquer pessoa, região geográfica ou jurisdição. Podemos exercer esse direito 
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numa base de caso a caso. Reservamos o direito de limitar as quantidades de quaisquer produtos 
ou serviços que oferecemos. Todas as descrições de produtos ou preços de produtos são sujeitos a 
alteração a qualquer momento sem notificação, a nosso critério exclusivo. Reservamos o direito 
de descontinuar qualquer produto a qualquer momento. Qualquer oferta por qualquer produto ou 
serviço feito nesse site é nula onde proibida. 

CLÁUSULA 6 – PRECISÃO DE INFORMAÇÕES DE FATURAMENTO E CONTA 

Reservamos o direito de recusar qualquer pedido que você faça conosco. Podemos, a nosso 
próprio critério, limitar ou cancelar quantidades compradas por pessoas, por domicílio ou por 
pedido. Essas restrições podem incluir pedidos feitos por ou sob a mesma conta de cliente, o 
mesmo cartão de crédito, e/ou pedidos que usam a mesma fatura e/ou endereço de envio. No 
caso em que fizermos uma alteração para ou cancelar um pedido, podemos tentar notificá-lo ao 
contatar o e-mail e/ou endereço/número de telefone de faturamento fornecidos no momento que 
o pedido foi feito. Reservamos o direito de limitar ou proibir pedidos que, em nosso critério 
exclusivo, parecem ser feitos por comerciantes, revendedores ou distribuidores. 

Você concorda em fornecer uma informação de conta e compra atual, completa e precisa para 
todas as compras feitas em nossa loja. Você concorda em atualizar prontamente sua conta e 
outras informações, incluindo seu endereço de e-mail, números de cartão de crédito e datas de 
validade, para que possamos completar suas transações e contatar você. 

CLÁUSULA 7 – FERRAMENTAS OPCIONAIS 

Qualquer uso por você de ferramentas opcionais oferecidas através do site é inteiramente por sua 
conta e risco e você deve garantir que você é familiar e aprova os termos em que as ferramentas 
são fornecidas pelos relevantes fornecedor(es) terceiro(s). 

Podemos também, no futuro, oferecer novos serviços e/ou recursos através do site (incluindo, o 
lançamento de novas ferramentas e recursos). Tais recursos novos e/ou serviços devem também 
estar sujeitos a esses Termos de Serviço. 

CLÁUSULA 8 – LINKS DE TERCEIROS 

Certos produtos, conteúdos e serviços disponíveis via nosso Serviço podem incluir materiais de 
terceiros. 

Links de terceiros nesse site podem direcionar você para sites de terceiros que não são afiliados 
conosco. Nós não somos responsáveis por examinar ou avaliar o conteúdo ou precisão e não 
garantimos e nem teremos obrigação ou responsabilidade por quaisquer materiais ou sites de 
terceiros, ou por quaisquer outros materiais, produtos, ou serviços de terceiros. 

Não somos responsáveis por quaisquer danos ou prejuízos relacionados com a compra ou uso de 
mercadorias, serviços, recursos, conteúdo, ou quaisquer outras transações feitas em conexão com 
quaisquer sites de terceiros. Por favor, revise com cuidado as políticas e práticas dos terceiros e 
certifique-se que você as entenda antes de interagir em qualquer transação. Queixas, 
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reclamações, preocupações ou questões relativas a produtos de terceiros devem ser direcionadas 
ao terceiro. 

CLÁUSULA 9 – COMENTÁRIOS, FEEDBACK E OUTRAS SUBMISSÕES DE USUÁRIO 

Se, o nosso pedido, você envia certas submissões específicas (por exemplo entradas de concurso) 
ou sem um pedido nosso, você envia ideias criativas, sugestões, propostas, planos, ou outros 
materiais, seja online, por e-mail, por mala postal, ou de outra forma (coletivamente, 
‘comentários’), você concorda que podemos, a qualquer momento, sem restrição, editar, copiar, 
publicar, distribuir, traduzir e de outra forma usar em quaisquer comentários médios que você 
encaminha para nós. Nós não deveremos ter nenhuma obrigação (1) em manter quaisquer 
comentários em confiança; (2) pagar compensação por quaisquer comentários; ou (3) responder a 
quaisquer comentários. 

