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PROGRAMA	DE	AFILIAÇÃO	WIX	–	TERMOS	E	CONDIÇÕES	

	
ESTES	 TERMOS	 E	 CONDIÇÕES	 DO	 PROGRAMA	 DE	 AFILIAÇÃO	 (o	 "Contrato")	 estabelecem	 as	 condições	 de	
participação	no	Programa	de	Afiliação	da	Wix.com	Ltd.	uma	empresa	com	sede	localizada	em	40	Namal	St.	Tel-Aviv,	
Israel	(juntamente	com	suas	empresas	afiliadas	-	"Wix"ou	a	"Empresa").	Um	participante	no	Programa	de	Afiliação	
Wix	será	doravante	designado	como	"Afiliado"	ou	"você".		
	

1. Disposições	Gerais	

BEM-VINDO	À	WIX!		

ESTE	CONTRATO	CONTÉM	OS	TERMOS	E	CONDIÇÕES	APLICÁVEIS	À	PARTICIPAÇÃO	DO	AFILIADO	NO	PROGRAMA	DE	
AFILIAÇÃO	 WIX	 (O	 "PROGRAMA"	 OU	 "PROGRAMA	 DE	 AFILIAÇÃO").	 LEIA	 ATENTAMENTE	 ESTES	 TERMOS	 E	
CONDIÇÕES,	QUE	REPRESENTAM	UM	ACORDO	JURIDICAMENTE	VINCULATIVO	ENTRE	A	WIX	E	VOCÊ.	VOCÊ	DEVE	
CONCORDAR	E	ACEITAR	OS	TERMOS	DESTE	CONTRATO	A	FIM	DE	SE	TORNAR	UM	AFILIADO	DA	WIX.		

AO	CLICAR	NA	OPÇÃO	"CONCORDO"	NO	PEDIDO	DE	INSCRIÇÃO,	VOCÊ	CONCORDA	EM	INSCREVER-SE	COMO	UM	
AFILIADO	DO	PROGRAMA	DE	AFILIAÇÃO	E	CERTIFICA	QUE	(A)	VOCÊ	LEU	ESTE	CONTRATO	E	ENTENDE	TODO	O	SEU	
CONTEÚDO;	E	(B)	VOCÊ	CONCORDA	EM	ESTAR	OBRIGADO	POR	TODOS	OS	TERMOS	E	CONDIÇÕES	DESTE	CONTRATO,	
INCLUINDO,	 SEM	 LIMITAÇÃO,	 TODOS	 OS	 DOCUMENTOS,	 POLÍTICAS	 E	 PROCEDIMENTOS	 INCORPORADOS	 AO	
PRESENTE	POR	REFERÊNCIA	E	QUALQUER	POSSÍVEL	FUTURA	ALTERAÇÃO	OU	ACRÉSCIMOS	AO	MESMO;	E	(C)	VOCÊ	
NÃO	 TEM	QUALQUER	CONFLITO	OU	RESTRIÇÃO	QUANTO	À	 CELEBRAÇÃO	OU	 EXECUÇÃO	DESTE	 CONTRATO	OU	
QUALQUER	PARTE	DELE,	INCLUINDO	O	RECEBIMENTO	DE	QUAISQUER	HOMOLOGAÇÕES	APLICÁVEIS	EXIGIDAS	PELA	
LEGISLAÇÃO	APLICÁVEL	PARA	A	EXECUÇÃO	DESTE	CONTRATO	POR	VOCÊ.		

VIOLAÇÃO	 DE	 QUAISQUER	 DOS	 TERMOS	 DESTE	 CONTRATO	 OU	 DE	 QUAISQUER	 OUTROS	 DOCUMENTOS	
INCORPORADOS	A	ESTE	CONTRATO	POR	REFERÊNCIA	RESULTARÁ	NA	RESCISÃO	IMEDIATA	DA	SUA	PARTICIPAÇÃO	
NO	 PROGRAMA,	 SEM	 QUALQUER	 NECESSIDADE	 DE	 INFORMÁ-LO	 POR	 ESCRITO	 E	 NA	 PERDA	 DE	 QUALQUER	
PAGAMENTO	 DE	 TAXA	 DE	 AFILIAÇÃO	 PENDENTE	 AUFERIDO	 DURANTE	 A	 VIOLAÇÃO.	 VOCÊ	 CONCORDA	 EM	
PARTICIPAR	DO	PROGRAMA	POR	SUA	PRÓPRIA	CONTA	E	RISCO.		

2. Definições.		

Para	efeitos	deste	Contrato,	os	seguintes	termos	serão	entendidos	como:		
2.1. "Anúncio(s)"	deverá	ser	entendido	como	o	texto	âncora,	banners,	links	de	botão,	links	de	texto,	ou	outros	

dispositivos	gráficos	disponibilizados	pela	Wix	ao	Afiliado	e	que	sejam	usados	como	vínculo	do	Site	do	
Afiliado	para	o	Site	da	Wix.		

2.2. "Pedido	de	Afiliação"	significa	o	pedido	apresentado	por	um	Afiliado	para	participar	do	Programa,	como	
consta	no	Site	da	Wix.		

2.3. "Taxa	de	Afiliação"	ou	"taxa"	ou	"Taxa	de	Encaminhamento",	deverá	ser	entendido	como	o	montante	
aprovado	e	 incontroverso	devido	e	exigível	apenas	uma	vez	para	um	Afiliado	em	conformidade	com	o	
Plano	de	Taxa	de	Encaminhamento.		

2.4. "Site	do	Afiliado"	deverá	ser	entendido	como	os	sites	de	propriedade,	controlados	por	ou	usados	pelo	
Afiliado,	nos	quais	o	Afiliado	irá	colocar	seus	links	para	o	Site	da	Wix.		

2.5. "Prazo	de	Afiliação"	o	prazo	da	atividade	de	um	Afiliado	como	participante	no	Programa	com	início	após	
a	aprovação	da	participação	do	Afiliado,	e	terminando	de	acordo	com	o	disposto	na	Seção	12		abaixo.		

2.6. "Transação	de	Afiliação"	significa	uma	compra	por	um	Usuário	Encaminhado	Premium	(encaminhado	à	
Wix	através	dos	Códigos	de	Rastreamento	do	Afiliado)	de	um	Pacote	Premium	da	Wix.	
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2.7. "Transações	de	Afiliação	por	Mês"	significa	o	número	total	de	Transações	de	Afiliação	durante	cada	mês	
civil.	

2.8. "Restrições	de	Conteúdo"	tem	o	significado	atribuído	a	este	termo	na	Seção	3.3		neste	documento.		

2.9. "Requisitos	 de	 conversão"	 deverá	 ser	 entendido	 como	 os	 requisitos	 estabelecidos	 pela	 Wix,	 a	 seu	
exclusivo	critério	e	especificados	no	Painel	de	Controle	do	Afiliado,	para	determinar	a	conversão	bem-
sucedida	de	um	Usuário	Encaminhado	para	um	Usuário	Encaminhado	Premium.	

2.10. "Painel	de	Controle"	deverá	ser	entendido	como	uma	interface	on-line	dedicada	disponibilizada	pela	Wix	
aos	participantes	de	seu	Programa	de	Afiliação,	através	do	qual	o	Afiliado	pode	gerenciar	e	monitorar	sua	
participação	e	desempenho	no	âmbito	do	Programa	de	Afiliação.	

2.11. "Tráfego	 fraudulento"	deverá	ser	entendido	como	quaisquer	depósitos	ou	 tráfego	gerado	no(s)	Site(s)	
Afiliado(s)	 e/ou	 através	 de	 atividade	 do	Afiliado	 por	meios	 ilegais	 ou	 de	má-fé	 ou	 com	 a	 intenção	 de	
defraudar	a	Empresa,	independentemente	disso	efetivamente	causar	ou	não	danos	à	Empresa.	Tráfego	
fraudulento	inclui,	mas	não	está	limitado	a,	spam,	propaganda	enganosa,	depósitos	gerados	por	cartões	
de	crédito	roubados,	conluio,	manipulação	de	serviço,	sistema,	bônus	ou	promoções,	ofertas	para	direta	
ou	indiretamente	compartilhar	as	Taxas	de	Afiliação	com	Usuários,	e	qualquer	outro	uso	não	autorizado	
de	quaisquer	contas,	direitos	autorais	ou	marcas	registradas	de	terceiros.		

2.12. "Direitos	 de	 Propriedade	 Intelectual"	 deverá	 ser	 entendido	 como	direitos	 autorais,	 direitos	 de	marca	
registrada,	direitos	de	patente,	segredos	comerciais,	direitos	morais,	direito	de	publicidade,	direitos	de	
autores,	 direitos	 de	 contrato	 e	 licenciamento,	 reputação	 e	 todos	 os	 demais	 direitos	 de	 propriedade	
intelectual,	conforme	possam	existir	atualmente	e/ou	futuramente	e	todas	as	respectivas	renovações	e	
extensões,	 independentemente	 se	 tais	 direitos	 sejam	 decorrentes	 das	 leis	 dos	 Estados	 Unidos	 ou	 de	
qualquer	outro	estado,	país	ou	jurisdição.		

2.13. "Licença"	tem	o	significado	atribuído	a	este	termo	na	Seção	4.3	deste	documento.		

