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Dinastia
Quem participa dessa proposta

ASSOCIADOS

Obs.: Os serviços e benefícios, colocados à disposição dos Associados Dinastia, são administrados através de empresas 
legalmente constituídas, identificadas nos materiais oficiais da Dinastia.
Serviços e benefícios válidos anualmente, cuja renovação será informada em Novembro de cada ano, nos informativos 
oficiais e no escritório virtual Dinastia Office. 

NET CLUB 
ADMINISTRADORA 
E CORRETORA DE 

SEGUROS
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Reconhecimentos conquistados
Histórico de reconhecimentos conquistados pela contribuição da Dinastia no 

cenário nacional, em ações voltadas para o planejamento e educação 
financeira de nossos Associados.

MOÇÃO DE LOUVOR PELOS 20 ANOS 
DE ATIVIDADE

Entregue pela Câmara Municipal de 
Blumenau – SC | MAIO/2015

Prêmio TOP QUALIDADE BRASIL 
pelo Cicesp - Centro de Integração 

Cultural e Empresarial de  
São Paulo NOVEMBRO/2010

EMPRESA CIDADÃ
pelo Rotary Club Gravataí - 

ULBRA  MAIO/2015

MÉRITO DO EMPREENDEDOR 
JUSCELINO KUBITSCHEK 

pela Academia Brasileira de Honrarias 
ao Mérito  OUTUBRO/2013

SELO OURO
homologado pelo Cicesp - Centro de 
Integração Cultural e Empresarial de 

São Paulo  DEZEMBRO/2012

TÍTULO DE CIDADÃO DO PARÁ
Dilso J. Santos recebe o título homologado 

pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
DEZEMBRO/2012

Prêmio QUALITY BRASIL 2015 
pela Sociedade Brasileira de Integração 

e Educação MAIO/2015  

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES
E APLAUSOS 

Câmara de Vereadores 
de Curitiba - PR
JUNHO/2016

RELEVANTES SERVIÇOS 
REALIZADOS 

Câmara Municipal de Teresina - PI 
JUNHO/2016  
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Quem somos? 
Somos uma empresa especializada em proporcionar o acesso 

a excelentes Serviços que possibilitam uma melhor qualidade 
de vida e ao mesmo tempo participar de Benefícios com foco na 

Segurança Financeira, Educação Financeira e Renda Residual. 

O que fazemos?
Administramos um sistema cuja metodologia permite a você ser 

um EMPREENDEDOR, desenvolvendo seu próprio negócio DINASTIA, 
simplesmente por compartilhar nossos Serviços e Benefícios com outras 

pessoas. Ao mesmo tempo oferecemos as maiores recompensas a quem 
estiver realmente disposto a trabalhar como EMPRESÁRIO desse conceito, 

através de uma das formas mais sólidas e lucrativas existentes no mercado, 
que é o sistema de RENDA RESIDUAL.

Por que fazemos?
Porque entendemos a real importância da duplicação dos nossos Serviços 

e Benefícios para todas as famílias, uma vez que as pessoas necessitam de 
Segurança Financeira, Medicamentos, Educação Financeira e Renda Extra 

Residual.

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS



Como está a administração 
de sua vida financeira? 

Quais as suas estratégias 
pessoais na busca por uma 

melhor qualidade de vida?

Seu planejamento financeiro 
está consolidando a base para 

a estabilidade econômica de 
sua família?

Segurança Financeira,  
Renda Mensal e Independência 

Financeira; o seu tripé 
financeiro está sólido?

Reflita!

           1

        2

    3

4
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Qual a nossa proposta?
Uma oportunidade!
1. Ser um empreendedor construindo 

a sua própria rede de associados.