Podemos, mas não temos a obrigação de, monitorar, editar ou remover conteúdo que nós 
determinamos em nosso próprio critério ser contra a lei, ofensivo, ameaçador, calunioso, 
difamatório, pornográfico, obsceno ou censurável ou violem a propriedade intelectual de terceiros 
ou esses Termos de Serviço. 

Você concorda que seus comentários não violarão qualquer direito de qualquer terceiro, incluindo 
direitos autorais, marcas registradas, privacidade, personalidade ou outro direito pessoal ou de 
propriedade. Você concorda ainda que os seus comentários não vão conter material difamatório 
ou de outra forma ilegal, abusivo ou obsceno, ou que contenham qualquer vírus de computador 
ou outro malware que poderia de alguma forma afetar a operação do Serviço ou qualquer site 
relacionado. Você não pode usar um endereço de e-mail falso, fingir ser alguém diferente de si 
mesmo, ou de outra forma enganar a nós ou terceiros quanto à origem de quaisquer comentários. 
Você é o único responsável por quaisquer comentários que você faz e sua precisão. Nós não 
assumimos qualquer responsabilidade e não assumimos qualquer obrigação por quaisquer 
comentários publicados por você ou por qualquer terceiro. 

CLÁUSULA 10 – INFORMAÇÕES PESSOAIS 

A sua submissão de suas informações pessoais através da loja é regida pela nossa Política de 
Privacidade. 

CLÁUSULA 11 – ERROS, IMPRECISÕES E OMISSÕES 

Ocasionalmente, pode haver informações no nosso site ou no Serviço que contém erros 
tipográficos, imprecisões ou omissões que possam relacionar-se a descrições de produtos, preços, 
promoções, ofertas, taxas de envio do produto, os tempos de transporte e disponibilidade. 
Reservamos o direito de corrigir quaisquer erros, imprecisões ou omissões, e de alterar ou 
atualizar informações ou cancelar encomendas se qualquer informação no Serviço ou em qualquer 
site relacionado é imprecisa, a qualquer momento e sem aviso prévio (incluindo depois de ter 
enviado o seu pedido). 
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Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar, alterar ou esclarecer informações no Serviço ou 
em qualquer site relacionado, incluindo, sem limitação, a informações sobre preços, exceto 
conforme exigido por lei. Nenhuma atualização especificada ou data de atualização aplicada no 
Serviço ou em qualquer site relacionado, devem ser tomadas para indicar que todas as 
informações no Serviço ou em qualquer site relacionado tenha sido modificada ou atualizada. 

Não é de nossa ossada, repara qualquer eventualidade na entrega se for constatado o erro da 
parte do contratante, seja por imperícia ou imprudência 

Em caso de extravio de mercadorias, é de competência nossa restituir os valores gastos pelo 
contratante como crédito para uma nova compra em seu escritório virtual 

CLÁUSULA 12 – USOS PROIBIDOS 

Além de outras proibições, conforme estabelecido nos Termos de Serviço, você está proibido de 
usar o site ou o seu conteúdo: (a) para qualquer finalidade ilegal; (b) para solicitar outros a realizar 
ou participar de quaisquer atos ilícitos; (c) violar quaisquer regulamentos internacionais, 
provinciais, estaduais ou federais, regras, leis ou regulamentos locais; (d) infringir ou violar os 
nossos direitos de propriedade intelectual ou os direitos de propriedade intelectual de terceiros; 
(e) para assediar, abusar, insultar, danificar, difamar, caluniar, depreciar, intimidar ou discriminar 
com base em gênero, orientação sexual, religião, etnia, raça, idade, origem nacional ou 
deficiência; (f) apresentar informações falsas ou enganosas; (g) para fazer o envio ou transmitir 
vírus ou qualquer outro tipo de código malicioso que será ou poderá ser utilizado em qualquer 
forma que afete a funcionalidade ou operação do Serviço ou de qualquer site relacionado, outros 
sites, ou da Internet; (h) coletar ou rastrear as informações pessoais de outras pessoas; (i) para 
fazer spam, phishing, pharm, pretexto, spider, crawl, ou scrape; (j) para qualquer finalidade 
obscena ou imoral; ou (k) para interferir ou contornar os recursos de segurança do Serviço ou de 
qualquer site relacionado, outros sites, ou a Internet. Reservamos o direito de terminar o seu uso 
do Serviço ou de qualquer site relacionado por violar qualquer dos usos proibidos. 