2.14. "Requisitos	de	Transação	Mínima"	significa	o	número	de	Transações	de	Afiliados	por	Mês,	definido	pela	
Wix,	como	o	número	mínimo	de	Transações	de	Afiliados	que	cada	Afiliado	deve	alcançar	para	continuar	a	
participar	no	Programa	de	Afiliação.			

2.15. "Afiliado	não	ativo"	tem	o	significado	atribuído	a	este	termo	na	Seção	10.2		deste	documento.		

2.16. "Solicitação	de	não	participação"	 tem	o	 significado	atribuído	a	 este	 termo	na	 Seção	Error!	Reference	
source	not	found.		deste	documento.		

2.17. "Usuário	 Encaminhado	Premium"	 deverá	 ser	 entendido	 como	um	Usuário	 Encaminhado	que	 atendeu	
integralmente	os	Requisitos	de	Conversão	especificados	no	Painel	de	Controle,	no	prazo	de	30	(trinta)	dias	
desde	que	esse	Usuário	 tornou-se	um	Usuário	 Encaminhado	 conforme	estabelecido	neste	documento	
(cada,	uma	"Conversão").		

2.18. "Plano	de	Taxas	de	Encaminhamento"	deverá	ser	entendido	como	um	plano	de	remuneração	do	Afiliado,	
onde	o	Afiliado	deverá	ser	pago	por	Usuário	Encaminhado	Premium	encaminhando	por	ele	nos	termos	
deste	Contrato,	em	conformidade	com	as	taxas	especificadas	no	Painel	de	Controle.		

2.19. "Usuário	Encaminhado"	deverá	ser	entendido	como	um	usuário	que	abriu	pela	primeira	vez	uma	conta	
no	Site	da	Wix,	através	dos	Códigos	de	Rastreamento	do	Afiliado	a	partir	do	Site	do		Afiliado,	e-mail	ou	de	
outras	comunicações.		

2.20. "Condições	 especiais	 de	 venda"	 deverá	 ser	 entendido	 como	descontos	 especiais	 ou	outros	 benefícios	
especiais	 cuja	aplicação	 seja	determinada	pela	Wix	a	 certas	ofertas	de	Pacote	Premium,	excluindo,	no	
entanto,	quaisquer	cupons	individuais	utilizados	por	Usuários	Encaminhados.	

2.21. "Link	Patrocinado"	deverá	ser	entendido	como		um	link	oferecido,	criado,	ou	exibido	por	uma	taxa	(seja	
baseada	em	"custo	por	clique",	comissão	ou	qualquer	outro	acordo	comercial)	por	qualquer	motor	de	
pesquisa,	portal,	serviço	de	publicidade	patrocinado	ou	outro	serviço	de	pesquisa	ou	de	encaminhamento	
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da	Internet	que	utilize	termos	de	pesquisa	ou	palavras-chave	para	identificar,	chamar	a	atenção	para,	ou	
direcionar	tráfego	de	Internet	para	um	site	na	Internet.		

2.22. "Código(s)	de	Rastreamento”	deverá	ser	entendido	como	código(s)	exclusivo(s)	específico(s)	que	a	Wix	
fornecerá	ao	Afiliado	para	rastrear	o	tráfego	e	os	usuários	que	chegam	através	de	atividades	do	Afiliado	
(incluindo,	mas	não	limitado,	a	partir	do	Site	do	Afiliado).	Este	Código	de	Rastreamento	consistirá	de	links	
de	URL	com	"etiqueta"	especial	a	serem	usados	pelo	Afiliado	na	criação	de	links	para	o	Site	da	Wix.	A	Wix	
rastreia	 seus	usuários	por	meio	de	cookies,	que	 são	válidos	por	30	 (trinta)	dias.	 Se	algum	usuário	não	
aceitar	cookies	por	qualquer	motivo	(incluindo	se	a	validade	dos	cookies	aplicáveis	expirou),	esses	usuários	
não	serão	considerados	como	Usuários	Encaminhados	do	Afiliado.		

2.23. "Usuário"	 deverá	 ser	 entendido	 tanto	 como	 Usuários	 Encaminhados	 como	 Usuários	 Encaminhados	
Premium.		

2.24. "Marcas	 Wix"	 significa,	 sem	 limitações,	 as	 marcas	 registradas,	 marcas	 de	 serviço,	 apresentações	
comerciais,	nomes	comerciais,	razão	social,	logotipos	e	quaisquer	outras	marcas	características	distintas	
da	Wix	usados	em	ou	relacionados	aos	negócios	da	Wix.		

2.25. "Pacote	Premium"	ou	"Pacote	Premium	Wix"	deverá	ser	entendido	como	qualquer	um	dos	pacotes	pagos	
oferecidos	pela	Wix	no	Site	da	Wix,	conforme	venham	a	ser	atualizados	e/ou	modificados	de	tempos	em	
tempos	pela	Wix.	Pacote	Cobrado	que:	(i)	foi	cancelado	no	prazo	de	14	(catorze)	dias	corridos	desde	o	dia	
em	que	foi	adquirido;	ou	(ii)	foi	reembolsado	em	conformidade	com	as	politicas	de	reembolso	ou	com	a	
lei	aplicável,	conforme	ocorra	de	tempos	em	tempos;	ou	(iii)	não	foi	devida	e	 integralmente	pago	pelo	
Usuário	Encaminhado	Premium,	não	será	considerado	como	um	Pacote	Premium.		

2.26. "Site	Wix"	deverá	ser	entendido	como		www.wix.com	e/ou	qualquer	outro	site	que	venha	a	ser	adicionado	
pela	Empresa,	a	seu	exclusivo	e	absoluto	critério,	de	tempos	em	tempos.		

	
3. Adesão	ao	programa.		

3.1. Para	começar	o	processo	de	inscrição,	o	Afiliado	deverá	apresentar	um	Pedido	de	Afiliação	preenchido	
através	 do	 Site	 da	Wix.	 O	 Afiliado	 deverá	 fornecer	 informações	 completas,	 verdadeiras	 e	 precisas	 no	
Pedido	de	Afiliação.	O	Pedido	de	Afiliação	será	avaliado	de	boa-fé	pela	Wix,	que	poderá	notificá-lo	de	sua	
aceitação	ou	rejeição	no	prazo	de	30	(trinta)	dias	úteis.	A	menos	que	o	Afiliado	receba	uma	notificação	
escrita	 clara	 da	Wix,	 confirmando	 sua	 participação	 no	 Programa,	 o	 Afiliado	 não	 será	 considerado	 um	
participante	do	Programa.			

3.2. A	Wix	poderá	 rejeitar	 o	 Pedido	de	Afiliação	 se,	 a	 seu	exclusivo	 critério,	 e	 por	 qualquer	motivo,	 a	Wix	
determinar	que	o	Site	ou	as	atividades	do	Afiliado	são	inadequadas	para	o	Programa.	Se	a	Wix	aceitar	o	
Pedido	de	Afiliação	e	posteriormente	o	Site	ou	atividade	do	Afiliado	for	considerado	(a	exclusivo	critério	
da	Wix)	como	inadequada	para	o	Programa,	a	Wix	poderá	rescindir	a	participação	do	Afiliado	no	Programa	
a	qualquer	momento.		

3.3. Sites	de	Afiliados	inadequados	ou	atividades	inadequadas	podem	incluir,	mas	não	serão	limitadas	a,	sites	
que	 contenham	 ou	 atividades	 relacionadas	 a	 conteúdo	 ilegal,	 ofensivo,	 injurioso,	 infrator,	 ou	 que	
incorporem	 imagens	 ou	 conteúdo	 que	 sejam,	 de	 alguma	 forma,	 ilegais,	 prejudiciais,	 ameaçadores,	
difamatórios,	obscenos,	ofensivos	ou	racial	e	eticamente	repreensíveis,	incluindo,	sem	limitação,	sites	ou	
atividades	 que:	 promovam	 a	 violência;	 promovam	 discriminação	 baseada	 em	 raça,	 sexo,	 religião,	
nacionalidade,	 deficiência,	 orientação	 sexual	 ou	 idade;	 promovam	 atividades	 ilegais	 ou	 incorporem	
quaisquer	materiais	que	 infrinjam	ou	que	ajudem	outros	 a	 infringir	 qualquer	direitos	 autorais,	marcas	
registradas	ou	outros	direitos	de	propriedade	intelectual	de	terceiros	(coletivamente,	as	"Restrições	de	
Conteúdo").		

3.4. Um	 indeferimento	 de	 um	 Pedido	 de	 Afiliação	 	 pela	Wix	 não	 deverá	 derrogar	 o	 direito	 do	 Afiliado	 de	
requerer	nova	afiliação	ao	Programa	em	qualquer	outra	ocasião	posterior,	desde	que	o	Afiliado	acate	as	
disposições	deste	Contrato.		
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4. Códigos	de	Rastreamento	e	Anúncios.	

4.1. Para	permitir	o	 rastreamento,	 relatórios	e	 contabilização	precisos	da	Taxa	de	Encaminhamento,	a	Wix	
fornecerá	ao	afiliado	um	Código	de	Rastreamento	específico.	O	Afiliado	deve	garantir	que	cada	um	dos	
links	entre	seu	Site	Afiliado	e	o	Site	da	Wix	utiliza	corretamente	os	Códigos	de	Rastreamento	fornecidos	
ao	Afiliado.		