2. Gerar renda imediata e   
renda residual

3. Compartilhar serviços e benefícios

4. Planejar o seu futuro financeiro

“Assumir o controle pode ser essencial para que você 
consiga alcançar o seu objetivo final”

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS



1. SEGURO POR MORTE ACIDENTAL - SUL AMÉRICA
R$ 150.000,00

  2. IPA (Invalidez Permanente Total ou Parcial por 
Acidente) - SUL AMÉRICA (Conforme tabela na Cartilha do Segurado Sul América)

3. SEGURO FUNERAL - SUL AMÉRICA

4. SEGURO CESTA BÁSICA - SUL AMÉRICA - R$ 2.000,00

5. ASSISTÊNCIA PESSOAL (Chaveiro, Encanador, Eletricista etc.) 
SUL AMÉRICA

6. SEGURO MORTE NATURAL - TOKIO MARINE - R$ 10.000,00

7.
DIH (Diária por Internação Hospitalar por 20 dias)   
TOKIO MARINE - R$250,00 a diária

8. ASSISTÊNCIA REDE DE DESCONTOS - TOKIO MARINE

9.  
TOKIO MARINE

10. ASSISTÊNCIA DE DESCONTOS EM FARMÁCIA - TOKIO MARINE

11. ASSISTÊNCIA ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA - TOKIO MARINE

12. NIPOMED CONSULTA (Não é Plano de Saúde)

13. EDUCAÇÃO FINANCEIRA
 

14. RENDA RESIDUAL

Benefícios e Serviços

Plano Dinastia Class Plano Dinastia Plus

Cadastramento de associados com idade entre 18 e 70 anos, conforme os critérios descritos no Manual Construindo sua Dinastia. 

1. 
SEGURO POR MORTE 
ACIDENTAL - SUL AMÉRICA 

R$ 150.000,00

2.

IPA (Invalidez Permanente 
Total ou Parcial por 
Acidente) SUL AMÉRICA  
(Conforme tabela na Cartilha do Segurado Sul América)

3. SEGURO FUNERAL 
SUL AMÉRICA

4. 
SEGURO CESTA BÁSICA 
SUL AMÉRICA

R$ 2.000,00

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS 

ASSISTÊNCIA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL/REDE DE
SAUDE -

7. RENDA RESIDUAL 

. EDUCAÇÃO FINANCEIRA6

  etc.) - SUL AMÉRICA
5. (Chaveiro, Encanador, Eletricista

ASSISTÊNCIA PESSOAL



FAIXA ETÁRIA 18 A 70 ANOS 

CAPITAL SEGURADO R$ 150.000,00

Obs: De acordo com as condições previstas na Apólice de Seguros administrada 
pela Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A, e conforme os critérios 
descritos na Cartilha do Segurado e no Manual Construindo Dinastia.

Seguro de vida
MORTE ACIDENTAL

Benefícios | Plano Dinastia Class e Plano Dinastia Plus DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS



OBSERVAÇÕES: A invalidez somente será considerada permanente quando, após a conclusão do 
tratamento e desde que esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, for verificada 
a existência de invalidez permanente, quando da alta médica definitiva. 
Os benefícios acima estabelecidos são garantidos pela seguradora Sul  América Seguros S.A., de acordo 
com as regras estabelecidas nas Condições Gerais das Apólices e na Cartilha do Segurado Dinastia.

Descrição
 % do 

capital 
segurado

Invalidez Permanente Total
Perda total da visão de ambos os olhos 100
Perda total do uso de ambos os membros superiores 100
Perda total do uso de ambos os membros inferiores 100
Perda total do uso de ambas as mãos 100
Perda total do uso de um membro superior e um 
membro inferior 100

Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés 100
Perda total do uso de ambos os pés 100
Alienação mental total incurável 100
Nefrectomia bilateral 100

Invalidez Permanente Parcial - Diversas
Perda total da visão de um olho 30
Perda total da visão de um olho, quando o  
Segurado já não tiver a outra vista 70

Surdez total incurável de ambos os ouvidos 40
Surdez total incurável de um dos ouvidos 20
Amputação total do nariz com perda total do olfato 25
Fratura não-consolidada no maxilar inferior 20
Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral 20
Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da 
coluna vertebral 25

Descrição
 % do 

capital 
segurado

Invalidez Permanente Parcial - Membros Inferiores
Perda total do uso de um dos membros inferiores 70
Perda total do uso de um dos pés 50
Fratura não-consolidada de um fêmur 50

Fratura não-consolidada de um dos  
segmentos tibioperoneiros 25

Fratura não-consolidada da rótula 20
Fratura não-consolidada de um pé 20
Anquilose total de um dos joelhos 20
Anquilose total de um dos tornozelos 20
Anquilose total de um quadril 20

Perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos 
os dedos e de uma parte do mesmo pé                                                      25