CLÁUSULA 13 – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE GARANTIAS; LIMITAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE 

Nós não garantimos, representamos ou justificamos que o seu uso do nosso serviço não será 
interrompido, pontual, seguro ou livre de erros. 

Não garantimos que os resultados que possam ser obtidos do uso do serviço serão precisos ou 
confiáveis 

Você concorda que de tempos em tempos, nós podemos remover o serviço por períodos 
indefinidos de tempo ou cancelar a qualquer momento, sem notificação para você. 

Você expressamente concorda que o seu uso de, ou falta de habilidade de usar, o serviço é por sua 
conta e risco. O serviço e todos os produtos e serviços entregues para você através do serviço são 
(exceto como expressamente declarado por nós) fornecidos ‘como são’ e ‘conforme disponível’ 
para seu uso, sem qualquer representação, garantias ou condições de qualquer tipo, expressa ou 
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implícita, incluindo todas as garantias implícitas ou condições de comercialidade, quantidade 
negociável, adequação a uma finalidade específica, durabilidade, título, e não violação. 

Em nenhum caso devem a Hasum, nossos diretores, oficiais, funcionários, afiliados, agentes, 
contratantes, fornecedores de serviço ou licenciadores ser responsáveis por qualquer prejuízo, 
perda, reclamação ou danos diretos, indiretos, incidentais, punitivos, especiais ou consequentes 
de qualquer tipo, incluindo, sem limitação, lucros cessantes, perda de receitas, poupanças 
perdidas, perda de dados, custos de reposição, ou quaisquer danos semelhantes, seja com base 
em contrato, ato ilícito (incluindo negligência), responsabilidade objetiva ou de outra forma, 
decorrentes do seu uso de qualquer um dos serviços ou quaisquer produtos adquiridos usando o 
serviço, ou para qualquer outra reclamação relacionada de alguma forma para o seu uso do 
serviço ou qualquer produto, incluindo, mas não limitado a, quaisquer erros ou omissões em 
qualquer conteúdo, ou qualquer perda ou dano de qualquer tipo incorridos como resultado do uso 
do serviço ou qualquer conteúdo (ou produto) publicado, transmitido ou de outra forma 
disponível através do serviço, mesmo se avisados de sua possibilidade. Como alguns estados ou 
jurisdições não permitem a exclusão ou a limitação de responsabilidade por danos consequentes 
ou incidentais, em tais estados ou jurisdições, a nossa responsabilidade será limitada à extensão 
máxima permitida por lei. 

CLÁUSULA 14 – INDENIZAÇÃO 

Você concorda em indenizar, defender e isentar a Hasum e nossas subsidiárias, afiliadas, parceiros, 
diretores, contratados, licenciadores, fornecedores de serviços, subcontratados e funcionários, de 
qualquer reclamação ou demanda, incluindo honorários razoáveis de advogados, feitos por 
quaisquer terceiros devido a ou resultantes de sua violação destes Termos de Serviço ou os 
documentos que incorporam por referência, ou a violação de qualquer lei ou os direitos de um 
terceiro. 

CLÁUSULA 15 – INDEPENDÊNCIA 

No caso de qualquer disposição destes Termos de Serviço for considerada ilegal, nula ou ineficaz, 
tal disposição deve, contudo, ser aplicável até ao limite máximo permitido pela lei aplicável, e a 
porção inexequível será considerada separada desses Termos de Serviço, tal determinação não 
prejudica a validade e aplicabilidade de quaisquer outras disposições restantes. 

 

 

CLÁUSULA 16 – RESCISÃO 

* As obrigações e responsabilidades das partes incorridas antes da data de rescisão devem 
sobreviver a rescisão deste acordo para todos os fins. 