4.2. O	 Afiliado	 não	 está	 autorizado	 a	 alterar,	 modificar	 ou	 substituir	 qualquer	 um	 dos	 Códigos	 de	
Rastreamento.	 O	 Afiliado	 somente	 receberá	 pagamentos	 em	 conformidade	 com	 o	 Plano	 de	 Taxas	 de	
Encaminhamento.	 A	 Wix	 não	 será	 responsabilizada	 perante	 o	 Afiliado	 com	 relação	 a	 qualquer	
incapacidade	do	Afiliado	em	usar	esses	Códigos	de	Rastreamento.	A	Wix	não	será	responsável	por	erros	
que	venham	a	ocorrer	no	rastreamento	de	transações	caso	o	Afiliado	tenha	feito	ou	ordenado	qualquer	
alteração	 deste	 tipo	 ao	 Código	 de	 Rastreamento.	 Para	 evitar	 dúvidas,	 o	 Afiliado	 usará	 o	 Código	 de	
Rastreamento	somente	para	os	objetivos	do	Programa.	Qualquer	outro	uso	do	Código	de	Rastreamento	
será	considerado	nulo	e,	a	exclusivo	critério	da	Wix,	será	considerado	como	violação	deste	Contrato	e	o	
Afiliado		não	terá	direito	a	quaisquer	taxas	que	sejam	baseadas	em	tal	uso	não	autorizado.		

4.3. A	Wix	pelo	presente	concede	ao	Afiliado	uma	licença	não	exclusiva,	intransferível	e	limitada	para	usar	as	
Marcas	Wix	contidas	nos	Anúncios	fornecidos	ao	Afiliado	pela	Wix	para	finalidade	exclusiva	deste	Contrato	
(a	 "Licença").	A	Wix	 fornecerá	ao	Afiliado	as	 informações	necessárias	para	permitir	que	o	Afiliado	crie	
Anúncios	adequados	a	partir	do	Site	do	Afiliado	para	o	Site	da	Wix.	O	Afiliado	não	poderá	usar	qualquer	
das	Marcas	Wix	de	qualquer	forma	diferente	do	estabelecido	nos	Anúncios.	Além	disso,	o	Afiliado	não	
poderá	de	nenhuma	maneira	modificar	qualquer	um	dos	Anúncios.	A	Licença	expira	após	o	término	ou	
rescisão	do	Prazo	de	Afiliação.		

4.4. O	Afiliado	deverá	exibir	os	Anúncios	com	bom	gosto,	adjacentes	a	qualquer	outro,	com	o	primeiro	ou	mais	
proeminente	uso	de	tais	Anúncios	em	uma	peça	de	veículo	publicitário	no	qual	tais	anúncios	aparecem,	
sujeito	a	outros	requisitos	conforme	a	Wix	possa	de	tempos	em	tempos	estipular	e	fornecer	ao	Afiliado,	
incluindo	as	diretrizes	da	marca	registrada	Wix.	O	Afiliado	não	poderá	usar	os	Anúncios	e	as	Marcas	Wix	
contidos	no	mesmo	de	uma	forma	que,	a	exclusivo	critério	da	Wix,	seja	depreciativa	ou	que	retrate	a	Wix	
de	forma	negativa.	O	Afiliado	não	terá	qualquer	outro	direito,	título	ou	participação	em	ou	aos	Anúncios	
e	às	Marcas	Wix	contidas	nos	mesmos,	salvo	conforme	especificado	na	Licença	limitada	concedida	neste	
ato.		

4.5. O	 AFILIADO	 SERÁ	 O	 ÚNICO	 RESPONSÁVEL	 PELO	 CONTEÚDO	 E	 PELA	 FORMA	 DE	 SUAS	 ATIVIDADES	 DE	
MARKETING.	TODAS	AS	ATIVIDADES	DE	MARKETING	DEVEM	SER	REALIZADAS	DE	FORMA	PROFISSIONAL,	
ADEQUADA	E	LEGÍTIMA	SOB	AS	LEIS	OU	NORMAS	APLICÁVEIS.		

4.6. A	Wix	poderá,	a	qualquer	momento	e	sem	aviso	prévio,	solicitar	que	o	Afiliado	remova	ou	modifique	os	
Anúncios,	ou	substitua	dinamicamente	os	gráficos	ou	texto	da	Wix	por	gráficos	ou	texto		adequados	à	Wix,	
a	exclusivo	critério	da	Wix.		

4.7. Quando	entre	o	Afiliado	e	a	Wix,	a	Wix	deverá	possuir	todo	direito,	título	e	participação,	incluindo	todos	
os	direitos	de	Propriedade	Intelectual	sobre	e	para	o	Site	da	Wix,	o	Programa	e	as	Marcas	Wix.		

	
5. Requisito	de	Atendimento	Mínimo.	

5.1. A	participação	no	Programa	de	Afiliação	é	contingente	e	dependente	do	atendimento	por	cada	Afiliado	do	
Requisito	de	Transação	Mínima	em	cada	mês	civil	durante	a	participação	do	Afiliado	no	Programa.	

5.2. O	Requisito	de	Transação	Mínima	consiste	na	realização	de	pelo	menos	03	(três)	Transações	de	Afiliação	
em	cada	mês	civil.	A	Wix	terá	o	direito	de	alterar	o	Requisito	de	Transação	Mínima	a	qualquer	momento	a	
seu	exclusivo	critério.	Em	caso	de	tal	mudança,	a	Wix	deverá	fornecer	um	aviso	a	todos	os	Afiliados	ativos	
participantes	do	programa.			
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5.3. Caso	o	Afiliado	não	consiga	alcançar	o	Requisito	de	Transação	Mínima,	a	Wix	terá	o	direito,	a	seu	exclusivo	
critério,	de	rescindir	a	participação	deste	Afiliado	no	Programa	de	Afiliação.	No	caso	de	tal	rescisão,	a	Wix	
deverá	fornecer	ao	Afiliado	um	aviso	informando	que	a	sua	participação	no	Programa	foi	encerrada	(um	
"Afiliado	Rescindido").	No	caso	de	tal	rescisão,	o	Afiliado	Rescindido	não	terá	quaisquer	reclamações	ou	
exigências	para	com	a	Wix	como	resultado	de	tal	rescisão.		

5.4. Um	Afiliado	Rescindido	somente	poderá	voltar	a	participar	do	Programa	de	Afiliação	após	um	período	de	
06	(seis)	meses	a	contar	da	data	da	cessação	da	participação	desse	Afiliado	no	Programa.			

			

6. E-mails	e	Publicações.		

6.1. Se	 o	 Afiliado	 enviar,	 ou	 determinar	 o	 envio	 de	 quaisquer	 mensagens	 ou	 comunicações	 por	 meios	
eletrônicos,	 incluindo	mas	 não	 limitado	 a	 e-mails	 e	mensagens	 instantâneas	 ("E-mails")	 relacionados,	
direta	ou	indiretamente,	com	este	Contrato	e/ou	com	o	Programa,	então	o	Afiliado	concorda,	reconhece,	
declara	 e	 garante	 que	 todos	 esses	 E-mails	 serão	 em	 total	 conformidade	 com	 todas	 as	 leis	 e	
regulamentações	 federais	 e	 estaduais	 aplicáveis	 em	 relação	 à	 utilização	 de	 mensagens	 eletrônicas,	
incluindo	sem	limitação,	a	Lei	de	Controle	de	Ataques	de	Pornografia	e	Marketing	Não	Solicitado	de	2003	
(Controlling	the	Assault	of	Non-Solicited	Pornography	and	Marketing	Act	of	2003	)	("Lei	CAN-SPAM")	e	a	
Lei	 de	 Proteção	 a	 Privacidade	 Infantil	 On-Line	 (Children’s	 Online	 Privacy	 Protection	 Act)	 de	 1998)	
("COPPA")	e	todas	as	outras	leis	aplicáveis	ao	Afiliado	e	ao	Site	do	Afiliado	e	incluindo,	mas	não	limitado	
a,	todas	as	leis	e	diretrizes	europeias	e	os	regulamentos	da	Comissão	de	Comércio	Federal.	

6.2. O	Afiliado	concorda	em	não	utilizar	SPAM	para	promover	a	Wix.	A	Wix	mantém	uma	política	de	tolerância	
ZERO	para	envio	de	SPAM,	incluindo,	mas	não	se	limitando	a,	e-mails	comerciais	não	solicitados.	Esta	ação	
poderá	resultar	na	imediata	suspensão	ou	rescisão	da	conta	do	Afiliado,	com	cancelamento	de	e	possível	
perda	de	Taxas	pendentes.	O	Afiliado	também	estará	em	violação	deste	Contrato	e	sujeito	a	ação	legal	e	
a	ser	responsabilizado	por	qualquer	perda	financeira	incorrida	pela	Wix.		