Amputação do 1º (primeiro) dedo 10
Amputação de qualquer outro dedo 03

Perda total do uso de uma         
falange do 1° dedo              

1/2 do valor
do 1° dedo

Perda total do uso de uma 
falange de qualquer outro 
dedo (exceto o 1° dedo)

1/3 do valor
do dedo que se

perdeu a falange

Descrição
 % do 

capital 
segurado

Invalidez Permanente Parcial - Membros Superiores
Perda total do uso de um dos membros superiores 70
Perda total do uso de uma das mãos 60
Fratura não-consolidada de um dos úmeros 50
Fratura não-consolidada de um dos segmentos 
rádio-ulnares 30

Anquilose total de um dos ombros 25
Anquilose total de um dos cotovelos 25
Anquilose total de um dos punhos 20

Perda total do uso de um dos polegares, inclusive o 
metacarpiano 25

Perda total do uso de um dos polegares, exclusive o 
metacarpiano 18

Perda total do uso da falange distal do polegar 09
Perda total do uso de um dos dedos indicadores 15
Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos 
dedos médios 12

Perda total do uso de um dos dedos anulares 09

Perda total do uso de qualquer  falange; 
excluídas as do polegar                     

1/3 do valor 
do dedo que 

se perdeu a 
falange

Descrição
 % do 

capital 
segurado

Encurtamento de um dos membros inferiores
de 5,00cm (cinco centímetros) ou mais 15
entre 4,00cm (quatro centímetros) e 4,99cm (quatro 
centímetros e noventa e nove milímetros) 10

entre 3,00cm (três centímetros) e 3,99cm (três centíme-
tros e noventa e nove milímetros) 06

menos de 3cm (três centímetros)                                                                  sem indenização

Seguro de Vida
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA)

Conheça agora os seus direitos em caso de sinistro, que provoque indenização por Invalidez Total ou Parcial por Acidente.
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SEGURO FUNERAL*

Garante todo apoio necessário  
para este momento difícil. A família deverá optar entre o 
reembolso das despesas do funeral, limitado a R$ 5.000,00, ou pelos serviços para 
realização do funeral prestados diretamente pela assistência funeral. 

A cobertura do Seguro Funeral será apenas em casos de Morte Acidental do 
segurado, em decorrência de evento coberto.

· URNA: Em madeira, modelo luxo, com ou sem visor.
· ORNAMENTAÇÃO: Flores naturais, velas, véu de luxo, duas coroas simples.
· LIVRO PRESENÇA: Livro de agradecimentos.
· DOCUMENTAÇÃO: Registro de óbito.
· ACOMPANHAMENTO: Acompanhante para providenciar os serviços.
· TRANSPORTE: Carro fúnebre para cortejo (limitado a 100 km).
· TRASLADO: Traslado de qualquer parte do Brasil.
· TRATAMENTO DO CORPO: Higienização, formolização e embalsamamento. 

· SALA PARA VELÓRIO: Taxa de utilização de capela em cemitério público municipal.

· SEPULTAMENTO: Taxa de sepultamento e locação de sepultura em cemitério 
público municipal por três anos.

· CREMAÇÃO: Cremação no local do falecimento ou local mais próximo limitado 
a 100 km.

* É previsto a prestação do serviço por empresa especializada ou o reembolso das despesas, 
comprovadas com notas fiscais originais, até o limite do capital de R$ 5.000,00.

SEGURO  
CESTA BÁSICA**

Garantia de uma indenização complementar 
aos beneficiários, em caso de Morte Acidental 
do Segurado, que busca suprir os custos 
mensais de alimentação da família do segurado, 
em um único pagamento a ser efetuado pela 
Seguradora contratada para administração do 
benefício. 

     VALOR TOTAL 
  DA INDENIZAÇÃO: 

  R$ 2.000,00

** Os procedimentos de análise e o pagamento da 
indenização do Seguro Cesta Básica serão efetuados pela 
Seguradora, em conjunto aos demais procedimentos 
previstos nas coberturas por Morte Acidental, descritos 
nas Condições Gerais da Apólice.

Observação: Os benefícios Seguro Funeral e Seguro Cesta Básica são garantidos pela Sul América Seguros de acordo com as regras estabelecidas na Cartilha 
do Segurado Dinastia.

