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THE DECK AGENTES
PROGRAMA DE AGENTE REPRESENTANTE

1.       DEFINIÇÕES

a) THE DECK AGENTES – Programa que comissiona o agente do The Deck Poker Club
de acordo com o rake gerado pelos jogadores que forem indicados por ele.  

b) PARTICIPANTE(S) – Todos as pessoas que forem devidamente cadastradas em
nosso sistema através do nosso site: thedeckpokerclub.com.br/sejaumagente, que
trouxerem jogadores novos ou inativos para a base do The Deck Poker Club.

c) COMISSIONAMENTO – A comissão de cada agente será diretamente relacionada
ao rake gerado pelos jogadores constantes de sua lista e a categoria de cada agente,
podendo variar entre 25% a 55% do rake gerado pelos jogadores indicados. 

d) PREMIAÇÕES EXTRAS – Toda e qualquer premiação extra será sempre relacionada
ao desempenho dos resultados dos agentes e será decidida de acordo com
campanhas de incentivo que o The Deck Poker Club poderá ou não promover,
podendo ser alterada a qualquer momento.

e) INÍCIO DE VIGÊNCIA – Este regulamento estabelece as regras para o THE DECK
AGENTES, criado pelo The Deck Poker Club e passa a valer a partir de seu
lançamento, em 01/09/2020.

2.       ADESÃO / EXCLUSÃO

a) Poderão aderir ao THE DECK AGENTES, todas as pessoas físicas que se
cadastrarem através do site thedeckpokerclub.com.br/sejaumagente e
preencherem todos os dados requeridos em nosso formulário.

b) Todos os cadastros de agentes passarão por um processo de validação e poderão
ser reprovados, a critério único e exclusivo da administração do The Deck Poker Club.

c) O agente poderá solicitar sua exclusão do programa a qualquer momento. Nesse
ato, o agente deverá também solicitar que seja feito o fechamento de seu acerto para
pagamento de sua comissão.

d) A partir da solicitação de exclusão do THE DECK AGENTES, a comissão será
calculada até o exato momento da exclusão. Tudo que for gerado após esse
momento não entrará no acerto do agente.

e) Caso seja identificado que o agente se cadastrou apenas com a intenção de
receber comissão sobre o próprio rake, essa atitude será penalizada com a exclusão
do agente do programa imediatamente, sem qualquer direito à percepção do rake
back.
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f) Caso o agente infrinja alguma norma estabelecida nesse regulamento, ou aja de má
fé em qualquer sentido, seja perante seus jogadores ou ao The Deck Poker Club,
reserva-se ao clube, o direito de excluir o referido agente, sem direito ao recebimento
de qualquer comissão ou outro benefício referente ao programa.
 

3.       FUNCIONAMENTO

a) Para se tornar um Agente The Deck, não há cobranças ou investimentos iniciais,
basta realizar o cadastro através do nosso site:
thedeckpokerclub.com.br/sejaumagente.

b) O cadastro enviado será analisado. Sendo aprovado, o novo Agente receberá seu
ID de Agente The Deck, assim como login e senha do painel de controle.  

c) Cabe ao novo Agente indicar/trazer jogadores para jogar, por meio de seu ID de
Agente, divulgando os eventos e benefícios do The Deck Poker Club.

d) Qualquer pessoa poderá ser indicada como jogador.

e) Todas as demais transacões necessárias, como recebimento e/ou envio de dinheiro
e fichas, serão realizadas pela Central de Atendimento do The Deck Poker Club (via
Whatsapp) com segurança, transparência e agilidade.

f) Para facilitar a comunicação com os jogadores indicados, serão disponibilizados
diversos materiais de divulgação, os quais poderão ser compartilhados nas redes e
mídias sociais, quantas vezes forem necessárias.

g) Todo jogador indicado deverá ser cadastrado no programa The Deck Amigos
através do site thedeckpokerclub.com/thedeckamigos ou da Central de
Atendimento. O The Deck Amigos é o programa de benefícios destinado aos
jogadores do The Deck Poker Club.

h) Para saber mais sobre o The Deck Amigos, acesse o link:
thedeckpokerclub.com/thedeckamigos.
 