6.3. SPAM	é	definido	como,	sem	a	isso	se	limitar,	o	seguinte:		

6.3.1. Enviar,	 iniciar	 ou	 ordenar	 o	 envio	 de	 e-mail	 para	 qualquer	 pessoa	 que	 não	 tenha	 explicitamente	
solicitado	receber	tais	mensagens	(ou	que	tenha	explicitamente	solicitado	não	receber	outros	e-mails)	
especificamente	do	Afiliado,	incluindo,	sem	limitação	para	efeitos	de	envio	de	e-mail	não	solicitado	em	
massa,	executar	qualquer	"correspondências	em	massa"	ou	"rajadas	de	e-mails,"	ou	com	a	finalidade	
de	 envio	de	 spam	para	qualquer	 fórum	público,	 incluindo,	 sem	 limitação,	 qualquer	blog,	 fórum	de	
discussão,	listas	de	classificados,	sites	de	leilão,	altnet,	rede	de	notícias,	grupos	de	discussão	ou	serviços	
semelhantes.		

6.3.2. Empregar	qualquer	informação	falsa	ou	enganosa	sobre	a	identidade	do	Afiliado,	ou	sobre	a	intenção,	
assunto	e	origem	da	mensagem	ou	deixar	de	incluir	informações	precisas	sobre	a	identidade	do	Afiliado	
e	da	intenção,	assunto	e	origem	do	e-mail.		

6.3.3. Explorar	brechas	de	segurança	documentadas	ou	não	documentadas	nas	máquinas	de	qualquer	cliente	
ou	servidor.		

6.3.4. Deixar	 de	 (i)	 incluir	 linhas	 "De"	 e	 "Assunto"	 claras,	 válidas	 e	 bem	 visíveis	 no	 e-mail,	 (ii)	 incluir	 um	
endereço	 (ou	 hiperlink)	 de	 retorno	 funcional	 no	 e-mail	 que	 permita	 ao	 destinatário	 enviar	 uma	
solicitação	para	não	receber	mais	mensagens	do	Afiliado	 ("Solicitação	de	não	participação")	por	no	
mínimo	30	(trinta)	dias	a	contar	da	data	de	envio	do	e-mail;	ou	(iii)	honrar	qualquer	Solicitação	de	não	
participação	no	prazo	de	10	(dez)	dias	após	o	recebimento	de	tal	Solicitação	de	não	participação	pelo	
Afiliado.		

6.3.5. Obter	 endereços	 de	 e-mail	 usando	meios	 automatizados	 ou	 enviar	 qualquer	 e-mail	 para	 qualquer	
endereço	que	 tenha	sido	obtido	através	de	meios	automatizados,	 incluindo	através	da	combinação	
automatizada	de	nomes,	letras	ou	números,	ataques	de	dicionário	ou	o	uso	de	spyware,	vírus	ou	outros	
meios	de	burlar	a	segurança	do	sistema	ou	invadir	a	privacidade	do	consumidor.		
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6.3.6. Empregar	quaisquer	informações	fraudulentas,	enganosas,	falsas	ou	maquiadas	em	conexão	com	os	e-
mails.		

6.3.7. Enviar	qualquer	e-mail	comercial,	de	marketing	ou	promoção	para,	ou	coletar	quaisquer	informações	
pessoalmente	identificáveis	de,	qualquer	pessoa	que	tenha	menos	de	18	(dezoito)	anos	de	idade.		

6.4. O	Afiliado	poderá	utilizar	Códigos	de	Rastreamento	dentro	de	e-mails	enviados	pelo	Afiliado	para	usuários	
registrados	do	Site	do		Afiliado.		

	

7. Conformidade	com	leis	e	regulamentos;	Sem	conflito.	

7.1. O	Afiliado	deverá	cumprir	todos	e	quaisquer	regulamentos,	estatutos	e	leis	aplicáveis	dos	Estados	Unidos	
ou	 de	 qualquer	 outro	 Estado,	 país	 ou	 jurisdição	 em	 que	 atue,	 relativos	 a	 e-mail,	 e/ou	 comunicações	
eletrônicas.	Caberá	ao	Afiliado	estar	a	par	de	todos	esses	regulamentos,	estatutos	e	leis.		

7.2. O	 Afiliado	 somente	 poderá	 enviar	 e-mails	 que	 contenham	 um	 Código	 de	 Rastreamento	 e/ou	 uma	
mensagem	relativa	à	Wix	ou	ao	programa	Wix.	Qualquer	não	cumprimento	pelo	Afiliado	das	disposições	
desta	 Seção	 7,	 das	 Leis	 CAN-SPAM	ou	COPPA	 será	 considerado	 como	uma	 violação	 significativa	 deste	
Contrato	pelo	Afiliado	e	encerrará	todos	e	quaisquer	direitos	que	o	Afiliado	possa	ter	a	qualquer	Taxa	de	
Afiliação.		

7.3. O	Afiliado	 reconhece	 que	 as	 ações	 da	Wix	 são	 publicamente	 negociadas	 no	NASDAQ.	 Assim	 sendo,	 o	
Afiliado	 reconhece	as	 restrições	 impostas	pelas	 leis	de	valores	mobiliários	dos	Estados	Unidos	 sobre	a	
compra	ou	venda	de	títulos	mobiliários	por	qualquer	pessoa	que	tenha	recebido	informações	relevantes,	
não	públicas	sobre	a	Wix	e	sobre	a	transmissão	dessas	informações	para	qualquer	outra	pessoa	que	possa	
comprar	ou	vender	tais	títulos	com	base	em	tais	informações.	O	Afiliado	cumprirá	todas	as	leis	relativas	a	
valores	mobiliários	aplicáveis	relacionadas	com	a	compra	ou	venda,	direta	ou	indiretamente,	de	títulos	
mobiliários	da	Wix	enquanto	o	Afiliado	estiver	de	posse	de	ou	tiver	conhecimentos	de	informações	não	
públicas	relevantes	sobre	a	Wix.	Sem	prejuízo	das	disposições	deste	Contrato,	em	caso	de	violação	desta	
Seção	7.3,		este	Contrato	será	rescindido	imediatamente	sem	aviso	prévio.	

7.4. O	Afiliado	compromete-se	a	informar	imediatamente	a	Wix	por	escrito	se	o	Afiliado	participar	de	outros	
programas	oferecidos	pela	Wix,	incluindo,	mas	não	limitado	a,	o	programa	Wix	Reseller	ou	o	programa	
Wix	Pro	(Arena).	Em	tal	caso,	a	Wix,	a	seu	exclusivo	critério,	poderá	optar	por	nomear	o	Afiliado	como	seu	
afiliado	ou	Revendedor	(conforme	descrito	no	Programa	de	Revenda),	mas	em	qualquer	caso	–	não	nos	
dois,	salvo	se	confirmado	de	outra	forma	por	escrito	pela	Wix.	Caso	a	Wix	tenha	quaisquer	dúvidas	de	que	
o	Afiliado	participa	de	dois	ou	mais	programas	diferentes	sem	a	aprovação	prévia	por	escrito	da	Wix,	a	
Wix	poderá	rescindir	imediatamente	o	Contrato	e	qualquer	montante	não	pago	ou	auferido	(resultante	
de	um	ou	de	todos	os	programas)	será	anulado	e	cancelado,	tudo	a	exclusivo	critério	da	Wix.	Não	obstante	
o	acima	exposto,	a	Wix	terá	direito	a	reaver	todas	as	Taxas	pagas	ao	Afiliado	que	participou	de	dois	ou	
mais	programas	diferentes	sem	a	aprovação	prévia	por	escrito	da	Wix.		

	
8. Proibição	em	Links	Patrocinados.	

8.1. O	Afiliado	não	deverá	utilizar,	adquirir,	 licitar	ou	de	outra	forma	providenciar	um	Link	Patrocinado	que	
utilize	ou	inclua	qualquer	uma	das	Marcas	Wix.		

8.2. O	Afiliado	não	deverá	 registrar,	 adquirir	 ou	utilizar	 qualquer	 nome	de	domínio	 na	 Internet	 que	 inclua	
qualquer	uma	das	Marcas	Wix	ou	quaisquer	variações	das	mesmas.		

	

9. Taxas	de	Encaminhamento.	

9.1. Cada	novo	pacote	do	Wix	Premium	adquirido	por	um	Usuário	Encaminhado	Premium	através	de	Códigos	
de	 Rastreamento	 do	 Afiliado	 e	 sujeito	 ao	 cumprimento	 pelo	 Afiliado	 das	 disposições	 deste	 Contrato,	



7	
	

habilitará	o	Afiliado	a	receber	Taxas	de	Afiliação	de	acordo	com	o	Plano	de	Taxas	de	Encaminhamento	
indicado	no	Painel	de	Controle	para	esse	Afiliado.		

9.2. Não	obstante	a	Seção	9.1	supramencionada,	caso	qualquer	Usuário	Encaminhado	adquira	um	novo	Pacote	
Premium	através	de	Códigos	de	Rastreamento	do	Afiliado	e	tal	compra	esteja	sujeita	aos	Termos	de	Venda	
Especial,	as	Taxas	de	Afiliação	devidas	ao	Afiliado	(se	houver)	serão	sujeitas	a	e	reduzidas	em	conformidade	
com	o	desconto	ou	outros	benefícios	especiais	aplicáveis	ao	Pacote	Premium	sob	os	Termos	de	Venda	
Especial.		