Benefícios | Plano Dinastia Class e Plano Dinastia Plus DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS



SEGUNDA
OPINIÃO  
MÉDICA  

INTERNACIONAL

APOIO  
PSICOLÓGICO  
PÓS SINISTRO

ASSISTÊNCIA  
NUTRICIONISTA

PERSONAL  
FITNESS

Assistência Pessoal

ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL
Chaveiro, eletricista, limpeza, 
segurança e vigilância, serviços 
domésticos provisórios no imóvel 
e encanador.

FAZ TUDO
Instalação e fixação de prateleiras, 
quadros e cortinas, instalação de 
olho mágico, movimentação de 
móveis, instalação de antenas, 
lubrificação de fechaduras e 
dobradiças, troca de tomadas e 
soquetes de luz.

ASSISTÊNCIA A FILHOS
Baby sitter, transporte escolar, 
remoção médica e aula particular 
para reforço.

Serviços garantidos pela seguradora Sul América Seguros S.A., conforme os critérios de utilização 
estabelecidos nas apólices de seguro, descritos na Cartilha do Segurado Dinastia.

Benefícios | Plano Dinastia Class e Plano Dinastia Plus DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS



D I H: DIÁRIA 
POR INTERNAÇÃO  

HOSPITALAR
Trata-se de uma cobertura de Diária por 

Internação Hospitalar,  em que, no caso de 
internação, o Associado 1º Titular receberá de 01 

até 20 diárias durante o período de vigência anual 
da  apólice,  respeitando-se as regras estabelecidas 

nas condições 
gerais do seguro. 

COBERTURA Diária Por Internação Hospitalar

PERÍODO: ATÉ 20 diárias durante o período de 
vigência anual da apólice

CAPITAL SEGURADO:  R$ 250,00/Diária*

* Cobertura válida a partir do 3° dia de internação.

Benefícios Disponíveis no Plano Dinastia Plus

MORTE NATURAL 

Garante aos beneficiários do Associado 
(1º Titular) o pagamento do capital segurado 
individual desta cobertura, em caso de 
morte do segurado, exceto se decorrente 
de riscos excluídos, conforme condições 
gerais do seguro e de acordo com as 
características abaixo: 

COBERTURA: MORTE NATURAL 

CAPITAL SEGURADO:
R$ 10.000,00*

*Conforme os critérios previstos na Apólice administrada pela seguradora 
Tokio Marine e de acordo com as condições descritas no Manual Construindo Sua Dinastia.

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS



ASSITÊNCIA ORIENTAÇÃO

- TOKIO MARINE

Benefícios Disponíveis no Plano Dinastia Plus

ASSISTÊNCIA REDE DE 
DESCONTOS - TOKIO MARINE
A Assistência Rede de Descontos, oferece aos Associados Dinastia 
(1º Titular) participante do Plano Dinastia Plus, descontos e 
vantagens especiais nos mais diversos estabelecimentos físicos 
e on-line, garantidos pela seguradora Tokio Marine em todo o 
território nacional, onde constam os parceiros credenciados, que 
atuam nas categorias de alimentação, produtos automotivos, 
beleza, eletrodomésticos, esportes, lazer, livros, modas e 
acessórios, móveis e decorações etc.

ASSISTÊNCIA  
ORIENTAÇÃO  
PSICOLÓGICA  

TOKIO MARINE
Quando ocorrer algum fato que seja objeto  

de cobertura prevista no Assistência Orientação  
Psicológica, o Associado Dinastia (1º Titular) participante do 

Plano Dinastia Plus, poderá solicitar pelo telefone através do 
número 0800 707 5050 a assistência correspondente, informando 

seu nome completo, data de nascimento, CPF, bem como o 
serviço que necessita.

ASSISTÊNCIA DE DESCONTOS 
EM FARMÁCIAS - TOKIO MARINE
A partir do primeiro dia do mês subsequente ao mês em 
que ocorreu o cadastramento na Dinastia, o Associado  
(1º Titular) participante do Plano Dinastia Plus, será 
incluído também no serviço de Assistência de 
Descontos em Farmácia, cujos serviços serão realizados 
por empresa especializada, contratada através da 
seguradora Tokio Marine, que permite a obtenção de 
descontos na compra de medicamentos, previstos 
em uma Lista Preferencial disponível em farmácias 
previamente conveniadas.