* Em caso de ressarcimento, a empresa dispõe de 15 dias úteis para a reposição do valor disposto 
pelo contratante. 
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*Sem justificativa plausível, será decrescido 30% da quantia em questão no ato da Devolução 

Esses Termos de Serviço são efetivos, até que seja rescindido por você ou por nós. Você pode 
rescindir estes Termos de Serviço a qualquer momento, notificando-nos previamente que já não 
deseja utilizar os nossos serviços, ou quando você tiver uma permanência de inatividade no seu 
escritório virtual igual ou superior ao prazo de 90 dias diretos. 

Se em nosso critério exclusivo você falhar, ou nós suspeitarmos que você falhou, em cumprir com 
qualquer termo ou disposição destes Termos de Serviço, nós também podemos rescindir este 
contrato a qualquer momento sem aviso prévio e você permanecerá responsável por todas as 
quantias devidas até e incluindo a data da rescisão; e/ou em conformidade, podemos lhe negar 
acesso a nossos Serviços (ou qualquer parte dele). 

CLÁUSULA 17 – ACORDO INTEGRAL 

A nossa falha em exercer ou executar qualquer direito ou disposição destes Termos de Serviço não 
constituirá uma renúncia de tal direito ou disposição. 

Esses Termos de Serviço e quaisquer políticas ou normas operacionais postadas por nós neste site 
ou no que diz respeito ao serviço constitui a totalidade do acordo e entendimento entre você e 
nós e regem o uso do Serviço, substituindo quaisquer acordos anteriores ou contemporâneos, 
comunicações e propostas, seja oral ou escrita, entre você e nós (incluindo, mas não limitado a 
quaisquer versões anteriores dos Termos de Serviço). 

Quaisquer ambiguidades na interpretação destes Termos de Serviço não devem ser interpretadas 
contra a parte que a elaborou. 

CLÁUSULA 18 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Esses Termos de Serviço e quaisquer acordos separados em que nós lhe fornecemos os Serviços 
devem ser regidos por e interpretados de acordo com as leis de (Hasum Moda Cristã; R. Francisco 
Glicério, 290 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60711-055, Loja 38, Mart 01). 

 

 

CLÁUSULA 19 – ALTERAÇÕES AOS TERMOS DE SERVIÇO 

Você pode revisar a versão mais atual dos Termos de Serviço a qualquer momento nessa página. 

 

Reservamos o direito, a nosso critério, de atualizar, modificar ou substituir qualquer parte destes 
Termos de Serviço ao publicar atualizações e alterações no nosso site. É sua responsabilidade 
verificar nosso site periodicamente. Seu uso continuado ou acesso ao nosso site ou ao Serviço 
após a publicação de quaisquer alterações a estes Termos de Serviço constitui aceitação dessas 
alterações. 
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CLÁUSULA 20 – Política da Empresa, Prazos e afins 