9.3. Durante	 a	 Vigência	 deste	 Contrato,	 a	 Wix	 manterá	 um	 registro	 de	 qualquer	 Usuário	 Encaminhado	
mediante	 identificação	de	 tal	Usuário	Encaminhado	 com	um	Código	de	Rastreamento,	que	deverá	 ser	
mantido	por	um	período	de	30	(trinta)	dias,	desde	que	tal	período	esteja	dentro	do	Prazo	de	Afiliação.	Se	
dentro	desse	período	o	Usuário	Encaminhado	não	tiver	se	inscrito	como	Usuário	Encaminhado	Premium,	
então	o	Afiliado	não	terá	direito	a	quaisquer	Taxas	de	Afiliação	relativas	a	esse	usuário,	mesmo	que	em	
uma	data	posterior	esse	Usuário	Encaminhado	realize	tais	ações	conforme	determinado	no	âmbito	dos	
Requisitos	de	Conversão	aplicáveis.		

9.4. A	Wix	terá	o	direito	de	conceder	recompensas	adicionais	a	quaisquer	de	seus	afiliados,	a	exclusivo	critério	
da	Wix.		

9.5. Fica	pelo	presente	esclarecido	que	as	Taxas	de	Encaminhamento	são	devidas	a	um	Afiliado	somente	para	
uma	primeira	compra	do	Pacote	Premium	Wix,	feita	pelo	respectivo	Usuário	Encaminhado	Premium.	A	
Taxa	 de	 Encaminhamento	 não	 será	 aplicável	 a	 eventuais	 renovações,	 versões	 de	 teste	 (se	 aplicável),	
segunda	compra	ou	de	outra	forma.		

 
10. Pagamento	de	Taxa	de	Afiliação	e	Emissão	de	Relatórios.		

10.1. Relatórios	 periódicos	 serão	 gerados	 pela	 Wix,	 com	 o	 resumo	 das	 atividades	 de	 venda	 dos	 Usuários	
Encaminhados	Premium	conforme	relevante	e	necessário	para	fins	de	cálculo	da	taxa	de	cada	Afiliado,	que	
serão	 disponibilizados	 ao	 Afiliado	 em	 tempo	 real	 através	 do	 Painel	 de	 Controle.	 A	 forma,	 conteúdo	 e	
frequência	dos	relatórios	serão	determinados	pela	Wix	a	seu	exclusivo	critério	conforme	venham	a	ser	
atualizados	de	tempos	em	tempos.		

10.2. As	Taxas	de	Afiliação	serão	devidas	no	prazo	de	45	(quarenta	e	cinco)	dias	após	o	final	de	cada	mês	civil	
("Dia	de	Pagamento").	

10.3. A	Wix	não	pagará,	sob	nenhuma	circunstância,	quaisquer	taxas	ao	Afiliado,	a	menos	e	até	que	pelo	menos	
03	 (três)	Conversões	 tenham	ocorrido	sob	a	conta	do	Afiliado	e,	portanto,	no	caso	do	Afiliado	não	 ter	
conseguido	pelo	menos	03	(três)	Conversões	até	o	Dia	do	Pagamento,	quaisquer	conversões	conseguidas	
(e	 as	 Taxas	 respectivas	 relacionadas)	 serão	 transportadas	 e	 adicionadas	 às	 Taxas	 de	 Afiliação	 do	mês	
seguinte.	No	caso	do	Afiliado	falhar	não	conseguir	pelo	menos	03		(três)	Conversões	num	período	de	03	
(três)	meses	civis	consecutivos,	então	esse	Afiliado	será	considerado	como	um	Afiliado	não	Ativo,	e	as	
Taxas	devidas	por	qualquer	Conversão	e/ou	Usuários	Encaminhados	Premium	alcançadas	até	então	serão	
anuladas	 e	 canceladas,	 e	 a	 Wix	 poderá	 rescindir	 este	 Contrato	 sem	 qualquer	 obrigação,	 incluindo	
quaisquer	responsabilidades	de	pagamento	ao	Afiliado.		

10.4. A	Wix	pagará	Taxas	de	Filiação	sobre	os	Códigos	de	Rastreamento	que	sejam	automaticamente	rastreados	
pelo	sistema	de	afiliação	da	Wix	e	comunicados	através	do	Painel	de	Controle.	A	Wix	não	pagará	Taxas	de	
Filiação	 a	 menos	 que	 o	 Código	 de	 Rastreamento	 seja	 rastreado	 pelo	 sistema	 de	 afiliação	 da	 Wix	 e	
comunicado	através	do	Painel	de	Controle.		

10.5. Todos	os	pagamentos	das	Taxas	de	Afiliação	serão	devidos	e	exigíveis	somente	em	dólares	dos	Estados	
Unidos,	 salvo	 se	 de	 outra	 forma	 	 determinado	 pela	Wix,	 a	 seu	 exclusivo	 critério.	 O	 pagamento	 será	
efetuado	contra	uma	 fatura	válida	emitida	pelo	Afiliado,	por	 transferência	bancária	ou	qualquer	outro	
método	escolhido	pela	Wix,	a	seu	exclusivo	critério.	Caberá	ao	Afiliado	fornecer	à	Wix	dados	completos	e	
precisos	 conforme	necessários	 para	 a	mesma	 remeter	 as	 Taxas	 de	Afiliação,	 e	 o	Afiliado	 será	 o	 único	
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responsável	 por	 qualquer	 atraso	 no	 pagamento,	 resultante	 de	 sua	 falha	 em	 fornecer	 esses	 dados	
devidamente	e	em	tempo	hábil	à	Wix.	

10.6. Em	caso	de	qualquer	atividade	considerada	suspeita	pela	Wix,	a	seu	exclusivo	critério,	a	Wix	poderá	atrasar	
o	 pagamento	 das	 Taxas	 de	 Afiliação	 ao	 Afiliado	 por	 até	 180	 (cento	 e	 oitenta)	 dias	 para	 verificar	 as	
transações	pertinentes	e	caso	a	Wix	determine	que	a	atividade	constitui-se	em	Tráfego	Fraudulento,	as	
Taxas	 de	 Afiliação	 serão	 consoantemente	 recalculadas	 ou	 retidas,	 a	 seu	 exclusivo	 critério.	 Fica	 pelo	
presente	esclarecido	que,	em	qualquer	caso	que	a	Wix	determine	que	o	Afiliado	está	envolvido,	direta	ou	
indiretamente,	em	qualquer	atividade	fraudulenta,	enganosa,	manipuladora	ou	ilegal	relacionada	à	Wix,	
incluindo,	sem	limitação	ao	Site	da	Wix,	aos	Códigos	de	Rastreamento	e/ou	aos	Usuários,	a	Wix	terá	o	
direito,	 além	de	qualquer	outro	direito	ou	 recurso	disponível	 a	ela	 ao	abrigo	deste	Contrato	ou	da	 lei	
aplicável,	de	tornar	inoperantes	os	Códigos	de	Rastreamento	atribuídos	a	esse	Afiliado	e	imediatamente	
bloquear	 o	 acesso	 do	 Afiliado	 ao	 Programa,	 sem	 qualquer	 compensação	 ao	 Afiliado.	 O	 Afiliado	 pelo	
presente	 irrevogavelmente	 renuncia	 a	 qualquer	 reivindicação	 ou	 exigência	 contra	 a	 Wix,	 seus	
conselheiros,	diretores,	acionistas	ou	funcionários	em	relação	a	tais	medidas	tomadas	pela	Wix.		

10.7. Caberá	 ao	 Afiliado	 pagar	 todos	 os	 impostos	 aplicáveis	 para	 realização	 dos	 negócios	 do	 Afiliado.	 O	
pagamento	 ao	Afiliado	 estará	 sujeito	 a	 quaisquer	 obrigações	 de	 retenção	 fiscal	 aplicáveis	 por	 lei.	 Fica	
acordado	que	as	Taxas	de	Encaminhamento	deverão	 incluir	 todos	e	quaisquer	 impostos	aplicáveis	por	
qualquer	lei,	incluindo	IVA.		

	

11. Preços	e	políticas	de	serviços	de	processamento	das	transações	Wix.	

11.1. A	Wix	processará	as	transações	colocadas	por	Usuários	que	utilizaram	os	Códigos	de	Rastreamento	do	Site	
do	Afiliado	para	o	Site	da	Wix.		

11.2. A	Wix	se	reserva	o	direito	de	rejeitar	transações	que	não	cumpram	determinados	requisitos	razoáveis	que	
a	Wix	venha	a	estabelecer	periodicamente.		

11.3. A	Wix	será	responsável	por	todos	os	aspectos	de	processamento	e	execução	das	transações.		

11.4. A	Wix	rastreará	compras	geradas	por	Usuários	encaminhadas	através	do	Site	do	Afiliado.	Para	permitir	o	
rastreamento,	relatórios	e	contabilidade	precisos	da	Taxa	de	Afiliação,	o	Afiliado	deverá	certificar-se	que	
os	Códigos	de	Rastreamento	estão	corretamente	formatados.	A	Wix	não	será	responsável	por	códigos	de	
rastreamento	incorretamente	formatados.		