Obs: Serviços administrados pela 
Seguradora Tokio Marine, conforme os critérios descritos
no Manual Construindo sua Dinastia, para associados participantes do Plano Dinastia Plus.

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

NUTRICIONAL/REDE  DE
SAUDE

Os Associados Dinastia, participantes do Plano Dinastia
Plus, titulares do seguro administrado pela Tokio Marine,

terão direito ao Assistência Orientação Nutricional que tem
por objetivo auxiliar com informações relativas à alimentação,

através de atendimento telefônico, esclarecendo dúvidas Nutri-
cionais e disponibiliza também o benefício Rede de Saúde, que

é um programa que possibilita a INDICAÇÃO de serviços nas áreas
de saúde, bem estar e qualidade de vida, por preços reduzidos,

junto a uma rede de profissionais credenciados.



NIPOMED Consulta

NÃO É PLANO DE SAÚDE

A  NIPOMED foi criada há 42 anos com o objetivo de proporcionar um 
serviço diferenciado em gestão de saúde, com ênfase na assessoria 
em informações, orientações e soluções para cuidar da saúde com 
qualidade, agilidade, comodidade e baixos custos. A NIPOMED não 
é um Plano de Saúde, mas sim, trata-se de uma estrutura composta 
por uma REDE CREDENCIADA, que disponibiliza atendimento 
médico, em várias cidades do País.

Através de uma plataforma on-line descomplicada, o Associado 
Dinastia Plus, terá acesso ao APLICATIVO Nipomed, onde 
poderá agendar consultas médicas, odontológicas e 
exames laboratoriais, através de um programa que permitirá 
obter reduções nos preços pagos em atendimentos 
médicos particulares, através de uma rede de Profissionais da 
Saúde credenciados nas cidades que constam no aplicativo 
Nipomed.

O pagamento do procedimento médico, odontológico 
ou exame laboratorial, deverá ser efetuado diretamente 
para a clínica, laboratório ou profissional credenciado 
pela Nipomed, não existindo qualquer outra taxa ou 
valor a ser pago para a Nipomed, para o agendamento 
ou execução do atendimento. Este serviço estará 
disponível somente nas cidades que possuam Rede 
Credenciada pela Nipomed.

E MAIS...
O Associado Dinastia (1º) Titular, 

que contratou o Plano Dinastia 
Plus, incluído nos serviços 

disponibilizados pela Nipomed 
poderá indicar também mais 

4 pessoas da família como 
dependentes, independente 

da idade do usuário, seja 
criança, adolescente, adulto 

ou idoso sem alterar o valor da 
mensalidade Dinastia.

Obs: Serviço não disponível no Plano Dinastia Class.
Conforme os critérios estabelecidos no Manual Construindo sua Dinastia.
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    Educação Financeira.
Você sabe o que é isso?

Educação Financeira

A Dinastia disponibiliza 
conteúdos exclusivos, que auxiliam seu planejamento financeiro 

pessoal, na melhora do padrão e na qualidade de vida de sua família.

Onde você encontra essas informações?

. Treinamentos (opcionais)
. Informativos oficiais

. Internet (hotsite)
. Materiais de divulgação oficiais

Planejamento financeiro. Agindo por seu futuro!
A Dinastia oferece aos Associados a oportunidade de planejar-se financeiramente 

para o futuro e participar dos planos de previdência privada (PGBL e VGBL) criados 
e administrados por seguradora conceituada no mercado, com taxas extremamente 

atrativas e valores de contribuição que caberão em seu bolso.

Você se preocupa com sua 
aposentadoria no futuro?
Já pensou em construir uma 
estratégia para alcançar sua 
Independência Financeira?

       Obs.: Os produtos PGBL e VGBL são opcionais (não inclusos na mensalidade de associação,       
                 devendo ser contratados à parte, diretamente com a seguradora responsável).

Importante:
Esse benefício opcional está disponível para o 1° e 2° titular da proposta de associação.

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS



Sua renda atual é o suficiente para atender 
às suas principais necessidades?

O que é Renda Residual?
Renda Residual é a renda gerada pelo trabalho que se fez uma única vez e que lhe permite 
obter ganhos diversas vezes, desde que exista a geração de receita constante causada por 
esse trabalho realizado inicialmente.

