TERMS AND CONDITIONS – KTO Group
Portuguese version on page 12..

Definitions
•

Admin Fee; Defined as: The value of Jackpot contributions, Royalty Fees, Payment Fees,
Platform costs and cost of sales.

•

Agreement: means (i) all the terms and conditions set out in this document, (ii) the terms
and conditions of the Commission Structure applicable to the different products, (iii) the
General Terms and Conditions (iv) any other rules and/or guidelines of the Company and/or
the Operator Websites made known to the Affiliate from time to time.

•
•

Affiliate: means you, the person or entity who applies to participate in the Affiliate Program.
Affiliate Application: means the application below whereby the Affiliate applies to
participate in the Affiliate Program.

•
•

Affiliate Program; means the collaboration between the Company and the Affiliate.
Affiliate Services: the advertising and promotional services performed by the Affiliate under
this Contract.

•
•

Commission: the percentage of the Net Revenue as set out in the Commission Structure.
Commission Structure: the commission structure contained under Clause 7, or any specific
commission structure agreed in writing between the Company and the Affiliate.

•

Company: means Winlink Ltd, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU, London, United Kingdom.

•

Confidential Information; any information of commercial or essential value for any of the
Parties such as, but without limitation, financial reports and condition, trade secrets, knowhow, prices, business information, products, strategies, databases, information about New
Customers, other customers and users of the Operators Websites, technology, marketing
plans and manners of operation.

•

General Terms and Conditions; the general terms and conditions which can be found on the
brand website. Intellectual Property Rights include any copyrights, patents, trademarks,
service marks, inventions, domain names, brands, business names, utility brands, rights in
computer software, source codes, rights in databases and know-how, design rights,
confidential information, registrations of the aforesaid and/or any other rights in the nature
of the aforesaid.

•
•

Links; internet hyperlinks from the Affiliate Website(s) to the Operators Websites.
Net Revenue; All Player bets minus All Player winnings minus Player bonuses minus Taxes
minus Admin fee. We apply tax in these countries, Ireland 23%, Malta 5%.

•

New Customer: a new first-time customer to the Operator Website(s) by the Affiliate
Website(s) having made a first deposit amounting to at least the applicable minimum
deposit at the Operator Websites in the Operator Websites betting account in accordance
with the applicable terms and conditions of the Operator Websites, but excluding the
Affiliate, its employees, relatives and/or friends.

•

Operators:
o KTO.bet operated by Mobilt Limited, 49 Triq il Bies, San Gwann Malta, a company
licensed and regulated by the laws of Malta and regulated by the laws of Malta
under license No. MGA/B2C/491/2018.
o KTO.com operated by means Bravalla B.V. registered address Fransche Bloemweg 4,
Curacao, a company licensed and regulated by the laws of Curacao under Curacao
eGaming license No. 1668/JAZ.

•

Operators Websites: the online gaming websites operated and/or managed by the
Operators Parties and/or the Company.

1. PURPOSE
1.1 This Agreement governs the terms and conditions between the Affiliate and the Company
which are related to the Affiliate Program.
1.2 The Company is in the business of offering marketing, logistical and general support services
in connection with the Operators business operations. The Company has entered into an
agreement with the Operators of KTO.com
By completing the Affiliate application to the Affiliate Program and clicking I have read and agree
to the affiliate terms and conditions (the terms) within the registration form, you (hereinafter
the Affiliate) hereby agree to participate in the affiliate program and abide by all the terms and
conditions set out in this agreement. The Company reserves the right to amend, alter, delete or
extend any provisions of this agreement, at any time and at its sole discretion, without giving
any advance notice to the affiliate subject to the terms set out in this agreement. You shall be
obliged to continuously comply with the terms of this agreement, the general terms and
conditions and privacy policies of the website www.KTO.com, (also referred to as the Operators
website), as well as with any other rules and/or guidelines brought forward from time to time.
An agreement between The Company and the Affiliate shall be coming into effect on the date
when the affiliate application is approved in writing by the Company.

2. APPLICATION AND APPOINTMENT AS AN AFFILIATE
2.1 The Affiliate shall apply to join the Affiliate Program by completing the registration form on
the website.
2.2 Completion and submission of the registration form shall signify the Affiliate’s acceptance of
these Terms and Conditions.
2.3 The information provided by the Affiliate shall be complete and shall include the website
address/es or other details of the Affiliate Website.

3. AFFILIATE QUALIFYING CONDITIONS
3.1 All information provided by the Affiliate during the Application should be valid and truthful.
3.2 The Affiliate is aged 18 or over (or any other higher age restrictions that may apply to
different jurisdictions).
3.3 The Affiliate is competent and duly authorized to enter into legally binding agreements.
3.4 The Affiliate will comply with all applicable rules and regulations in correlation with the
promotions.
3.5. The Affiliate fully understands and accepts the terms of this Agreement and General Terms
and conditions.

4 COMPANY’S RIGHTS & OBLIGATIONS
4.1 The Company reserves the right to refuse and/or cancel an Affiliate Application or terminate
an Affiliate at any time.
4.2 The Company shall provide the Affiliate with required information and marketing material
necessary for the promotion of the Affiliate Program.
4.3 The Company shall administer the turnover generated via the tracking links, record the net
revenues and the total amount of payable to the Affiliate, whilst further providing the Affiliate
with relevant player statistics.
4.4 The Company reserves the right to refuse the registration of any New Customers, suspend or
close their accounts if deemed necessary. This will be at the Company's sole discretion in order
to comply with any requirements it considers mandatory.
4.5 The Company shall pay the Affiliate the payment according to the accumulated earnings as
calculated pursuant to Section 7.
4.6 The Company may monitor the Affiliate Website(s) in order to ensure the Affiliate’s
compliance with the terms and conditions of this Agreement and the Affiliate shall provide the
Company with all data reasonably requested in order to perform such monitoring.

5. AFFILIATE WARRANTY AND OBLIGATIONS
5.1 The Affiliate hereby warrants:
A)
to use its best efforts to advertise, market and promote the Company as widely
as possible and with good business ethics in order to maximize the Parties benefits.
B)
to market and refer potential customers at its own risk, cost and expense.
Affiliate's marketing activities must be professional, proper and lawful under applicable
laws and regulations and in accordance with this Agreement.

C)
to only use approved marketing material provided by the Company. All
marketing material shall not be amended or altered without the prior written consent of
the Company.
D)
to, at all times, abide by all the relevant advertising and/or marketing rules,
legislation and guidelines issued by the competent authority of the country in which the
Affiliate intends to advertise, market and promote the Company, as well as the Gaming
Authorities as prescribed within the license requirements.
E)
to use only links provided within the scope of this Agreement. The Affiliate is
responsible for checking the correct functioning and implementation of any tracking
codes and links provided.