11.5. A	Wix	poderá	alterar	os	preços,	políticas	e	procedimentos	operacionais	a	qualquer	momento,	de	forma	
consistente	com	as	leis	aplicáveis.	Por	exemplo,	a	Wix	irá	determinar	que	os	preços	a	serem	cobrados	por	
serviços	em	conformidade	com	as	políticas	de	preço	próprias	da	Wix.	No	caso	de	tais	mudanças	afetarem	
itens	que	o	Afiliado	já	tenha	apresentado	no	Site	do	Afiliado,	os	Anúncios	ou	quaisquer	outras	informações	
fornecidas	pelo	Afiliado	a	 terceiros	 relacionadas	com	este	Contrato	e	 sua	participação	no	Programa,	o	
Afiliado	 deve	 rastrear	 tais	mudanças	 e	 traduzi-las	 no	 Site	 do	 Afiliado	 ou	 em	 qualquer	 outro	meio	 de	
marketing	relevante.		

 
12. Prazo	de	Afiliação	e	Rescisão.	

12.1. O	prazo	de	participação	do	Afiliado	no	Programa	será	iniciado	após	a	aceitação,	pela	Wix,	do	Pedido	de	
Afiliação,	e	será	encerrado	mediante	fornecimento	de	um	aviso	de	rescisão	por	qualquer	das	partes	em	
conformidade	com	as	disposições	desta	Seção	122	(o	"Prazo	de	Afiliação").		

12.2. Qualquer	 das	 partes	 poderá	 rescindir	 o	 Prazo	de	Afiliação	 a	 qualquer	momento,	 com	ou	 sem	motivo,	
mediante	 apresentação	 à	 outra	 parte	 de	 uma	 notificação	 escrita	 da	 rescisão	 com	 10	 (dez)	 dias	 de	
antecedência.		
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12.3. Sujeito	 à	 Seção	 12.4	 	 neste	 documento,	 a	 rescisão	 do	 Prazo	 de	 Afiliação	 resultará	 na	 desativação	 ou	
exclusão	da	conta	do	Afiliado	ou	de	seu	acesso	na	conta	de	Afiliado	no	Site	da	Wix,	e	a	perda	e	renúncia	
de	todas	as	Taxas	de	Afiliação	potenciais	ou	exigíveis	na	conta	do	Afiliado.		

12.4. Sujeito	às	disposições	da	Seção	99		supra,	e	salvo	quando	estabelecido	de	outra	forma,	após	o	término	do	
Prazo	 de	 Afiliação,	 o	 Afiliado	 terá	 direito	 a	 receber	 as	 Taxas	 de	 Afiliação	 por	 Usuário	 Encaminhado	
Premium	contabilizado	durante	a	Vigência	deste	Contrato.		

12.5. No	caso	de	uma	violação	relevante	deste	Contrato	pelo	Afiliado,	a	Wix	poderá,	a	seu	exclusivo	e	absoluto	
critério,	rescindir	o	Prazo	de	Afiliação	imediatamente,	sem	notificação	prévia,	e	o	Afiliado	não	terá	direito	
a	receber	quaisquer	Taxas	de	Afiliação	não	pagas	contabilizadas	antes	de	tal	rescisão.		

12.6. Após	a	rescisão	do	Prazo	de	Afiliação	por	qualquer	motivo,	o	Afiliado	deverá	prontamente	remover	todos	
os	Códigos	de	Rastreamento,	Anúncios	e	outros	conteúdos		relacionados	ao	Programa	do	Site	do	Afiliado	
ou	 de	 quaisquer	 outros	 meios	 de	 comunicação	 utilizados	 pelo	 Afiliado.	 O	 Afiliado	 interromperá	
imediatamente	o	uso	de,	e	removerá	do	Site	do	Afiliado,	todos	os	links	para	o	Site	da	Wix	e	todas	Marcas	
Wix	 e	 quaisquer	 outros	 materiais	 fornecidos	 por	 ou	 em	 nome	 da	 Wix	 ao	 Afiliado	 nos	 termos	 deste	
instrumento	para	ou	relacionados	com	o	Programa.		

12.7. As	seções	2,	4.5		e	as	Seções	122		até	20	deste	Contrato	e	quaisquer	outras	disposições	que	por	seus	termos	
expressos,	ou	por	sua	natureza	devam	sobreviver	a	rescisão	do	Prazo	de	Afiliação,	deverão	continuar	em	
vigor,	independente	da	rescisão	do	Prazo	de	Afiliação.		

 
13. Confidencialidade.		

13.1. A	Wix	poderá	divulgar	determinadas	informações	ao	Afiliado	como	resultado	da	participação	do	Afiliado	
no	 Programa,	 informações	 essas	 que	 consideramos	 como	 confidenciais	 (neste	 ato	 denominadas		
"Informações	Confidenciais").	Para	efeitos	deste	Contrato,	o	termo	"Informações	Confidenciais"	incluirá,	
mas	 não	 será	 limitado	 a	 ((i)	 quaisquer	 modificações	 aos	 termos	 e	 disposições	 do	 Programa	 feitas	
especificamente	 para	 o	 Afiliado	 ou	 para	 o	 Site	 do	 Afiliado	 e	 geralmente	 não	 disponíveis	 para	 outros	
Afiliados	 do	 Programa;	 (ii)	 diretrizes	 de	 preço,	 futuros	 lançamentos	 de	 serviços,	 segredos	 comerciais,	
know-how,	 invenções,	processos,	programas,	esquemas,	dados,	preços	e	tabelas	de	desconto,	 listas	de	
clientes,	informações	financeiras	e	planos	de	vendas	e	marketing	relativos	à	Wix		ou	aos	serviços	da	Wix.	
Informações	 Confidenciais	 também	 incluirão	 quaisquer	 informações	 que	 a	 Wix	 designar	 como	
confidenciais	 durante	 a	 vigência	 deste	 Contrato.	 Informações	 Confidenciais	 não	 deverão	 incluir	
informações:	(a)	previamente	conhecidas	pela	outra	parte	sem	obrigação	de	sigilo	ou	sem	violação	deste	
Contrato;	 (b)	 publicamente	 divulgadas	 (exceto	 pelo	 Afiliado)	 anteriormente	 ou	 posteriormente	 ao	
recebimento	pelo	Afiliado	dessas	informações;	(c)	de	divulgação	obrigatória	pela	outra	parte	por	força	de	
lei	ou	por	ordem	de	um	tribunal	ou	de	órgão	administrativo	ou	judicial	semelhante.		

13.2. O	 Afiliado	 deverá	 sempre,	 tanto	 durante	 a	 Vigência	 como	 posteriormente,	 manter	 e	 controlar	 tais	
Informações	Confidenciais	em	rigoroso	sigilo	e	não	deverá	utilizar	essas	Informações	Confidenciais	para	
qualquer	finalidade	que	não	seja	razoavelmente	necessária	para	a	execução	de	suas	funções	nos	termos	
deste	Contrato,	sem	o	prévio		consentimento	por	escrito	da	Wix.		

	

14. Disposições	Gerais,	Responsabilidades	do	Afiliado,	Declarações	e	Garantias.		

14.1. O	 Afiliado	 pelo	 presente	 declara	 e	 garante	 que	 tem	mais	 de	 18	 (dezoito)	 anos	 e	 que	 é	 qualificado	 e	
competente	em	todos	os	aspectos	para	celebrar	este	Contrato.		

14.2. O	 Afiliado	 fornecerá	 dados	 precisos	 e	 completos	 sobre	 sua	 identidade	 e	 dados	 pessoais	 como:	 conta	
bancária,	endereço	ou	outras	informações	necessárias.		

14.3. O	Afiliado	será	o	único	responsável	pelo	desenvolvimento,	operação	e	manutenção	do	Site	do	Afiliado	e	
pelas	atividades	do	Afiliado	e	por	todos	os	materiais	relacionados	com	o	mesmo.	O	Afiliado	indenizará	e	
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isentará	a	Wix	contra	quaisquer	reivindicações,	danos	e	despesas	incorridos	pela	Wix	devido	a	quaisquer	
reclamações	de	terceiros	relacionadas	com	o	desenvolvimento,	operação,	manutenção,	forma	e	conteúdo	
do	Site	do	Afiliado	ou	de	suas	atividades.	

14.4. No	caso	de	qualquer	entidade	(incluindo	qualquer	empregado,	agente,	subcontratado	ou	representante	
do	Afiliado	(cada,	um	"Agente	do	Afiliado"))	participar	do	Programa,	ou	de	outra	forma	atuar	em	nome	
do	Afiliado	 	 com	 respeito	 ao	mesmo,	 o	 Afiliado	 deverá	 	 garantir	 que	 esse	 Agente	 do	Afiliado	 cumpra	
integralmente	os	termos	deste	Contrato,	e	o	Afiliado	será	integralmente	responsável	por	qualquer	ação	
ou	omissão	de	tal	Agente	do	Afiliado.		

14.5. O	Afiliado	por	este	meio	declara	e	garante	à	Wix	que	os	materiais	postados	em	seu	Site	do	Afiliado	não	
violam	ou	infringem	direitos	de	terceiros,	e	que	os	materiais	postados	em	seu	Site	do	Afiliado	não	são	de	
natureza	difamatória	ou	 ilegal,	nem	poderão	 induzir	o	Afiliado	a	violar	qualquer	de	suas	declarações	e	
obrigações	 ao	 abrigo	 deste	 Contrato.	 A	 Wix	 se	 exime	 de	 qualquer	 responsabilidade	 por	 todas	 essas	
questões.		

