
TERMOS E CONDIÇÕES 
Atualização em 1 de janeiro de 2020 
O programa Rapid Rewards foi criado para o recompensar rapidamente. Todos aqueles que cumprirem os requisitos irão obter 
comissões sobre as compras de produtos efetuadas pelos Clientes Preferenciais que tenham inscrito pessoalmente. O melhor de 
tudo é que os Rapid Rewards são creditadas na sua conta 4Life em poucos dias. 

• Para receber o pagamento dos seus Rapid Rewards terá de nos enviar toda a documentação de novo Associado. 

• Para receberem um Rapid Reward, os afiliados têm de se qualificar para um patamar de afiliado (com pelo menos 100 PV) no mês 
em curso.  

• Todos os que cumprirem os requisitos irão obter uma comissão de 25% pela primeira encomenda do (LP) efetuada por cada novo 
Cliente Preferencial que tiverem inscrito pessoalmente. 

• Ao cumprirem os requisitos, irão igualmente obter uma comissão de 12% na primeira encomenda de LP efetuada por cada novo 
Cliente Preferencial inscrito no seu segundo nível, bem como uma comissão de 5% na primeira encomenda de LP efetuada por 
cada novo Cliente Preferencial inscrito no seu terceiro nível. 

• Caso um afiliado ainda não tenha atingido 100 PV no mês em curso, a 4Life irá reter o Rapid Reward e efetuar o seu pagamento 
na conta 4Life do afiliado quando alcançar 100 PV ou em conjunto com o Bónus geracional.

• Qualifique-se como Diamante ou num patamar mais elevado e irá receber uma comissão de 2% a partir da quarta geração em 
conjunto com o Bónus geracional. O total correspondente à comissão de 2% da quarta geração será pago ao primeiro Diamante 
(ou patamar mais elevado) que cumprir os requisitos e não será dividido (como sucede com o Infinity Bonus).

• Caso não tenha ativado os Rapid Rewards, estes bónus serão pagos em conjunto com o Bónus geracional.
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