5.2 The Affiliate warrants, undertakes and represents that he/she will not:
A)
intend to be involved in any act or traffic that that constitutes or can reasonably
be expected to constitute fraud or illegal activity, including, without limitation, money
laundering activities.
B)
perform any act which is libelous, discriminatory, obscene, immoral, unlawful or
otherwise unsuitable or which contains sexually explicit, obscene or graphically violent
material. The Affiliate shall not advertise (or cause to be advertised) the Company’s
Website on any sites which may, in any manner, be considered to be obscene, immoral,
unsuitable or are otherwise blacklisted.
C)
present its own websites in any way that might evoke any risk of confusion with
the Company and/or convey the impression that the Affiliate Websites are partly or fully
originated by the Company.
D)
allow the targeting of any jurisdiction where gambling and/or the promotion
thereof is unlawful and/or illegal. The Affiliate shall not be eligible for any commission
earned in illegal jurisdiction.
E)
send spam or unsolicited mail. All email and SMS marketing has to be fully
compliant and always include the “unsubscribe” option. In the event the Company
receives any complaints from Customers about spam, the Affiliate may be required by
the Company to provide proof that the opt-in function has been provided to the
Customer. Without prejudice, the Company reserves the right to freeze the Affiliates
account as provided under clause 7.4.G of this agreement.
F)
register as a player or making deposits directly or indirectly to any player account
through his tracker(s) for his/her/its own personal use and/or the use of its relatives,
friends, employees or other third parties, or in any other way attempt to artificially
increase the amounts payable, or to otherwise defraud the Company. Any form of
incentivized traffic is strictly forbidden.

G)
promote the Company through Popups, pop-unders and cookie dropping. If you
have media sources/websites that do not contain libelous, discriminatory, obscene,
unlawful or otherwise unsuitable material and you are planning pop ads campaigns, preapproval from the affiliate team is required in all cases.
H)
to purchase or register keywords, search terms or other identifiers for use in any
search engine advertising, portal, sponsored advertising service which are identical or
similar to any of the Operator Websites and trademarks, trade names or otherwise,
including the word “KTO” or variations thereof. The Affiliate is required to add negative
keywords when using paid online advertising. The following keywords and their
variations must be added as negative keywords: “KTO” “KTO Offers” “KTO Welcome
Bonus”.
I)
to use any of the Operators Websites’ trademarks, trade names or otherwise
include the terms “KTO” or variations that are confusingly similar, in affiliate URLs. Brand
names may not be used in a derivative URL or subdomain.
J)
create any applications or internet pages falsely representing the Company in
any way, shape or form on any social media channels.
K)
to share nor allow to use his/her private login details for the Affiliate Program
with anyone else.
5.3
The Affiliate acknowledges and agrees that the New User(s) and the customer
database shall belong to the Company and warrants that throughout the term of this
Agreement and following termination the Affiliate shall not have access to the
Company’s customer database.
5.4
The Company reserves the right to request the Affiliate to immediately remove
any promotional material which may be brought to its attention and which it deems, in
its sole absolute discretion, to be in breach of any relevant advertising and/or marketing
rules.

6. RELATIONSHIP OF PARTIES
6.1 The Affiliate and the Company are independent companies and contractors, and nothing in
this Agreement will create any partnership, joint venture, agency, franchise, sales
representative, or employment relationship between the Parties. The Affiliate shall have no
authority to make or accept any offers or representations on Company’s behalf.

7. COMMISSION AND PAYMENT
7.1 Revenue Share Plan:
A) The Company shall pay the Affiliate a Revenue Share based on the Revenue generated
from New Customers referred by the Affiliate. New customers are customers with no
previous activity with the Company and who registered on the Operator Website.
B) Details of the commission structure can be found on the Affiliate Program website.
C) If the balance due is less than the minimum threshold, it shall be carried over to the
following calendar month and shall be payable when the accrued balance exceeds the
stipulated minimum threshold. These are tracked through the third-party affiliate
software.

7.2 CPA Payment Plan
A)
In accordance with the CPA payment plan, an Affiliate will receive a one-off
payment for every new depositing customer.
B)
The Company reserves the right to determine whether to continue the campaign,
amend pricing, or renegotiate the volumes and/or CPA amounts.
C)
Any activity considered fraudulent, or any suspicion of fraud is considered noncompliant. The Company reserves the right to terminate the Affiliate’s participation in
the program with immediate effect.
D)
The Company reserves the right to change the CPA Deal at any time. The Affiliate
will be informed about this change immediately.
E)
Unless agreed otherwise between the Parties in writing, the first fifty (50)
Referred Players under the CPA Deal are to be seen as a test phase in which KTO will
assess the quality of the Referred Players. After the test phase has been completed, the
Company shall, in its sole discretion, determine whether to continue the campaign,
amend pricing, or renegotiate the volumes and/or CPA amounts.
F)
Unless agreed otherwise between the Parties in writing, any deals made on a
CPA model or a Hybrid model have a standard deposit baseline of Ten Euro (€10). This is
accumulative for an infinitive period of time.

7.3 Payment
A) The commission is calculated on a monthly basis and is paid within 15 days of the end
of the calendar month in which the Commission was accrued and invoiced. Minimum
threshold is applied and the commissions under the threshold will be paid when the
minimum threshold is exceeded.
B) The Company shall not be liable for delayed payments due to any unforeseen reasons.

C) In case of any discrepancies in the commission calculations and all payout the
Company reserves the right to correct such calculation at any time and will
immediately pay out underpayment or reclaim overpayment made to the Affiliate.
D) Any chargebacks will be deducted from future payments to the Affiliate.
E) The Company does not pay for duplicate players i.e., a customer who already exists
within the database.
F) In case of fraud, non-compliance or suspected fraud the Company reserves the right
to terminate the agreement with immediate effect and withhold any commission
accumulated on Affiliate’s Account.
G) The minimum payment threshold is 200€. In case your monthly earning balance does
not trigger this amount, it will be carried over to the following month. Furthermore,
all invoices must be sent in the € currency.

7.4 Dormant / Inactive Accounts
A)
KTO encourages an active affiliate program and for the benefit of all parties KTO
reserves the right to review and take action on any partners that have been inactive for
more than 12 months.
B)
At any time where three (3) calendar months have passed without the Affiliate
directing at least one First Time Depositor to the Site, the respective KTO party shall be
entitled, in its discretion to prospectively adjust the rate of the Affiliate Remuneration.
The Affiliate will be given 24 hours notice before this change applies.
C)
If the Affiliate account is unused for withdrawals, or is otherwise inactive (such
inactivity may include, for example, the Affiliate not logging into his/her account), for a
period of at least six (6) months, it will be deemed an “Inactive Account”. The respective
KTO party shall notify the Affiliate that its account is an Inactive Account and that the
Inactive Account Fee will be deducted if the Affiliate does not reactivate its account.
D)
In the event an Inactive Account Notice is sent to the Affiliate, the respective KTO
party shall be entitled to retain fifty percent (50%) of the total balance remaining on the
Inactive Account (“Inactive Account Fee”) after fourteen (14) days have elapsed from the
date of such Inactive Account Notice. Following such retention, the Affiliate’s account
will be closed, and this Agreement will be terminated.
E)
Any unclaimed affiliate payments shall be written off within twelve (12) months
from when such amount becomes due.