14.6. Como	condição	para	a	participação	do	Afiliado	no	Programa,	o	Afiliado	declara	e	garante	que	durante	a	
Vigência	 deste	 Contrato,	 o	 Afiliado	 cumprirá	 todas	 as	 leis,	 portarias,	 regras,	 regulamentos,	 ordens,	
licenças,	autorizações,	sentenças,	decisões	ou	outras	exigências	de	qualquer	autoridade	governamental	
conforme	 aplicável	 ao	 Afiliado,	 quer	 essas	 leis	 estejam	 atualmente	 em	 vigor,	 ou	 passem	 a	 vigorar	
posteriormente	durante	a	Vigência	deste	Contrato.		

14.7. Este	Contrato	foi	devidamente	e	validamente	firmado	e	entregue	pelo	Afiliado	(pela	aceitação	de	seus	
termos)	 e	 constitui	 obrigação	 jurídica,	 válida	 e	 vinculativa	 do	 Afiliado,	 oponível	 ao	 Afiliado	 em	
conformidade	com	os	termos	contidos	no	presente.		

14.8. A	execução,	entrega	e	a	realização	pelo	Afiliado	de	funções	pertinentes	a	este	Contrato	não	deverão,	com	
ou	 sem	 aviso	 prévio,	 transcurso	 de	 tempo,	 ou	 ambos,	 entrar	 em	 conflito	 com	 ou	 violar:	 qualquer	
disposição	de	 lei,	 regra	ou	 regulamento	na	medida	do	possível;	qualquer	ordem,	 sentença	ou	decreto	
aplicável	ou	vinculativo	aos	ativos	ou	propriedades	do	Afiliado;	qualquer	disposição	dos	estatutos	ou	do	
contrato	social	do	Afiliado,	ou	qualquer	contrato	ou	outro	instrumento	aplicável	ao	Afiliado	ou	vinculativo	
aos	ativos	ou	propriedades	do	Afiliado.		

14.9. Nenhum	 consentimento,	 aprovação,	 ou	 autorização	 de,	 ou	 isenção	 por	 ou	 apresentação	 a,	 qualquer	
autoridade	governamental	ou	quaisquer	terceiros	precisará	ser	obtido	ou	feito	pelo	Afiliado	relacionado	
com	a	execução,	apresentação	e	realização	deste	Contrato	ou	a	adoção	pelo	Afiliado	de	quaisquer	outras	
medidas	previstas	neste	instrumento.		

14.10. Até	 onde	 saiba	 o	 Afiliado,	 não	 existem	 reivindicações,	 ações	 ou	 processos	 pendentes	 ou	
ameaçados	contra	o	mesmo,	ou	contra	qualquer	de	seus	afiliados,	com	relação	a	execução,	apresentação	
ou	consumação	deste	Contrato,	ou	em	relação	a	qualquer	violação	de	propriedade	intelectual	e,	até	onde	
sabe,	não	há	qualquer	base	para	qualquer	tal	reivindicação,	ação	ou	processo.		

14.11. O	Afiliado	 entende	 que	 a	Wix	 poderá	 a	 qualquer	momento	 (direta	 ou	 indiretamente)	 solicitar	
encaminhamentos	de	clientes	em	termos	que	possam	diferir	dos	contidos	neste	Contrato	ou	operar	sites	
que	sejam	similares	a	ou	concorrentes	do	Site	do	Afiliado.		

14.12. A	Wix	tem	o	direito,	a	exclusivo	critério	da	Wix,	de	monitorar	o	Site	do	Afiliado	a	qualquer	momento	e	de	
tempos	em	tempos,	para	determinar	se	o	Afiliado	está	em	conformidade	com	os	termos	deste	Contrato.	
Quaisquer	 desvios	 das	 orientações	 e	 do	 tratamento	 descrito	 neste	 Contrato	 devem	 ser	 aprovados	
previamente	e	por	escrito	pela	Wix.		

	

15. Relações	das	Partes		

15.1. A	 Wix	 e	 o	 Afiliado	 são	 contratantes	 independentes	 e	 nada	 neste	 Contrato	 criará	 qualquer	 parceria,	
consórcio,	agência,	franquia,	representação	de	vendas	ou	relação	de	emprego	entre	as	partes.		
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15.2. O	Afiliado	não	terá	qualquer	autoridade	para	fazer	ou	aceitar	quaisquer	ofertas	ou	declarações	em	nome	
da	Wix.	O	Afiliado	não	 fará	qualquer	declaração,	 seja	 em	 seu	 Site	do	Afiliado	ou	de	outra	 forma,	que	
razoavelmente	contradiria	qualquer	coisa	neste	Contrato.		

 
16. Isenções	de	responsabilidade.		

16.1. A	WIX	NÃO	FAZ	DECLARAÇÕES	OU	GARANTIAS	EXPRESSAS	OU	IMPLÍCITAS	RELATIVAS	AO	CONTRATO,	AO	
PROGRAMA	 E	 ÀS	 INFORMAÇÕES	 A	 SEREM	 APRESENTADAS	 NOS	 TERMOS	 DESTE	 INSTRUMENTO.	
INCLUINDO,	 SEM	 LIMITAÇÃO,	 GARANTIAS	 DE	 ADEQUAÇÃO,	 COMERCIALIZAÇÃO,	 GARANTIAS	 DE	 NÃO	
INFRAÇÃO,	 OU	 QUAISQUER	 GARANTIAS	 IMPLÍCITAS	 DECORRENTES	 DE	 UM	 CURSO	 DE	 DESEMPENHO,	
NEGOCIAÇÃO,	COMÉRCIO	PRAXE	COMERCIAL	OU	ADEQUAÇÃO	PARA	UMA	FINALIDADE	ESPECÍFICA.		

16.2. A	WIX	NÃO	FAZ	NENHUMA	DECLARAÇÃO	QUANTO	A	QUAISQUER	INFORMAÇÕES	CONTIDA	NO	SITE	DA	
WIX.	OS	MATERIAIS	NO	SITE	DA	WIX	E	PARA	OS	SITES	AFILIADOS	SÃO	FORNECIDOS	"COMO	ESTÃO",	SEM	
QUALQUER	GARANTIA	EXPRESSA	OU	IMPLÍCITA	DE	QUALQUER	TIPO.	A	WIX	NÃO	GARANTE	A	EXATIDÃO	
OU	INTEGRIDADE	DAS	INFORMAÇÕES,	TEXTOS,	GRÁFICOS,	LINKS	OU	OUTROS	ITENS	CONTIDOS	NOS	SITES	
DA	 WIX.	 QUAISQUER	 INFORMAÇÕES	 DISPONIBILIZADAS	 NO	 SITE	 DA	 WIX	 PODEM	 SER	 ALTERADAS	 A	
QUALQUER	MOMENTO,		SEM	AVISO	PRÉVIO.		

16.3. Caso	seja	verificado	que	os	materiais	ou	serviços	prestados	são	defeituoso	e/ou	causam	quaisquer	danos	
aos	equipamentos	ou	qualquer	perda	ou	 inconveniente	ao	Afiliado	ou	a	qualquer	pessoa	que	 reclame	
através	do	Afiliado,	o	Afiliado	assume	o	custo	e	a	responsabilidade	integrais	pelos	mesmos.		

16.4. O	Afiliado	indenizará	e	isentará	a	Wix,	suas	subsidiárias,	diretores,	funcionários,	agentes	e	terceiros,	de	e	
contra	 quaisquer	 reivindicações,	 responsabilidades,	 perdas,	 custos,	 danos	 ou	 despesas	 (incluindo	
honorários	advocatícios)	decorrentes,	direta	ou	 indiretamente,	em	 relação	às	operações	ou	ao	 site	do	
Afiliado	ou	de	quaisquer	litígios	entre	o	Afiliado	e	qualquer	outra	parte	em	relação	a	este	Contrato	ou	a	
participação	no	Programa	,	o(s)	Site(s)	ou	aos	serviços	prestados	pela	Wix.		

 
17. Limitações	de	responsabilidade.		

17.1. SOB	 NENHUMA	 CIRCUNSTÂNCIA	 A	 WIX,	 SUAS	 SUBSIDIÁRIAS,	 SEUS	 CONSELHEIROS,	 DIRETORES,	
FUNCIONÁRIOS	OU	FORNECEDORES	SERÃO	RESPONSABILIZADOS	POR	EVENTUAIS	DANOS	E/OU	PERDAS,	
DIRETOS	 OU	 INDIRETOS,	 PERANTE	 O	 AFILIADO,	 USUÁRIO,	 E/OU	 OUTROS	 TERCEIROS	 QUE	 POSSAM	
RESULTAR	DE	"INATIVIDADE"	E/OU	DISPONIBILIDADE	DO	SITE	OU	DO	PROGRAMA	DA	WIX.	ALÉM	DISSO,	
A	WIX,	SUAS	SUBSIDIÁRIAS,	CONSELHEIROS,	DIRETORES,	FUNCIONÁRIOS	OU	FORNECEDORES	NÃO	SERÃO	
RESPONSABILIZADOS	POR	EVENTUAIS	PERDAS	DE	QUALQUER	TIPO	QUE	POSSAM	RESULTAR	DEVIDO	AO	
TEMPO	 DE	 INATIVIDADE	 NO	 PROGRAMA	 E/OU	 DO	 TEMPO	 DE	 INATIVIDADE	 DE	 QUALQUER	 OUTRO	
TERCEIRO.		

