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Prezado líder,
Sabemos da importância de sua participação em nossos negócios e que na Hinode
você está sempre em primeiro lugar, e nos orgulhamos em cumprir nossos
compromissos com pontualidade!
A rotina de depósito das bonificações é um dos momentos mais esperados por todos
nós, pois ele simboliza a concretização de mais um mês de grandes resultados e
conquistas. Cuidamos deste processo com muita alegria e responsabilidade,
principalmente no que diz respeito a operacionalização desta rotina.
Pensando nisso, criamos parcerias com os principais bancos do país, para tornar o
processo de crédito mais rápido, seguro e eficaz. São eles:

· Banco Itaú
· Banco do Brasil
· Caixa Econômica Federal
· Banco Santander
· Banco Bradesco

Entendemos que, por questões regionais, instituições diferentes das que citamos acima
podem oferecer vantagens e incentivos. Mas, em razão da diversidade, ainda estamos
negociando com várias instituições para viabilizarmos todos os pagamentos de bônus
mensais.
A solução mais segura que criamos no caso daqueles que têm conta corrente em outro
banco é enviar uma Ordem de Pagamento em seu nome, que pode ser retirada em
qualquer agência do Itáu.
O procedimento é simples e efetuado somente para bonificações acima de R$ 200,00:

· Dirijase a qualquer agência do Itaú com seu CPF e RG.
· Apresentese ao caixa e diga que foi retirar uma ordem de pagamento.
· Após pesquisa, o caixa entregará o dinheiro em espécie a você.
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Para valores inferiores, a Hinode oferece um crédito a ser utilizado na próxima compra.
Os consultores ativos que possuem CADASTRO JURÍDICO e que costumam receber os
créditos em CONTA CORRENTE DE PESSOA FÍSICA deverão atualizar as informações
bancárias, lembrando que a partir do dia 14 agosto de 2015 o crédito será realizado
somente se os dados bancários estiverem coerentes com os dados cadastrados na
Hinode, sem exceções.
Isso significa que se o consultor tiver o CPF cadastrado na Hinode, os Bônus serão
creditados em conta corrente de pessoa física. Se for o CNPJ, o crédito será somente
em conta de pessoa jurídica.
Caso os dados estejam incorretos, o pagamento dos bônus será realizado por meio de
Ordem de Pagamento.
Vale lembrar que todas as informações referentes ao seu pagamento de bônus estão
disponíveis na Home do seu Escritório Virtual.

A Hinode agradece a compreensão e deseja excelentes negócios!

Compartilhe nas redes sociais
Descadastrese caso não queira receber mais emails.
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