8. LIABILITIES AND INDEMNIFICATION
8.1 The Affiliate agrees to defend, indemnify and hold The Company and its successors, officers,
employees, agents, directors, shareholders and attorneys, free and harmless from and against

any and all claims, fines and liabilities, including reasonable legal and expert fees, related to or
arising from:
•
•

any breach of Affiliate’s representations, warranties or obligations under this Agreement
Affiliate’s use (or misuse) of the marketing material and the group’s Intellectual Property
Rights.

•
•

all conduct and activities occurring under Affiliate’s user ID and password.
any defamatory, libelous or illegal material contained on the Affiliate Website(s) or
Affiliate’s information and data.

•

any claim or contention that the Affiliate Website(s) or the Affiliate’s information and
data infringes any third party’s patent, copyright, trademark, or other intellectual
property rights or violates any third party’s rights of data protection, privacy or publicity.

•

third party access or use of the Affiliate Website(s) or the Affiliate’s information and
data.
any claim related to Affiliate Website(s) or the Links; and
any violation of this Agreement or any applicable laws, including Data Protection
Legislation.

•
•

8.2 Affiliate performance is tracked through a 3rd party software. The Company cannot be held
responsible for any issues regarding the performance of the software.

9. TERMS AND TERMINATION
9.1 The term of this Agreement will commence on the date of approval by The Company of
the Affiliate registration in accordance with Clause 2 and shall continue until terminated on
notice by either Party.
9.2 Either party may terminate the Agreement at any time. Any non-compliant, illegal, unethical
or breaching activity will result in immediate termination without any notice.
9.3 This Agreement may also be terminated if either party is declared bankrupt or insolvent by
court order or if any bankruptcy or insolvency proceedings are commenced against the other
party or in the event of any similar situation indicating that the other party becomes insolvent.
9.4 The Parties hereby agree that on termination of this Agreement
(A) the Affiliate must remove all references to the Company website from all Affiliate
activity.
(B) all rights granted to the Affiliate under this Agreement shall immediately terminate
and the Affiliate shall cease the use of any Intellectual Property Rights vested in the
Company and the Company website.
(C) the Affiliate will only be entitled to Payment up to the date of termination subject to
payment clauses.

(D)caused by non-compliant activity may result in withholding any commission as a
compensation for damages resulting from such activity.
(E) the Affiliate must return to the Company any and all Confidential Information (and
delete originals, all copies and derivations thereof) in the Affiliate's possession,
custody and control.
(F) the clauses 10, 11 and 12 remain in full effect.

10. DATA PROTECTION
10.1 The Parties hereby declare and agree that each shall independently be responsible to
comply with the GDPR when processing personal data, provided that when the Affiliate is
processing personal data on behalf of the Company it shall comply with GDPR rules and
requirements.
10.2 Each Party notifies the other that personal data (as defined by the GDPR) pertaining to the
other or to the other Party’s employees (if any) may be collected and shall be utilized solely in
the context of, and only when necessary, for the performance of this Agreement or in the
pursuance of any legal obligation or legitimate interest.
10.3 Your data will be stored for the duration of the contract and following the termination of
the Agreement, your data will be stored in line with the requirements laid down by the
applicable laws and in order to establish, defend and/or exercise legal claims.
10.4 The Affiliate shall only use customer data provided by the Company, none of which is
personally identifiable information nor in breach of the GDPR.
10.5 The Affiliate shall be responsible to and shall inform any users that tracking technology will
be installed on the users’ device when the user clicks on the Links and provide the user with an
option to reject such installation.

11 CONFIDENTIALITY
11.1 All information, including but not limited to business and financial, lists of customers and
buyers, as well as price and sales information and any information relating to products, records,
operations, business plans, processes, product information, business know-how or logic, trade
secrets, market opportunities and personal data of the Company shall be treated confidentially.
Such information must not be used for any activity outside the purpose of this Agreement.

12. INTELLECTUAL PROPERTY
12.1 Nothing contained in this Agreement will grant either party any right, title to or interest in
the Intellectual Property Rights of the other Party. For the avoidance of doubt, nothing in this

agreement shall constitute any license, assignment, transfer or any other right to any intellectual
property rights. It is understood that the Affiliate only has a right of use of the approved marketing
materials provided by the Company.
12.2 All Intellectual Property Rights created and/or deriving from this Agreement, (including, but
without limitation, advertising materials, databases and personal data) shall be and become the
sole property of the Company without any rights to the Affiliate.
12.3 At no time during or after the term of this Agreement shall a Party attempt, challenge, assist
or allow others to challenge or to register or attempt to register the Intellectual Property Rights
or any rights similar to the Intellectual Property Rights of the other Party or of any group
companies of the other Party.
12.4 The Company grants to the Affiliate a non-exclusive, revocable, royalty-free license to use
the
Company Materials for the duration of this Contract solely for the purposes of performing the
Affiliate Services. Except as provided in this Contract or by law, the Affiliate shall not be
permitted to copy, modify or reverse engineer the company materials.
12.5 The Licensed IP may not be sub-licensed, assigned or otherwise transferred by the Affiliate
to any third party without The Company’s prior written permission.

13. GOVERNING LAW & JURISDICTION
The validity, construction and performance of this Agreement and any claim, dispute or matter
arising under or in connection with this Agreement or its enforceability shall be governed and
construed in accordance with the laws of Malta. The Parties irrevocably submit to the exclusive
jurisdiction of Maltese courts over any claim, dispute or matter under or in connection with this
Agreement and/or its enforceability. The language of the proceedings shall be English unless
otherwise agreed between the disputing Parties.

14. CHANGES TO THIS AGREEMENT
The Company reserves the right to, at any time and at its sole discretion, with or without giving
any prior notice to the Affiliate, amend, alter, delete or add any of the provisions of this
Agreement. If applicable, a written notice of the amendments will be sent to the Affiliate’s
registered email address and such notice will be deemed to be served once sent by the
Company. The Affiliate’s continuing participation in the Affiliate Program after any amendments
or modifications have been made public will be deemed as the Affiliate’s acceptance of the new
terms and conditions.

15. NON-WAIVER
Company’s failure to enforce Affiliate’s strict performance of any provision of this Agreement
will not constitute nor be construed as a waiver of Company’s right to subsequently enforce
such provision or any other provision of this Agreement.