17.2. NÃO	 OBSTANTE	 QUALQUER	 COISA	 EM	 CONTRÁRIO	 CONTIDA	 NESTE	 CONTRATO,	 A	 WIX,	 SUAS	
SUBSIDIÁRIAS,	 SEUS	 CONSELHEIROS,	 DIRETORES,	 FUNCIONÁRIOS	 OU	 FORNECEDORES	 NÃO	 SERÃO	
RESPONSÁVEIS	 PERANTE	 O	 AFILIADO	 COM	 RESPEITO	 A	 QUALQUER	 QUESTÃO	 DESTE	 CONTRATO	 NOS	
TERMOS	DE	QUALQUER	CONTRATO,	NEGLIGÊNCIA,	DELITO	CIVIL,	RESPONSABILIDADE	ESTRITA	OU	OUTRA	
TEORIA	 DE	 DIREITO	 OU	 EM	 EQUIDADE	 POR	 QUAISQUER	 DANOS	 INDIRETOS,	 INCIDENTAIS,	
CONSEQUENCIAIS,	 ESPECIAIS,	 PUNITIVOS	 OU	 EXEMPLARES	 (INCLUINDO,	 SEM	 LIMITAÇÃO,	 PERDA	 DE	
REPUTAÇÃO	OU	DE	RECEITAS	OU	LUCROS	REAIS	OU	PRESUMIDOS	OU	PERDAS	DE	NEGÓCIOS),	MESMO	
QUE	A	WIX,	SUAS	SUBSIDIÁRIAS,	SEUS	CONSELHEIROS,	DIRETORES,	FUNCIONÁRIOS	OU	FORNECEDORES	
TENHAM	SIDO	NOTIFICADOS	DA	POSSIBILIDADE	DE	TAIS	DANOS.	

 
18. Modificação.		

18.1. A	Wix	poderá	modificar	qualquer	dos	termos	e	condições	contidos	neste	Contrato,	a	qualquer	momento	
e	 a	 seu	 exclusivo	 critério,	 mediante	 aviso	 ao	 Afiliado	 com	 14	 (quatorze)	 dias	 de	 antecedência	 de	 tal	
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modificação.	Um	aviso	de	qualquer	alteração	por	e-mail	para	o	endereço	do	Afiliado	fornecido	à	Wix,	ou	
a	postagem	em	nosso	Site	de	uma	notificação	de	alteração	ou	um	novo	Contrato,	será	considerado	aviso	
suficiente	 para	 o	 Afiliado	 de	 uma	 alteração	 aos	 termos	 e	 condições	 deste	 Contrato.	 As	modificações	
podem	 incluir,	 mas	 não	 estão	 limitadas	 a,	 mudanças	 no	 escopo	 das	 Taxas	 de	 Afiliação	 disponíveis,	
procedimentos	e	cronogramas	de	pagamento	e	regras	do	Programa	de	Afiliação.		

18.2. Não	 obstante	 a	 Seção	 18.1	 supracitada,	 o	 Plano	 de	 Taxas	 de	 Encaminhamento	 pode	 ser	 alterado,	
modificado	ou	mudado	pela	Wix,	de	tempos	em	tempos	e	a	seu	exclusivo	e	absoluto	critério,	desde	que	a	
Wix	notifique	a	Afiliada	de	 tal	alteração	no	Plano	de	Taxas	de	Encaminhamento.	As	Taxas	de	Afiliação	
auferidas	antes	de	tal	mudança	serão	pagas	de	acordo	com	as	condições	em	vigor	antes	de	tais	alterações.	
Taxas	de	Encaminhamento	auferidas	depois	que	essa	mudança	estiver	em	vigor	serão	pagas	de	acordo	
com	 as	 novas	 condições	 da	 data	 efetiva	 do	 Plano	 de	 Taxas	 de	 Encaminhamento	 alterado	 na	 qual	 o	
pagamento	tenha	sido	efetuado.		

18.3. Caso	o	Afiliado	considere	alguma	modificação	inaceitável,	seu	único	recurso	será	rescindir	este	Contrato.	
A	continuação	da	participação	do	Afiliado	no	Programa	após	a	postagem	de	uma	notificação	de	alteração	
ou	de	um	novo	Contrato	no	Site	da	Wix	constituirá	aceitação	irrecorrível	de	tal	mudança.		

 
19. Disposições	Gerais.		

19.1. Os	 títulos	 neste	 documento	 são	 inseridos	 por	 uma	 questão	 de	 conveniência	 somente	 e	 não	 definem,	
limitam	ou	descrevem	o	escopo	deste	Contrato	ou	a	intenção	das	disposições	neste	instrumento.		

19.2. A	omissão	de	cada	uma	das	partes	em	exercer	ou	impor	qualquer	direito	ou	disposição	das	condições	e	
termos	deste	Contrato	não	constituirá	uma	renúncia	de	tal	direito	ou	disposição.	A	omissão	da	Wix	em	
impor	o	rigoroso	cumprimento	pelo	Afiliado	de	qualquer	disposição	deste	Contrato	não	constituirá	uma	
renúncia	do	direito	da	Wix	de	posteriormente	impor	essa	disposição	ou	qualquer	outra	disposição	deste	
Contrato.		

19.3. Este	Contrato	constitui	o	entendimento	integral	entre	as	partes	relativo	ao	assunto	específico	abrangido	
neste	 instrumento.	 Este	 Contrato	 substitui	 todos	 e	 quaisquer	 contratos	 ou	 entendimentos	 prévios,	
escritos	 ou	 verbais,	 entre	 as	 partes	 contratantes	 e	 nenhuma	 das	 partes	 deverá	 estar	 obrigada	 por	
quaisquer	declarações	ou	alegações	feitas	por	qualquer	das	partes	que	não	estejam	incorporadas	neste	
Contrato.		

19.4. Em	caso	de	qualquer	litígio	relacionado	com	a	execução	deste	Contrato	e	que	não	possa	ser	resolvido	de	
forma	amigável,	tal	litígio	será	exclusiva	e	definitivamente	governado	por	e	interpretado	de	acordo	com	
as	leis	de	Israel,	sem	considerar	disposições	de	conflitos	de	leis	aos	mesmos.	Qualquer	litígio	decorrente	
de	 ou	 relacionado	 com	 este	 Contrato	 deverá	 ser	 resolvido	 exclusivamente	 perante	 os	 tribunais	
competentes	de	Tel	Aviv,	Israel.	

19.5. Os	direitos	e	obrigações	de	cada	parte	neste	Contrato	reverterão	em	benefício	dos	respectivos	sucessores	
e	cessionários	das	partes	contratantes,	estabelecido	que,	salvo	conforme	expressamente	previsto	neste	
documento,	o	Contrato	e	quaisquer	direitos	ou	obrigações	neste	 instrumento	não	 serão	atribuídos	ou	
delegados	 pelo	 Afiliado	 sem	 o	 prévio	 consentimento	 escrito	 da	 Wix	 (que	 não	 será	 negado	 sem	
justificativa).	

	

20. Investigação	independente.		

20.1. A	Wix	 incentiva	o	Afiliado	a	procurar	consultores	 jurídicos	e/ou	financeiros	e/ou	fiscais	e/ou	contábeis	
antes	de	entrar	no	Programa.		

20.2. O	Afiliado	reconhece	e	concorda	que	nada	aqui	contido	e	nenhuma	declaração	da	Wix,	ou	de	qualquer	de	
seus	funcionários	ou	de	outra	pessoa	associada	com	a	Wix	impediu	de	alguma	forma	o	Afiliado	de	procurar	
tal	consultoria	antes	de	celebrar	este	Contrato.		



13	
	

20.3. O	Afiliado	 avaliou	 independentemente	 a	 conveniência	 de	 participar	 do	 Programa	 e	 não	 se	 baseia	 em	
quaisquer	alegações	ou	declarações	diferentes	das	estabelecidas	neste	Contrato.		

20.4. O	 AFILIADO	 LEU	 CUIDADOSAMENTE	 E	 COMPREENDE	 ESTE	 CONTRATO,	 TEVE	 A	 OPORTUNIDADE	 DE	
CONSULTAR	UM	ADVOGADO	E	ACEITA	AS	OBRIGAÇÕES	 INSTITUÍDAS	AO	AFILIADO	SEM	RESTRIÇÃO.	O	
AFILIADO	TAMBÉM	CONSIDEROU	AS	DISPOSIÇÕES	DE	LIMITAÇÃO	DE	RESPONSABILIDADE	E	ISENÇÃO	DE	
GARANTIA	 DESTE	 CONTRATO	 ANTES	 DE	 ACEITAR	 ESTE	 CONTRATO.	 NENHUMA	 PROMESSA	 OU	
DECLARAÇÃO	 FOI	 FEITA	 AO	 AFILIADO	 PARA	 INDUZI-LO	 A	 ACEITAR	 ESTE	 CONTRATO.	 O	 AFILIADO	
VOLUNTÁRIA	E	LIVREMENTE	CONCORDA	COM	OS	TERMOS	DESTE	CONTRATO.		
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