Você controla sua situação financeira ou
sua situação financeira controla você?

Para resolver todos os seus problemas financeiros você precisará
assumir o controle de sua vida e ter:

Segurança 
Financeira

Qualidade 
de Vida

Eliminação 
de Dívidas

Planejamento 
e Educação 
Financeira

DINHEIRO FOCO PARA 
CONSTRUIR SUA 
PRÓPRIA REDE 

DE ASSOCIADOS 
DINASTIA

TEMPO ESTRATÉGIAS  
INTELIGENTES

ATITUDE 
PARA GERAR

RENDA

Renda Residual DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS



Capital de giro do seu Negócio

Mensalidades

Todos os novos Associados cadastrados na Dinastia, a partir de 
Janeiro de 2020, terão os seguintes valores de mensalidades: 

O valor do VC (Volume Comissionável) será o equivalente a 50% da mensalidade 
de cada associado, sobre o qual serão calculadas as bonificações previstas no 
Programa Dinastia de Bonificação. Ex.: R$ 198,00 x 50% = 99 VCs.

 

Tanto as mensalidades como sua equivalência em VCs podem ter correções 
a cada ano, cujas informações serão publicadas nos informativos oficiais e 
escritório virtual Dinastia Office, conforme os critérios descritos no Manual 
Construindo Sua Dinastia. 

                                PLANO
              DINASTIA CLASS   

                                     MENSALIDADE    

            R$ 168,00

                                 PLANO
                DINASTIA PLUS   

                                       1ª MENSALIDADE    

              R$ 840,00

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Obs.: No Plano Dinastia Plus, o novo Associado poderá optar em fazer o pagamento de R$ 268,00 mensais

_______________________________________

2ª MENSALIDADE em diante R$ 198,00



i

Programa Dinastia de Bonificação

 

2. Bônus Small Line
(A partir da 1ª mensalidade)

1. Bônus Associação  
    Provisória
             (Sobre o VC referente as 3 primeiras mensalidades)

5. Omni-Cycle 
(A partir da 1ª mensalidade)

4. Bônus Delta Red
(A partir da 1ª mensalidade)

5%  (Participação Global)

Bônus de 5% a 20% conforme Ranking Mensal de Qualificação e  
Limite de VCs.

Bônus Liderança de 5% a 15%  

  
  

  
  
  

No Programa de Marketing, a Dinastia optou pelo Sistema de Ganhos, que oferece diversas oportunidades de ganhos, para atender aos 
diversos perfis de Associados e suas expectativas de ganhos, os quais são calculados sobre o volume de VCs a cada mês de Produção. 

3. Bônus Renda Residual
(A partir da 4ª mensalidade)

Volume de Associações Diretos Ganho Qualificação PMM**
De 1 a 4 Associados
(De 1 a 619 VCs)* 1 25% AINSF 1  Estrela   0

De 5 a 11 Associados
(A partir de 620 VCs)* 1 30% AINSF 2  Estrelas 1

De 12 a 34 Associados 
(A partir de 1.488 VCs)* 2 35% AINSF 3  Estrelas 1

De 35 a 80 Associados 
(A partir de 4.340 VCs)* 3 40% AINSF 4  Estrelas  1  

Acima de 81 Associados
(A partir de 10.044 VCs)* 4 45% AINSF 5  Estrelas 1

 a 

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

(com    PMM)**
(com  PMM)** 
(com  PMM)** 
(sem  PMM)** 

sobre a 4ª Geração
sobre a 3ª Geração 
sobre a 2ª Geração 
sobre a 1ª Geração  

Bônus de 4%
Bônus de 6% 
Bônus de 15% 
Bônus de 50% 

** PMM = Produção Mínima Mensal de 01 (um) novo Associado como Duplicador Direto.
* Quantidade de VCs equivalente a 50% da mensalidade válida durante o ano de 2020. 
VC = Volume Comissionável
CONFORME OS CRITÉRIOS DESCRITOS NO MANUAL CONTRUINDO SUA DINASTIA.