16. SEVERABILITY/WAIVER
Whenever possible, each provision of this Agreement shall be interpreted in such a manner as to
be effective and valid under Applicable Law but, if any provision of this Agreement is held to be
invalid, illegal or unenforceable in any respect, such provision will be ineffective only to the
extent of such invalidity, or unenforceability, without invalidating the remainder of this
Agreement or any provision hereof. No waiver will be implied from conduct or failure to enforce
any rights and must be in writing to be effective.

17. FORCE MAJEURE
Neither Party shall be liable to the other for any delay or failure to perform its obligations under
this Agreement if such delay or failure arises from a cause beyond its reasonable control,
including but not limited to, labour disputes, strikes, industrial disturbances, acts of God, acts of
terrorism, floods, lightning, utility or communications failures, earthquakes or other casualty. If
such event occurs, the non-performing Party is excused from whatever performance is
prevented by the event to the extent prevented, provided that when the force majeure event
ceases, such non-performing Party shall inform the other and resume its obligations pursuant to
this Agreement.

18. HIGH ROLLER POLICY
18.1 If the aggregate Net Revenue for the Affiliate, in that month, for a Merchant Brand is
negative €10,000 or greater, then the High-Roller policy as set out hereunder, will apply.
18.2 The negative Net Revenue generated by the High-Roller will be carried forward and offset
against future Net Revenue generated by that High-Roller.
18.3 The negative balance carried forward cannot be greater than the total aggregate negative
Net Revenue for that particular Brand on the Affiliate Account for the previous month.
18.4 The negative balance of a High-Roller will be reduced by future positive Net Revenue that
they generate in sub-sequent months.
18.5 A negative balance will not be increased by future negative Net Revenue unless the HighRoller meets the qualifying criteria in subsequent months.

19. MISCELLANEOUS
19.1 In case of any discrepancy between the meanings of the English version of this Agreement
and any non-English translation of this Agreement, the English version shall prevail.
19.2 Should one of the contractual provisions in this Agreement be or become invalid or
unenforceable, such provision will be replaced by one which shall come as close as possible to
the commercial purpose of the void provision. All other provisions of this Agreement shall
continue in full force and effect.
19.3 Any notice given or made under this Agreement to the Company shall be sent by email to
affiliates@KTO.com. The Company shall send all notices by email to the email address supplied
by the Affiliate in the Affiliate Application.
19.4 Unless otherwise expressly agreed, this Agreement shall constitute the entire agreement
and understanding superseding any agreement between the parties. In case of conflict between
this Agreement and any other agreements entered into between the Company and the Affiliate,
the contents of this Agreement shall prevail. Each Party acknowledges and agrees that by
entering into this Agreement, it does not rely on, and shall have no remedy in respect of, any
statement, representation, warranty, understanding, promise or assurance (whether negligently
or innocently made) of any person (whether Party in this Agreement or not) other than as
expressly set out in this Agreement. Nothing in this article shall operate to limit or exclude any
liability for fraud.
19.5 The Affiliate is to be aware that any operation from its end which runs counter to this
Agreement may result in consequences for the Affiliate itself, for the company, or for both
Parties, including without limitation, fines, penalties, breaches of license conditions and ability
to do business, as well as potential civil and criminal action against the Affiliate or company by
the respective authorities.
19.6 It is the Affiliate's duty to review this Agreement periodically to ensure familiarity with its
most current version.
TERMOS E CONDIÇÕES – Grupo KTO

Definições
• Taxa de administração; definida como: o valor das contribuições do jackpot, taxas de
royalties, taxas de pagamento,

Custos da plataforma e custo de vendas
• Contrato: significa (i) todos os termos e condições estabelecidos neste documento, (ii) os
termos e condições da Estrutura de Comissões aplicáveis aos diferentes produtos, (iii) a
Termos e Condições Gerais (iv) quaisquer outras regras e/ou diretrizes da Empresa e/ou
os Websites do Operador divulgados ao Afiliado de tempos em tempos.
• Afiliado: significa você, a pessoa ou entidade que se inscreve para participar do Programa
de Afiliados.

• Solicitação de Afiliado: significa a solicitação abaixo pela qual o Afiliado se aplica a
participar do Programa de Afiliados.
• Programa de Afiliados; significa a colaboração entre a Empresa e o Afiliado.
• Serviços do Afiliado: os serviços publicitários e promocionais realizados pelo Afiliado sob
este contrato.
• Comissão: o percentual da Receita Líquida conforme estabelecido na Estrutura de
Comissões.
• Estrutura da Comissão: a estrutura da comissão contida na Cláusula 7, ou qualquer
estrutura de comissões acordada por escrito entre a Empresa e o Afiliado.
• Empresa e/ou Companhia: significa Winlink Ltd, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU, Londres,
Reino Unido.
• Informação confidencial; qualquer informação de valor comercial ou essencial para
qualquer uma das partes como, mas sem limitação, relatórios e condições financeiras,
segredos comerciais, know-how, preços, informações comerciais, produtos, estratégias,
bancos de dados, informações sobre Novos Clientes, outros clientes e usuários dos Sites
dos Operadores, tecnologia, planos de marketing e formas de operação.
• Termos e Condições Gerais; os termos e condições gerais que podem ser encontrados
no
site da marca. Direitos de Propriedade Intelectual incluem quaisquer direitos autorais,
patentes, marcas registradas, marcas de serviço, invenções, nomes de domínio, marcas,
nomes comerciais, marcas de utilidade, direitos sobre software de computador, códigosfonte, direitos em bancos de dados e know-how, direitos de design,informações
confidenciais, registros dos referidos e/ou quaisquer outros direitos na natureza do referido.
• Links; hiperlinks de internet do(s) Site(s) Afiliado(s) para os Sites dos Operadores.
• Receita liquida; todas as apostas do jogador, menos todos os ganhos do jogador, menos
os bônus do jogador, menos os impostos, menos a taxa de administração. Aplicamos
impostos nesses países, Irlanda 23%, Malta 5%.
• Novo Cliente: um novo cliente pela primeira vez no(s) Site(s) da Operadora pelo Site(s)
do Afiliado que tenha feito um primeiro depósito no valor de pelo menos o mínimo aplicável
depósito nos Sites do Operador na conta de apostas dos Sites do Operador de acordo
com os termos e condições aplicáveis dos Sites do Operador, mas excluindo o

Afiliado, seus funcionários, parentes e/ou amigos.
• Operadores:

O site KTO.bet operado pela Mobilt Limited, 49 Triq il Bies, San Gwann Malta, é uma
empresa
licenciada e regulamentada pelas leis de Malta sob licença nº MGA/B2C/491/2018.