4.       PAINEL DE CONTROLE

a) Os participantes aprovados no programa THE DECK AGENTES receberão no e-mail
cadastrado seu login e senha para acessar seu painel de controle.

b) O agente poderá acessar seu painel de controle através do link:
thedeck.pokerweb.com.br.

c) Dentro do painel de controle, cada agente terá acesso a um relatório referente a sua
comissão e o rake gerado pela sua carteira, atualizado semanalmente.
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d) Outras informações como o status da sua categoria atual, da próxima a ser
alcançada e materiais diários para promoção dos jogos do The Deck Poker Club serão
disponibilizados por meio do Canal de Comunicação The Deck.

5.       GERAÇÃO DO RAKE

a) A geração do rake pode acontecer de duas maneiras: através dos jogos de cash
game ou dos torneios.

      a.1. Rake nos Cash Games: Em toda mão jogada pelo seu jogador, será cobrado 5%

em cima do rake total gerado. Esse rake tem cap (limite máximo) de 3 blinds em jogos
até 4/8 (valor em R$ dos blinds) e 2 blinds em jogos 5/10 (valor em R$ dos blinds) ou
valores acima disso. O agente terá X% (de acordo com a sua categoria especificada no
item 6) em cima dos 5% gerados pelo jogador constante de sua lista.

  a.2. Rake nos Torneios: Em todo torneio é cobrado 10% de rake em cima de cada
buy-in feito pelo seu jogador. O agente terá X% (de acordo com a sua categoria) em
cima dos 10% gerados pelo jogador constante de sua lista.

  a.3. Os rakes nos torneios podem variar acima dos 10% padrão, quando estiver
acontecendo alguma promoção dentro do The Deck Poker Club. Quando isso
acontecer, esse rake excedente será convertido para a promoção e não será
contabilizado na comissão paga aos agentes.

6.      CATEGORIAS

a) Os agentes serão classificados em categorias, de acordo com o total de rake gerado
semanalmente, por jogadores constantes de sua lista, conforme a tabela abaixo:

  

 

 

b) O agente terá 7 dias para conquistar a próxima categoria, podendo haver alteração
de categoria a depender dos rakes conquistados.

c) O The Deck Poker Club se reserva o direito de efetuar ajustes na tabela de
classificação dos rakes.
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d) As informações relativas a eventuais ajustes promovidos no THE DECK AGENTES
serão divulgadas no site: thedeckpokerclub.com.br/sejaumagente.

7.      DIREITOS SOBRE AS COMISSÕES E PREMIAÇÕES EXTRAS

a) As comissões, premiações extras e outros benefícios serão concedidos aos agentes
de acordo com as regras estabelecidas neste regulamento ou outras formas
divulgadas pelo The Deck Poker Club.

b) O valor das comissões é de direito único e exclusivo do agente cadastrado no
programa, não podendo haver pagamentos ou transferências para contas de
terceiros.

c) Uma vez que o jogador esteja vinculado a um agente, a comissão será sempre paga
a esse agente.

d) Caso o agente solicite sua exclusão do programa ou seja excluído por infração aos
termos deste regulamento, de forma automática, o agente perderá o direito a
comissão (rake back) sobre os jogadores que indicar e/ou que constem de sua lista de
jogadores.
 

8.      PAGAMENTO DAS COMISSÕES

a) O comissionamento pago ao agente estará diretamente relacionado ao total de
rake gerado pelos jogadores constantes de sua lista, bem como, à categoria de
agentes que ele se encontra.

b) O comissionamento pago ao agente é calculado semanalmente, podendo alcançar
o percentual máximo de 55%.

c) O percentual de ganho será baseado no rake semanal, conforme tabela abaixo:

d) A comissão será paga diretamente na conta bancária cadastrada no momento de
sua adesão ao programa.
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e) O valor de sua comissão poderá ser acompanhado através do painel de controle de
cada agente, sendo atualizado semanalmente.

9.      ENCERRAMENTO DO PROGRAMA

O The Deck Poker Club reserva-se o direito de encerrar o programa THE DECK
AGENTES a qualquer momento. Para tanto, deverá comunicar aos agentes a data de
seu encerramento, com antecedência mínima de 30 dias. Após a data de
encerramento do programa, toda comissão gerada a partir de então, não será mais
destinada aos agentes cadastrados no programa. Até a data de encerramento do
programa, as comissões continuarão a ser pagas de acordo com a tabela descrita no
item 8 deste regulamento.

A participação no THE DECK AGENTES implica aceitação total das condições e
normas descritas neste regulamento.

Os casos omissos e eventuais disposições não contidas neste regulamento serão
resolvidos pela administração do The Deck Poker Club.

O agente parceiro declara expressamente concordar, ao realizar sua inscrição, com
todos os termos e condições descritas neste Regulamento.
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