Associação Provisória

GANHOS SOBRE 3 PRIMEIRAS MENSALIDADES DE ASSOCIADOS DIRETOS

BÔNUS ASSOCIAÇÃO PROVISÓRIA GANHOS

1ª Mensalidade (R$ 840,00): 8 Diretos x 420 VCs

2ª Mensalidade (R$ 198,00): 8 Diretos x 99 VCs

3ª Mensalidade (R$ 198,00): 8 Diretos x 99 VCs

 

BÔNUS ASSOCIAÇÃO PROVISÓRIA 
Exemplo de ganhos sobre o Plano Dinastia Plus 

8 Diretos

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

de Bonificação, descritos no Manual Construindo sua Dinastia.
** Conforme os critérios de qualificação previstos no Programa Dinastia 

 

(1ª,2ª, 3ª Mensalidades)
TOTAL DE GANHOS

99 x 8 x 50% = R$ 396,00 **

99 x 8 x 50%= R$ 396,00 **

420 x 8 x 50%= R$ 1.680,00 **

associação.
* Sobre as três (3) primeiras mensalidades de 

R$ 2.472,00*



Associação Provisória

GANHOS SOBRE A PRIMEIRA MENSALIDADE DE ASSOCIADOS INDIRETOS  
(2ª, 3ª e 4ª Geração)

BÔNUS ASSOCIAÇÃO PROVISÓRIA GANHOS

2ª Geração: 32 Associados Indiretos x 420 VCs

3ª Geração: 96 Associados Indiretos x 420 VCs

4ª Geração: 192 Associados Indiretos x 420 VCs

 

BÔNUS ASSOCIAÇÃO PROVISÓRIA 
Exemplo de ganhos sobre o Plano Dinastia Plus 

8*4*3*2

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

de Bonificação, descritos no Manual Construindo sua Dinastia.
** Conforme os critérios de qualificação (PMM) previstos no Programa Dinastia 

mensalidades destes associados indiretos
Obs: Neste exemplo não foram considerados os ganhos sobre a 2ª e 3ª 

 

(1ª  Mensalidade)
TOTAL DE GANHOS

420 x 96 x 6% = R$ 2.419,20 **

420 x 32 x 15%= R$ 2.016,00 **

420 x 192 x 4% =  R$ 3.225,60 **

(R$ 840,00)
* Sobre a primeira mensalidade de associação

R$ 7.660,80*



              

Renda Residual

Exemplo com base em uma rede com 
produção nas 4 primeiras gerações  

(4ª Mensalidade em diante R$ 198,00)

Bônus Renda Residual
Exemplo de ganhos sobre o Plano Dinastia Plus

99 VCs X 328 Associados x 45% = R$ 14.612,40

(Repasse redes descendentes = 99 VCs x 320 x 35% = R$ 11.088, 00)

R$ 14.612,40 – 11.088,00 = R$ 3.524, 40

Sua produção direta e indireta poderá gerar ganhos residuais enquanto 
seus Associados continuarem em dia com as mensalidades de associação, 

que permitirá atingir até 45%, conforme os critérios descritos no Programa 
Dinastia de Bonificação. 

à
* A partir da 4ª mensalidade

Conforme o regulamento estabelecido no Manual Construindo sua Dinastia

(Lateralidade com profundidade)

8 * 4 * 3 * 2

R$ 3.524,40*

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

D

D

D
D

D



Bônus Small Line

PERCENTUAIS DE REPASSE BÔNUS SMALL LINE

RANKING MENSAL DE QUALIFICAÇÃO PERCENTUAL LIMITE DE VCs

A partir de 2 Associados Diretos, Cadastrados na 
rede, desde que mantenha a Produção Mínima de 01 
novo Associado Direto a cada 3 Meses de Produção.

5% De 1 a 10.000 VCs

A partir de 2 colunas com 81 Associados cadastrados 
ou mais em cada coluna, até a 10ª Geração, desde

que mantenha a Produção Mínima de 01 novo 
Associado Direto a cada 6 Meses de Produção.

10% De 1 a 20.000 VCs

A partir de 4 colunas com 81 Associados Cadastrados 
ou mais em cada coluna, até a 10ª Geração, desde

que mantenha a Produção Mínima de 01 novo 
Associado Direto a cada 9 Meses de Produção.

15% De 1 a 30.000 VCs

A partir de 6 colunas com 81 Associados Cadastrados 
ou mais em cada coluna, até a 10ª Geração, desde

que mantenha a Produção Mínima de 01 novo 
Associado Direto a cada 12 Meses de Produção.