A KTO.com é operada por meio de Bravalla B.V. O endereço é registrado em Fransche
Bloemweg 4, Curaçao. Bravalla B.V. é uma empresa licenciada e regulamentada pelas leis
de Curaçao sob Licença eGaming Curaçao Nº 1668/JAZ.
• Sites de Operadores: os sites de jogos online operados e/ou gerenciados pelas Partes
Operadoras e/ou a Companhia.

1. PROPÓSITO

1.1 Este Contrato rege os termos e condições entre o Afiliado e a Empresa que estão
relacionados ao Programa de Afiliados.

1.2 A Empresa atua na prestação de serviços de marketing, logística e apoio geral
em conexão com as operações comerciais dos Operadores. A Companhia celebrou um
acordo com os Operadores da KTO.com
Ao preencher a inscrição de Afiliado no Programa de Afiliados e clicar em “Li e concordo
aos termos e condições do afiliado” no formulário de registro, você (doravante
o Afiliado) concorda em participar do programa de afiliados e cumprir todos os termos e
condições estabelecidas neste acordo. A Empresa reserva-se o direito de emendar, alterar,
eliminar ou estender quaisquer disposições deste contrato, a qualquer momento e a seu
exclusivo critério, sem dar qualquer aviso prévio ao afiliado sujeito aos termos estabelecidos
neste contrato. Você será obrigado a cumprir continuamente com os termos deste contrato,
os termos gerais e condições e políticas de privacidade do site www.KTO.com, (também
referidos como Operadores website), bem como com quaisquer outras regras e/ou diretrizes
apresentadas de tempos em tempos.
Um acordo entre a Empresa e o Afiliado entrará em vigor na data quando o pedido de
afiliação for aprovado por escrito pela Empresa.
2. CANDIDATURA E NOMEAÇÃO COMO AFILIADO

2.1 O Afiliado deverá se inscrever para participar do Programa de Afiliados preenchendo o
formulário de registro do site.

2.2 O preenchimento e envio do formulário de inscrição significará a aceitação do Afiliado

estes Termos e Condições.

2.3 As informações fornecidas pelo Afiliado devem ser completas e incluir o site endereço(s)
ou outros detalhes do Site do Afiliado.

3. CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DO AFILIADO

3.1 Todas as informações fornecidas pelo Afiliado durante o Aplicativo devem ser válidas e
verdadeiras.

3.2 O Afiliado tem 18 anos ou mais (ou qualquer outra restrição de idade superior que possa
se aplicar a diferentes jurisdições).

3.3 O Afiliado é competente e devidamente autorizado a celebrar acordos juridicamente
vinculativos.

3.4 O Afiliado cumprirá todas as regras e regulamentos aplicáveis em correlação com o
Promoções.

3.5. O Afiliado compreende e aceita totalmente os termos deste Contrato e os Termos
Gerais
e condições.

4 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

4.1 A Empresa reserva-se o direito de recusar e/ou cancelar um Pedido de Afiliado ou
rescindir
um Afiliado a qualquer momento.

4.2 A Empresa fornecerá ao Afiliado as informações e material de marketing necessários
necessários para a promoção do Programa de Afiliados.

4.3 A Empresa administrará o faturamento gerado por meio dos links de rastreamento,
registrará o valor líquido receitas e o valor total a pagar ao Afiliado, além de fornecer ao
Afiliado
com estatísticas relevantes do jogador.
4.4 A Empresa reserva-se o direito de recusar o registo de quaisquer Novos Clientes,
suspender ou encerrar suas contas, se julgar necessário. Isso ficará a critério exclusivo da
Empresa para para cumprir quaisquer requisitos que considere obrigatórios.

4.5 A Empresa pagará ao Afiliado o pagamento de acordo com os ganhos acumulados
conforme calculado de acordo com a Seção 7.

4.6 A Empresa pode monitorar o(s) Site(s) do Afiliado para garantir o cumprimento dos
termos e condições deste Contrato e o Afiliado deverá fornecer à Empresa todos os dados
razoavelmente solicitados para realizar tal monitoramento.
5. GARANTIA E OBRIGAÇÕES DO AFILIADO

5.1 O Afiliado garante:

A) envidar seus melhores esforços para anunciar, comercializar e promover a Empresa tão
amplamente possível e com boa ética nos negócios, a fim de maximizar os benefícios das
Partes.

B) comercializar e encaminhar clientes potenciais por sua conta e risco, custo e despesa.
As atividades de marketing do afiliado devem ser profissionais, adequadas e legais de
acordo
leis e regulamentos e de acordo com este Contrato.

C) usar apenas material de marketing aprovado fornecido pela Empresa. Todo
material de marketing não deve ser alterado ou alterado sem o consentimento prévio por
escrito da empresa.

D) cumprir, em todos os momentos, todas as regras relevantes de publicidade e/ou
marketing,
legislação e diretrizes emitidas pela autoridade competente do país em que o Afiliado
pretende anunciar, comercializar e promover a Empresa, bem como os Jogos Autoridades
conforme prescrito dentro dos requisitos de licença.

E) usar apenas links fornecidos no âmbito deste Contrato. O Afiliado é responsável por
verificar o correto funcionamento e implementação de qualquer rastreamento códigos e links
fornecidos.
5.2 O Afiliado garante, compromete-se e declara que não irá:

A) se envolver em qualquer ato ou tráfico que constitua ou possa razoavelmente
constituir fraude ou atividade ilegal, incluindo, mas não se limitando, atividades de lavagem
de dinheiro.

B) praticar qualquer ato calunioso, discriminatório, obsceno, imoral, ilegal ou
de outra forma inadequada ou que contenha conteúdo sexualmente explícito, obsceno ou
graficamente violento. O Afiliado não deve anunciar (ou fazer com que seja anunciado) o
Website em quaisquer sites que possam, de alguma forma, ser considerados obscenos,
imorais, inadequados ou em lista negra.

C) apresentar seus próprios sites de qualquer forma que possa evocar qualquer risco de
confusão com a Empresa e/ou transmitir a impressão de que os Sites Afiliados são parcial
ou totalmente originado da Companhia.
D) permitir a segmentação de qualquer jurisdição onde o jogo e/ou a promoção
é ilegal e/ou ilegal. O Afiliado não será elegível para qualquer comissão em jurisdição ilegal.