* A partir do momento que o cliente entra na empresa está sujeito as obrigatoriedades de 
contrato aqui delimitadas, tendo em vista que são limitações do plano de Marketing de Multinível 
dentro da empresa. Tais informações estarão descritas a seguir. 
1- Adquirindo um dos planos o cliente tem um voucher de compras que deve ser utilizado para 
comprar os produtos de sua própria escolha tanto para peças, produtos e tamanhos disponíveis na 
loja com valores varejo. Tais produtos devem ser escolhidos de acordo com o valor do voucher, a 
diferença restante a maior deve ser paga por meio de link de pagamento emitido pelo sistema 
atual, nesse link aprovado, necessário um prazo de 24h úteis para identificação, liberação e aviso 
de liberação ao patrocinador. 
2 – Após efetuado liberação dentro do sistema da compra, o pedido é enviado ao nosso setor de 
embalagem e distribuição, podendo ocorrer ainda contato de nosso para possível verificação de 
produtos ou mercadorias. Cabível apenas para situações atípicas. 
  2.1 – Em caso de trocas, nós por meio de suporte técnico entraremos em contato com o/a 
contratante para dar início a reparação do pedido e finalizar envio. 
  2.3 – Tendo em vista que trabalhamos mediante coleções, as trocas de peças devem ser 
efetuadas apenas por meio de tamanhos. 
3 – Fica a critério do cliente a escolha da forma de envio da mercadoria, sendo exposta antes da 
finalização do pedido, devendo ser respeitado o prazo de até 10 úteis para separação, embalagem 
e contato de suporte caso haja algum imprevisto conforme ponto 2 desta clausula. 
  3.1 – Caso o cliente escolha a opção “Retirar na loja!” Fica a seu critério a forma como o pedido 
deve ser enviado, tendo em vista que a empresa trabalha em parceria com empresas aéreas, 
empresas de transporte terrestre como Correios. Deverá ser cobrado o valor proporcional de frete 
ao cliente em casos de mudanças ou alterações de opção de fretes. 
  3.2 – Deixamos claro que trabalhamos em regime de pareceria com terceirizados e não temos 
controle absoluto de todos os processos que envolvem o sistema de entregas por meio deles, 
(CORREIOS, JADLOG, GOLLOG E AFINS). Nos responsabilizaremos por acompanhar o pedido do 
cliente e fazer abertura de reclamações em casos onde os prazos não forem respeitados. 
  3.3 – Em casos de extravio de mercadoria, roubo ou perca da mercadoria pelos órgãos 
terceirizados, fica de responsabilidade nossa restituir o cliente dos valores perdidos ou 
extraviados, após constatados o real extravio. Podendo ainda serem localizados e enviados pelos 
correios ou terceirizada contratada para fazer a entrega do produto na residência do cliente, 
salientamos que acompanharemos isso, para que haja a devida cobrança do valor proporcional do 
pedido localizado. 
  3.4 – É responsabilidade do cliente a conferencia de quantidade, defeito e problemas com 
qualquer um de nossos produtos enviados ao cliente que obtenham problemas no transporte, 
abriremos uma reclamação aos órgãos responsáveis pelo envio e entrega, tendo então um prazo 
de três dias corridos para conferência após o recebimento da mercadoria. 
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3.5 – Sobre restituições, fica acordado que deveram ser pagas num período de 15 dias úteis após 
acordado entre as partes que a restituição deverá ser feita. Sendo ainda delimitado que 
restituiremos os valores de produtos nesse prazo, e somente após recebimento da mercadoria na 
nossa loja, conforme código de rastreio de correios ou terceirizada com comprovação, 
restituiremos o valor pago referente ao frete em um novo prazo de 15 dias úteis. 

4 – Depois da aquisição de algum dos planos, o cliente ficará ativo por 30 dias corridos a partir do 
dia correspondente ao pagamento, consequentemente fica advertido da necessidade de ativação 
mensal. A mesma terá início no dia da comprovação do pagamento do referido pedido de ativação 
e terá sua data limite no decorrer do 30° dia conforme supracitado. O cliente que não fizer sua 
ativação dentro do sistema no prazo limite de 90 dias após a última comprovação de pagamento, 
terá seu cadastro excluído de nossos sistemas e ficará impossibilitado de fazer qualquer tipo de 
compra em qualquer modalidade até que faça uma nova aquisição de plano. A informação de 
última data de compra dentro do sistema, ficará disponível na Página Inicial do escritório virtual de 
cada cliente. 

5 – Após efetuado o cadastro dentro do sistema na rede de algum patrocinador, torna-se 
irreversível um novo cadastro por um período de 90 dias, pois o CPF do cliente fica cadastrado em 
nossos registros como pendente, logo não há possibilidade de troca de patrocinador. 
 

6 – SAQUES E DEPÓSITOS DE VALORES E BÔNUS 
Fica determinado que todas as solicitações de saque devem ser efetuadas até o dia 5 do mês 
vigente. 
Fica determinado que a empresa disponibilizará os valores solicitados no dia 15 do mês vigente as 
solicitações, ficando ainda o cliente responsável por informar dados corretos de Conta, Agencia e 
Banco determinado de acordo com a disponibilidade atual da Empresa. 
(Bradesco ou Caixa Econômica) 
Fica determinado que o valor mínimo para saque é de R$200,00, (duzentos reais). 