E) enviar spam ou correio não solicitado. Todo o marketing por e-mail e SMS deve ser
totalmente compatível e sempre incluindo a opção “cancelar assinatura”. Caso a empresa
receber quaisquer reclamações de Clientes sobre spam, o Afiliado poderá ser solicitado pelo
a Empresa para fornecer prova de que a função opt-in foi fornecida ao Cliente. Sem
prejuízo, a Empresa reserva-se o direito de congelar os Afiliados conta conforme previsto na
cláusula 7.4.G deste contrato.
F) registrar-se como jogador ou fazer depósitos direta ou indiretamente em qualquer conta
de jogador através de seu(s) rastreador(es) para seu próprio uso pessoal e/ou uso de seus
parentes, amigos, funcionários ou outros terceiros, ou de qualquer outra forma tentar
artificialmente aumentar os valores a pagar, ou de outra forma fraudar a Companhia.
Qualquer forma de tráfego incentivado é estritamente proibido.
G) promover a Empresa através de Popups, pop-unders e cookies drop. Se você
tem fontes de mídia/sites que não contenham conteúdos difamatórios, discriminatórios,
obscenos, material ilegal ou inadequado e você está planejando campanhas de anúncios
pop, a pré-aprovação da equipe de afiliados é necessária em todos os casos.

H) comprar ou registrar palavras-chave, termos de pesquisa ou outros identificadores para
uso em qualquer publicidade em motores de busca, portal, serviço de publicidade
patrocinada que sejam idênticos ou semelhante a qualquer um dos sites e marcas
registradas do Operador, nomes comerciais ou outros, incluindo a palavra “KTO” ou suas
variações. O Afiliado é obrigado a adicionar palavras-chave ao usar publicidade online paga.
As seguintes palavras-chave e suas variações devem ser adicionadas como palavras-chave
negativas: “KTO” “Ofertas KTO” “KTO Welcome Bônus".

I) usar qualquer uma das marcas registradas, nomes comerciais ou outros inclua os termos
"KTO" ou variações que sejam muito semelhantes em URLs de afiliados. O nome da marca
não pode ser usado em um URL ou subdomínio derivado.
J) criar quaisquer aplicativos ou páginas de internet que representem falsamente a Empresa
em qualquer forma, formato ou forma em qualquer canal de mídia social.

K) compartilhar nem permitir o uso de seus dados de login privados para o Programa de
Afiliados com mais ninguém.

5.3 O Afiliado reconhece e concorda que o(s) Novo(s) Usuário(s) e o cliente banco de dados
deve pertencer à Empresa e garante que durante a vigência deste Acordo e após a
rescisão, o Afiliado não terá acesso ao Banco de dados de clientes da empresa.

5.4 A Empresa reserva-se o direito de solicitar ao Afiliado a remoção imediata
qualquer material promocional que possa ser levado ao seu conhecimento e que considere,
em
a seu exclusivo critério, violar qualquer publicidade e/ou marketing relevante as regras.
6. RELAÇÃO DAS PARTES
6.1 O Afiliado e a Empresa são empresas e contratantes independentes, e nada neste
Contrato criará qualquer parceria, joint venture, agência, franquia, vendas representativas
ou vínculo empregatício entre as Partes. O Afiliado não terá autoridade para fazer ou aceitar
quaisquer ofertas ou representações em nome da Empresa.
7. COMISSÃO E PAGAMENTO

7.1 Plano de Participação na Receita:

A) A Empresa pagará ao Afiliado uma Participação nos Lucros com base na Receita gerada
de Novos Clientes indicados pelo Afiliado. Novos clientes são clientes sem atividade anterior
com a Empresa e que se registrou no Site da Operadora.

B) Os detalhes da estrutura de comissões podem ser encontrados no site do Programa de
Afiliados.

C) Se o saldo devedor for inferior ao limite mínimo, transitará para o mês civil seguinte e
será exigível quando o saldo acumulado exceder o limite mínimo estipulado. Estes são
rastreados através de um programa específico para esse fim e fornecido por terceiros.

7.2 Plano de Pagamento CPA

A) De acordo com o plano de pagamento CPA, um Afiliado receberá um pagamento para
cada novo cliente depositante.
B) A Empresa reserva-se o direito de determinar se continua a campanha, altera os preços
ou renegocia os volumes e/ou valores de CPA.
C) Qualquer atividade considerada fraudulenta, ou qualquer suspeita de fraude é
considerada não conforme. A Empresa reserva-se o direito de encerrar a participação do
Afiliado com efeito imediato.

D) A Empresa reserva-se o direito de alterar o CPA Deal a qualquer momento. O Afiliado
será informado sobre esta mudança imediatamente.

E) Salvo acordo em contrário entre as Partes por escrito, os primeiros cinquenta (50)

Jogadores indicados sob o acordo CPA devem ser vistos como uma fase de teste na qual a
KTO vai avaliar a qualidade dos Jogadores Indicados. Após o término da fase de teste, a
Empresa deverá, a seu exclusivo critério, determinar se continua a campanha,
altera os preços ou renegocia os volumes e/ou valores de CPA.
F) Salvo acordo em contrário entre as Partes por escrito, quaisquer negócios feitos em um
modelo CPA ou modelo Híbrido têm uma linha de base padrão de depósito de Dez Euros (€
10). Isso é acumulativo por um período de tempo infinitive.
7.3 Pagamento
A) A comissão é calculada mensalmente e paga no prazo de 15 dias após o término do mês
civil em que a Comissão foi contabilizada e facturada. Um limite mínimo é aplicado e as
comissões abaixo do limite serão pagas quando o limite mínimo for alcançado.

B) A Empresa não será responsável por pagamentos atrasados devido a quaisquer razões
imprevistas.

C) Em caso de discrepâncias nos cálculos de comissão e todos os pagamentos, a Empresa
reserva-se o direito de corrigir tal cálculo a qualquer momento e pagar imediatamente o
pagamento a menor ou reclamar o pagamento maior feito ao Afiliado.
D) Quaisquer estornos serão deduzidos de pagamentos futuros ao Afiliado.
E) A Empresa não paga por jogadores duplicados, ou seja, um cliente que já existe
dentro do banco de dados.
F) Em caso de fraude, incumprimento ou suspeita de fraude, a Empresa reserva-se o direito
rescindir o contrato com efeito imediato e reter qualquer comissão acumulado na Conta do
Afiliado.
G) O limite mínimo de pagamento é de 200€. Caso seu saldo mensal de ganhos não acionar
esse valor, ele será transferido para o mês seguinte. Além disso, todas as faturas devem ser
enviadas na moeda €.
7.4 Contas inativas

A) A KTO incentiva um programa de afiliados ativo e para o benefício de todas as partes
KTO
reserva-se o direito de analisar e tomar medidas em relação a quaisquer parceiros que
estejam inativos por mais de 12 meses.

B) A qualquer momento em que três (3) meses de calendário tenham se passado sem que o
Afiliado tenha direcionando pelo menos um Primeiro Depositante ao Site, a respectiva parte
KTO tem o direito, a seu critério, de ajustar prospectivamente a taxa da Remuneração do
Afiliado. O Afiliado será avisado com 24 horas de antecedência antes que essa alteração
seja aplicada.
C) Se a conta do Afiliado não for utilizada para saques ou estiver inativa de outra forma (tal

inatividade pode incluir, por exemplo, o Afiliado não fazer login em sua conta), por um
período de pelo menos 6 (seis) meses, será considerada uma “Conta Inativa”. A respectiva
parte KTO notificará o Afiliado que sua conta é uma Conta Inativa e que a Taxa de Conta
Inativa será deduzida se o Afiliado não reativar sua conta.

D) Caso seja enviado um Aviso de Conta Inativa ao Afiliado, a respectiva parte KTO
terá o direito de reter cinquenta por cento (50%) do saldo total remanescente na Conta
Inativa (“Taxa de Conta Inativa”) após catorze (14) dias data do Aviso de Conta Inativa.
Após tal retenção, a conta do Afiliado será encerrada e este Contrato será rescindido.

E) Quaisquer pagamentos de afiliados não reclamados serão cancelados dentro de doze
(12) meses a partir do momento em que tal valor se tornar devido.
8. RESPONSABILIDADES E INDENIZAÇÃO

8.1 O Afiliado concorda em defender, indenizar e manter a Empresa e seus sucessores,
diretores, funcionários, agentes, diretores, acionistas e advogados, livres e inocentes de
todas e quaisquer reclamações, multas e responsabilidades, incluindo honorários legais e
de especialistas razoáveis, relacionados a ou surgindo a partir de:
• qualquer violação das declarações, garantias ou obrigações do Afiliado sob este Contrato;
• Uso (ou uso indevido) do material de marketing e da Propriedade Intelectual do grupo pelo
Afiliado;
• todas as condutas e atividades que ocorrem sob o ID de usuário e senha do Afiliado;
• qualquer material difamatório, calunioso ou ilegal contido no(s) Site(s) do Afiliado ou
Informações e dados do afiliado;
• qualquer reclamação ou contenção de que o(s) Site(s) do Afiliado ou as informações do
Afiliado e dados infrinjam patentes, direitos autorais, marcas registradas ou outros direitos
intelectuais de terceiros direitos de propriedade ou viole os direitos de proteção de dados,
privacidade ou publicidade de terceiros;
• acesso ou uso de terceiros do(s) Site(s) do Afiliado ou das informações do Afiliado e
Dados;
• qualquer reclamação relacionada ao(s) Site(s) Afiliado(s) ou aos Links;
• qualquer violação deste Contrato ou de quaisquer leis aplicáveis, incluindo Proteção de
Dados

Legislação;

8.2 O desempenho do afiliado é rastreado por meio de um software de terceiros. A Empresa
não pode ser mantida responsável por quaisquer problemas relacionados ao desempenho
do software.
9. TERMOS E RESCISÃO

9.1 A vigência deste Contrato terá início na data de aprovação do registro do Afiliado pela
Empresa de acordo com a Cláusula 2 e continuará até ser rescindido em aviso por qualquer
uma das Partes.

9.2 Qualquer uma das partes pode rescindir o Contrato a qualquer momento. Qualquer nãoconformidade, ilegalidade, atitude antiética ou atividade de violação resultará em rescisão
imediata sem aviso prévio.
9.3 Este Contrato também pode ser rescindido se qualquer uma das partes for declarada
falida ou insolvente por ordem judicial ou se qualquer processo de falência ou insolvência for
iniciado contra a outra parte ou no caso de qualquer situação semelhante que indique que a
outra parte se torne insolvente.
9.4 As Partes concordam que na rescisão deste Contrato
(A) o Afiliado deve remover todas as referências ao site da Empresa de todos os Afiliados
Atividade.
(B) todos os direitos concedidos ao Afiliado sob este Contrato serão imediatamente
rescindidos
e o Afiliado cessará o uso de quaisquer Direitos de Propriedade Intelectual conferidos ao
Empresa e o site da Empresa.

(C) o Afiliado só terá direito ao Pagamento até a data de rescisão sujeito a cláusulas de
pagamento.

(D) causado por atividade não conforme pode resultar na retenção de qualquer comissão
como
indenização por danos decorrentes de tal atividade.

(E) o Afiliado deve devolver à Empresa toda e qualquer Informação Confidencial (e
excluir os originais, todas as cópias e derivações dos mesmos) em posse, custódia e
controle do Afiliado.

(F) as cláusulas 10, 11 e 12 permanecem em pleno vigor.
10. PROTEÇÃO DE DADOS

10.1 As Partes declaram e concordam que cada uma será independentemente responsável
por
cumprir o GDPR ao processar dados pessoais, quando o Afiliado for
processando dados pessoais em nome da Empresa, deve cumprir as regras do GDPR e
Requisitos.

10.2 Cada Parte notifica a outra que os dados pessoais (conforme definido pelo GDPR)
pertencentes ao outro ou aos funcionários da outra Parte (se houver) podem ser recolhidos
e devem ser utilizados exclusivamente no contexto, e somente quando necessário, para a
execução deste Contrato ou no cumprimento de qualquer obrigação legal ou interesse
legítimo.

10.3 Os seus dados serão conservados durante a vigência do contrato e após a cessação
do
do Contrato, seus dados serão armazenados de acordo com os requisitos estabelecidos
pelo
leis aplicáveis e para estabelecer, defender e/ou exercer ações judiciais.

10.4 O Afiliado deve usar apenas os dados do cliente fornecidos pela Empresa, nenhum dos
quais informações de identificação pessoal nem em violação do GDPR.
10.5 O Afiliado será responsável e informará qualquer usuário que a tecnologia de
rastreamento a ser instalada no dispositivo dos usuários quando o usuário clicar nos Links e
fornecer ao usuário um opção para rejeitar tal instalação.
11 CONFIDENCIALIDADE

11.1 Todas as informações, incluindo, entre outras, comerciais e financeiras, listas de
clientes e
compradores, bem como informações sobre preços e vendas e quaisquer informações
relacionadas a produtos, registros, operações, planos de negócios, processos, informações
sobre produtos, know-how ou lógica de negócios, segredos, oportunidades de mercado e
dados pessoais da Companhia serão tratados de forma confidencial.

Essas informações não devem ser usadas para qualquer atividade fora do objetivo deste
Contrato.
12. PROPRIEDADE INTELECTUAL

12.1 Nada contido neste Contrato concederá a qualquer das partes qualquer direito, título ou
interesse nos Direitos de Propriedade Intelectual da outra Parte. Para evitar dúvidas, nada
neste contrato constituirá qualquer licença, cessão, transferência ou qualquer outro direito a
qualquer propriedade intelectual ou direitos de propriedade. Fica entendido que o Afiliado
tem apenas o direito de uso do marketing aprovado materiais fornecidos pela empresa.
12.2 Todos os Direitos de Propriedade Intelectual criados e/ou decorrentes deste Contrato
(incluindo, mas sem limitação, materiais publicitários, bancos de dados e dados pessoais)
serão e se tornarão o propriedade exclusiva da Empresa sem quaisquer direitos ao Afiliado.