7 – Fica aqui neste ponto informado que o valor de ativação de plano se limita em três opções 
cada um com critérios e especificidades cada. Seguem informações detalhadas: 
 
 
#COMBOS# 
 
kit revendedor 300,00 reais a preço de catálogo 
* 40% de desconto 
* Todos os bônus do plano de carreira 
* 200 pontos inicias 
 
kit socio 1000,00 reais. 
* 45% de desconto 
* todos os bônus do plano de carreira 
* 600 pontos iniciais 
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* 30% bônus internet 
* 1000,00 reais em produtos a preço atacado. 
 
kit socio plus 2.000,00 reais 
* 50% desconto 
* todos os bônus do plano de carreira 
* 1200 pontos iniciais 
* 40% bônus de internet 
* 2.000,00 reais em produtos a preço atacado. 
 
#FORMAS DE GANHOS# 
 
1 LUCRO NA REVENDA 
2 BÔNUS INDICAÇÃO DIRETA 
3 BONUS REDE 
4 BONUS LOJA VIRTUAL ABERTA 
5 BÔNUS CARRO 
6 VIAGENS 
7 PREMIAÇÕES 

 

 

 
#DETALHES DOS BÔNUS# 
 
1 LUCRO NA REVENDA 
 
* até 100% de lucro na revenda dos produtos, dependendo do combo de entrada. 
 
2 BÔNUS INDICAÇÃO DIRETA 
 
* bonificação de 10% da compra inicial para indicação direta. 
 
3 BONUS REDE 
 
* bonificação de até 20% da dividido em 9 níveis de tudo o que sua equipe vender. 10% na 
indicação direta, 2% da segunda a terceira linha e 1% até a nona linha. 
 
 
4 BONUS LOJA VIRTUAL ABERTA 
 
* bonificação de até 30% bônus internet para o consultor de kit 1000, e 40% bônus de internet 
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para o consultor de kit 2000.   
 
5 BÔNUS CARRO 
 
* premiação de um Range Rover na qualificação de embaixador. 
sendo pagos 20% do valor como entrada, e saldo em 24 ou 36 vezes, tendo todos os meses o valor 
depositado através do BÔNUS CARRO. 
 
6 VIAGENS 
 
* viagem para Jericoacoara-ce para o nível de diamante. 
* viagem para punta caña para o nível de duplo diamante. 
* viagem para a Europa no nível de triplo diamante. 
* viagem pa Israel para o nível de embaixador. 
 
7 PREMIAÇÕES E INCENTIVOS 
 
* incentivo e premiações para os vip 500 
* incentivo e premiações para os top recrutadores. 
* incentivo e premiações para os top vendedores. 
 
#GRADUAÇÕES# 
 
1 BONZE: sendo alcançado pelo consultor que acumulou 2.000 pontos no mesmo ciclo tendo 2 
consultores ativos diretos. 
2 PRATA: sendo alcançado pelo consultor que acumulou 6.000 pontos no mesmo ciclo tendo 8 
consultores ativos sendo um bronze. 
3 OURO: sendo alcançado pelo consultor que acumulou 20.000 pontos no mesmo ciclo tendo 20 
consultores ativos sendo 2 bronzes. 
4 SAFIRA: sendo alcançado pelo consultor que acumulou 40.000 pontos no mesmo ciclo tendo 50 
consultores ativos sendo 3 bronzes. 
5 RUBI: sendo alcançado pelo consultor que acumulou 60.000 pontos no mesmo ciclo tendo 120 
consultores ativos sendo 4 bronzes. 
6 DIAMANTE: consultor que acumulou 200.000 pontos no mesmo ciclo tendo 5 bronzes em linhas 
diferentes sendo pelo menos 2 rubis e 500 ativos. 
7 DIAMANTE REAL: consultor que acumulou 500.000 pontos no mesmo ciclo tendo 5 linhas 
bronze, sendo 3 linhas rubi e 1000 ativos diretos. 
8 EMBAIXADOR: consultor que acumulou 1.000.000 pontos no mesmo ciclo tendo 5 linhas 
graduadas sendo 2 diamantes e 3 rubis tendo 5000 ativos. 
 