12.3 Em nenhum momento durante ou após a vigência deste Contrato uma Parte tentará,
desafiar, auxiliar ou permitir que outros contestem ou registrem ou tentem registrar os
Direitos de Propriedade Intelectual ou quaisquer direitos semelhantes aos Direitos de
Propriedade Intelectual da outra Parte ou de qualquer grupo empresas da outra Parte.

12.4 A Empresa concede ao Afiliado uma licença não exclusiva, revogável e isenta de
royalties para usar os Materiais da Empresa durante a vigência deste Contrato
exclusivamente para fins de execução dos Serviços de afiliados. Exceto conforme previsto
neste Contrato ou por lei, o Afiliado não será autorizados a copiar, modificar ou fazer
engenharia reversa dos materiais da empresa.

12.5 O IP Licenciado não pode ser sublicenciado, cedido ou transferido de outra forma pela
Afiliada a qualquer terceiro sem a permissão prévia por escrito da Empresa.
13. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO

A validade, construção e desempenho deste Contrato e qualquer reclamação, disputa ou
assunto decorrente ou em conexão com este Contrato ou sua aplicabilidade será regido e
interpretados de acordo com as leis de Malta. As Partes submetem-se irrevogavelmente à
exclusiva jurisdição dos tribunais malteses sobre qualquer reclamação, disputa ou assunto
sob ou em conexão com este Acordo e/ou sua exigibilidade. O idioma do processo será o
inglês, a menos que acordado de outra forma entre as Partes litigantes.

14. ALTERAÇÕES A ESTE CONTRATO
A Empresa reserva-se o direito de, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, com ou
sem dar qualquer aviso prévio ao Afiliado, emendar, alterar, excluir ou adicionar qualquer
uma das disposições deste Acordo. Se aplicável, uma notificação por escrito das alterações
será enviada ao endereço de e-mail do Afiliado registrado e tal notificação será considerada
entregue uma vez enviada pela Companhia. A participação contínua do Afiliado no
Programa de Afiliados após quaisquer alterações ou modificações forem tornadas públicas
será considerado como a aceitação do Afiliado do novo termos e Condições.

15. NÃO-RENÚNCIA
A Falha da Empresa em fazer cumprir o estrito desempenho do Afiliado de qualquer
disposição deste Contrato não constituirá nem será interpretado como uma renúncia ao
direito da Empresa de aplicar posteriormente tal disposição ou qualquer outra disposição
deste Contrato.
16. DIVIDÊNCIA/RENÚNCIA
Sempre que possível, cada disposição deste Contrato deve ser interpretada de forma a
ser efetivo e válido de acordo com a Lei Aplicável, mas, se qualquer disposição deste
Contrato for considerada inválida, ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, tal disposição
será ineficaz apenas para o extensão de tal invalidade, ou inexequibilidade, sem invalidar o
restante deste
Contrato ou qualquer disposição deste. Nenhuma renúncia será implícita de conduta ou
falha em fazer cumprir quaisquer direitos e deve ser por escrito para ser eficaz.

17. FORÇA MAIOR
Nenhuma das Partes será responsável perante a outra por qualquer atraso ou falha no
cumprimento de suas obrigações sob este Contrato se tal atraso ou falha resultar de uma
causa além de seu controle razoável, incluindo, mas não se limitado a disputas trabalhistas,
greves, distúrbios industriais, casos fortuitos, atos de terrorismo, inundações, raios, falhas
de serviços públicos ou comunicações, terremotos ou outras situações do tipo. Se tal evento
ocorrer, a Parte inadimplente é dispensada de qualquer desempenho que seja
impedido pelo evento na medida do impedimento, desde que quando o evento de força
maior
cessar, tal Parte inadimplente informará a outra e retomará suas obrigações de acordo com
este acordo.
18. POLÍTICA HIGH-ROLLER

18.1 Se a Receita Líquida agregada do Afiliado, naquele mês, para uma Marca Comerciante
for
negativo ou superior a €10.000, será aplicada a política High-Roller conforme estabelecido
abaixo.

18.2 A Receita Líquida negativa gerada pelo High-Roller será transportada e compensada
contra a Receita Líquida futura gerada por esse High-Roller.

18.3 O saldo negativo transportado não pode ser maior que o total agregado negativo
Receita Líquida para essa Marca específica na Conta de Afiliado do mês anterior.

18.4 O saldo negativo de um High-Roller será reduzido pela futura Receita Líquida positiva
que
geram nos meses subsequentes.

18.5 Um saldo negativo não será aumentado por receita líquida negativa futura, a menos
que o HighRoller atenda aos critérios de qualificação nos meses subsequentes.
19. DIVERSOS

19.1 Em caso de discrepância entre os significados da versão em inglês deste Contrato
e qualquer tradução não inglesa deste Contrato, a versão em inglês prevalecerá.

19.2 Caso uma das disposições contratuais deste Contrato seja ou se torne inválida ou
inexequível, tal disposição será substituída por outra que se aproxime o mais possível da
a finalidade comercial da disposição nula. Todas as outras disposições deste Contrato
devem
continuar em pleno vigor e efeito.

19.3 Qualquer notificação dada ou feita sob este Contrato à Empresa será enviada por email para afiliados@KTO.com. A Empresa enviará todos os avisos por e-mail para o
endereço de e-mail fornecido pelo Afiliado no Aplicativo de Afiliado.

19.4 Salvo acordo expresso em contrário, este Contrato constituirá o contrato integral
e entendimento substituindo qualquer acordo entre as partes. Em caso de conflito entre
este Contrato e quaisquer outros contratos celebrados entre a Empresa e o Afiliado,
o conteúdo deste Contrato prevalecerá. Cada Parte reconhece e concorda que, ao
celebrando este Contrato, não depende e não terá nenhum recurso em relação a qualquer
declaração, representação, garantia, entendimento, promessa ou garantia (seja
negligentemente ou inocentemente feito) de qualquer pessoa (seja Parte neste Contrato ou
não) que não seja expressamente estabelecido neste Contrato. Nada neste artigo deve
operar para limitar ou excluir qualquer responsabilidade por fraude.

19.5 O Afiliado deve estar ciente de que qualquer operação de seu lado que vá contra este
Acordo pode resultar em consequências para o próprio Afiliado, para a empresa ou para
ambas
as Partes, incluindo, mas não se limitando, à multas, penalidades, violações das condições
de licença e capacidade para fazer negócios, bem como possíveis ações civis e criminais
contra o Afiliado ou empresa pelas respectivas autoridades.

19.6 É dever do Afiliado revisar este Contrato periodicamente para garantir a familiaridade
com sua versão mais atual.