 
#REGRAS DAS QUALIFICAÇÕES# 
 
*BRONZE: 2.000 pontos acumulados no mesmo ciclo, 2 ativos 
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*PRATA: 6.000 pontos acumulados no mesmo ciclo, 8 ativos sendo 1 linha graduada bronze ou 
acima em qualquer nível de profundidade. 
*OURO: 20.000 pontos acumulados no mesmo ciclo, 20 ativos 2 linhas graduadas bronze ou acima 
em qualquer nível de profundidade 
*SAFIRA: 40.000 pontos acumulados no mesmo ciclo, 50 ativos 3 linha graduadas bronze ou acima 
em qualquer nível de profundidade. 
*RUBI: 60.000 pontos acumulados no mesmo ciclo, 120 ativos 4 linhas graduadas bronze ou acima 
em qualquer nível de profundidade, com PVL de 40.000 pontos. 
*DIAMANTE: 200.000 pontos acumulados no mesmo ciclo, 500 ativos, 5 linhas graduadas bronze 
ou acima, sendo 2 linhas rubi em qualquer nível de profundidade com PVL de 120.000 pontos. 
*DIAMANTE REAL: 500.000 pontos acumulados no mesmo ciclo, 1000 ativos, 5 linhas graduadas 
bronze ou acima, sendo 3 linhas rubi em qualquer nível de profundidade com PVL de 200.000. 
*EMBAIXADOR: 1.000.000 pontos acumulados no mesmo ciclo, 5000 ativos, 5 linhas graduadas 
sendo 2 diamante em qualquer nível de profundidade, 3 rubi em qualquer nível 
de profundidade com PVL de 500.000 pontos. 
 
 
#REGRAS DAS VIAGENS# 
 
*TODAS AS VIAGENS: direito a viagem atingindo a graduação uma vez no período de qualificação 
arcando com suas despesas. Atingindo 3 vezes a graduação no período de qualificação 
ganha suas despesas, e paga a do acompanhante (caso houver). Atingindo 6 vezes no período de 
qualificação ganha direito a viagens com as despesas do qualificado 
e do acompanhante. Regras vigentes para as viagens nos níveis de RUBI, DIAMANTE, DIAMANTE 
REAL E EMBAIXADOR. Poderá ser considerado acompanhante somente familiar de primeiro grau. 
as premiações em viagens NÃO PODEM SER REMARCADAS, ADIADAS OU TRANSFERIDAS. Não 
podendo ir o qualificado ou o segundo titular, deverá abrir mão da premiação em viagem. 
 
 
#REGRAS DO BÔNUS CARRO# 
 
As regras se aplicam para o nível de EMBAIXADOR, o bônus carro será depositado ao fechar a 
qualificação devida, sendo aberta a qualificação em um ciclo 
e fechada no ciclo seguinte desde que o qualificado mantenha os quesitos de graduação nos dois 
ciclos seguidos. Fechada a qualificação o qualificado passa a ter direito ao 
bônus carro, sendo depositado inicialmente 20% do valor total do carro como entrada, e o 
restante em 24 vezes sendo depositado todos os meses o valor correspondente ao 
bônus carro. É indispensável ao qualificado manter a qualificação todos os meses, não sendo 
depositado o bônus carro em um possível mês onde não alcance a qualificação. 
É vetado a escolha de outro modelo de carro que não seja o descrito no plano de carreira HASUM. 
 
 
#REGRAS DE RECONHECIMENTO# 
 



 

 

 

 

13

A critério de reconhecimento, uma vez atingido determinado nível de graduação, o consultor será 
sempre reconhecido como tal, porém q critério de pagamento de bônus será levado em 
consideração a graduação do ciclo vigente, podendo assim o consultor possuir um 
reconhecimento, recebendo seus bônus com base em uma qualificação inferior. Desde que o 
consultor não atinja nos ciclos seguintes os critérios de qualificação necessário para a qualificação. 
O consultor jamais perderá o título e reconhecimento uma vez atingida a graduação, porém o 
reconhecimento não garante o recebimento de bônus da graduação alcançada 
sendo ele dependente da manutenção da graduação nos ciclos seguintes. 
 
 
#REGRAS DE ATIVAÇÃO# 
 
Fica ao consultor a necessidade de se manter ativo a cada ciclo, fazendo um pedido mínimo inicial 
de 150 pontos, tornando assim ativo no ciclo vigente não tendo limite de compra mínima após o 
pedido de ativação e passa a ter direito a todos os bônus a serem gerados no ciclo. O consultor 
deve se manter ativo para ter direito aos bônus no caso de não ativação no período de 12 meses 
consecutivos o cadastro do consultor será cancelado. 
A ativação poderá ser feita do primeiro ao último dia de cada ciclo mensal, sendo considerado a 
ativação para o ciclo vigente independente da data de realização do pedido. 
A ativação torna o consultor ativo somente no ciclo vigente, tornando necessario a ativação no 
ciclo seguinte independente da data de realização. 
 
#REGRAS DO CICLO# 
 
O ciclo tem a duração de um mês fechado, começando sempre na data de compra do consultor e 
se encerrando no decorrer de 30 dias deste pedido, SÃO CONTADOS DIAS CORRIDOS. 
A data de ativação do consultor não altera o ciclo, o ciclo deverá ter 30 dias. 
Todas as qualificações e reconhecimentos deverão ser feitas com base no ciclo mensal, NÃO 
ACUMULANDO pontuação para o ciclo seguinte. 
 
 
#REGRAS DE PONTUAÇÃO# 
 
* Os pontos gerados a partir da saída de produtos deverão ser acumulados no ciclo mensal e 
contados para critério de reconhecimento e pagamento de bônus. 
A pontuação não acumula de um ciclo para o outro. São contados para critério de reconhecimento 
todos os pontos gerados pela equipe dentro do ciclo do mês sendo levado em consideração 100% 
dos pontos de recompra e 100% dos pontos de adesão. São contados para pagamentos de bônus 
somente as porcentagens específicas de cada bônus levando em consideração os bônus que 
pagam por adesão e recompra, somente por recompra e somente por adesão. 
Ao final de cada ciclo a pontuação é zerada, e passa a ser contada uma nova pontuação, com A 
pontuação do ciclo que se encerra deve ser calculada a qualificação atingida e calculado os bônus 
devidos do consultor. Somente a pontuação não garante qualificação, é preciso atender aos 
critérios de qualificação de cada graduação levando em consideração linhas qualificadas e ativos 
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diretos. 
* A pontuação deve ser calculada com base na saída de produtos somente, tendo como base 
R$1,50 para cada ponto. 
 
 
#REGRAS DOS BÔNUS# 
 
É preciso que o consultor atenda os critérios de cada bônus específico para ter direito ao mesmo, 
não podendo receber um bônus específico para determinada qualificação apenas com o 
reconhecimento, é preciso estar qualificado no ciclo vigente. 
 
 
#REGRAS DE UPGRADE# 
 
Fica ao consultor o direito de a qualquer momento fazer o upgrade de kit, tendo direito a todas as 
vantagens oferecidas pelo kit a ser compro, incluindo a pontuação inicial tendo porém q fazer o 
pagamento integral do valor do kit a ser compro. 
É protegido a equipe do consultor a fazer o upgrade não tendo esse consultor alteração alguma 
em sua equipe. 
 
 
#REGRAS DE REVENDA# 
 
Fica ao consultor vedado a ampla divulgação de venda dos produtos fora do preço praticado pelo 
site, causando sanções caso o consultor seja pego em tal prática, tendo por consequência 
punições que variam de acordo com a prática e reincidência. O consultor terá direito a descontos 
de acordo com seu kit de entrada que lhe trará margem de lucro 
imediatamente do seu segundo pedido em diante. 
 
– INFORMAÇÃO DE CONTATO 

HASUM – MODA CRISTÃ 
DALEF MOREIRA DE ALMEIDA – CNPJ:21.968.437.001-93 
ENDEREÇO DE LOJA FÍSICA: 
SHOPPING MARAPONGA MART MODA – LOJA 38, MART 01; 
FCO. GLICERIO 290, MARAPONGA – FORTALEZA/CE 

CONTATOS: 
FIXO: 853013.5061. 
SAC: 8598772-2329. 
EMAIL: hasum@bol.com.br 
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Fortaleza/CE, 20 de Maio de 2017. 
 

 
__________________________________________ 
Contratante Cliente 
Nome:_______________________________ 
CPF:________________________________ 

 

 
 
_____________________________________________ 
Contratado Empresa 
Dalef Moreira de Almeida 
CNPJ: 21.968.437-0001-93 
 
 

 

 