20% De 1 a 60.000 VCs

De acordo com os critérios estabelecidos no Manual Construindo Sua Dinastia. 

BÔNUS SMALL LINE
DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS 



              

Bônus Small Line

BÔNUS SMALL LINE
(Exemplo de ganhos)

LINHA MENOR 
A=20.000 VCs  

20.000 VCs x 10%
TOTAL DE GANHOS

 R$ 2.000,00

LINHA MAIOR
B=25.000 VCS

De acordo com os critérios estabelecidos no Manual Construindo Sua Dinastia. 

G

F

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS



              

BÔNUS DELTA RED

Conforme regulamento estabelecido no Manual Construindo sua Dinastia.
* 81 é o número de Associados descendentes ativos em cada coluna descendente. 

(81)*

META:
Bonificação de Liderança: 5% a 15%
(Calculado sobre o volume de VCs de cada Associado, 
a partir da 1ª Mensalidade  de Associação) conforme o 
número de Associados em cada coluna descendente, 
conforme previsto no Manual Dinastia Network 
Marketing.) 

Bônus Delta Red

COMO: 
 Qualificação 

1 (uma) Coluna a 45% = 5%

Produção Mínima em Lateralidade: 
B+C+D+E = Outros 81 Associados cadastrados, que 
na  soma destas colunas totalizem o equivalente ao 
volume de 10.044 VCs a cada mês de produção.

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS



              

OMNI-CYCLE

(81)*

(81)*

(81)*

Qualificado como OMNI-CYCLE, você gerará resultados sobre toda a rede 
Dinastia, mesmo dos associados que não estão em 

sua linha descendente, conforme abaixo:

METAS: 
Bonificação: 5%
Participação Global
(a partir da 1ª mensalidade)

Omni-Cycle

REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO:
1° Qualificação: 
Estar qualificado a 45 %, com três colunas qualificadas de 
1ª Geração com 81 Associados em cada coluna, em dia com 
as mensalidades de Associação, que possuam, no mínimo 
10.044 VCs em cada coluna. 

2° Compromisso: 
A partir do início do periodo de Associação Efetiva 
(4ª mensalidade em diante).
Manutenção da Produção Mínima de 01 novo Associado  
Direto a cada 4 Meses de Produção.

3° Foco, Missão
Conforme regulamento estabelecido no Manual Construindo sua Dinastia.
* 81 é o número de Associados descendentes ativos em cada coluna descendente.   

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS



(81)*
(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

(81)*

ALPHA 
(DUPLO OMNI-CYCLE)

50%

ÔMEGA 
(TRIPLO OMNI-CYCLE)

25%

 ANDRÔMEDA
(QUÁDRUPLO OMNI-CYCLE)

15%

 ÓRION 
(QUÍNTUPLO OMNI-CYCLE)

10%

DRA - DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES ANUAL
PERCENTUAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Conforme regulamento estabelecido no Manual Construindo sua Dinastia.  
* 81 é o número de Associados descendentes ativos em cada coluna descendente.   

A PARTIR DA 1ª MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO 

1% sobre o VC (Volume Comissionável) correspondente cada
mensalidade paga pelos associados Dinastia.

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS 



DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA
Se o bônus do Associado Duplicador ultrapassar o valor exigido para 

o desconto de Imposto de Renda na Fonte, o seu extrato discriminará o 
valor do desconto. Até o mês de Março, do ano subsequente ao período 

em que houve o desconto, será enviado o comprovante da Secretaria da 
Receita Federal, para efeito de sua declaração de renda. Outros impostos, 

estabelecidos pelo governo, também poderão ser descontados.

RELATÓRIOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SUA REDE
A Dinastia publicará mensalmente, todo dia 25 de cada mês, os relatórios onde 

o Associado Duplicador poderá fazer o acompanhamento de cada Associado 
na linha descendente e a situação do pagamento da mensalidade 

de associação, através do site do Escritório Virtual Dinastia Office.

EXTRATO DE BONIFICAÇÃO
Mensalmente, no dia 25 de cada mês, será publicado, também, o Extrato  

de Bonificação, que detalhará seus ganhos em cada nível de bonificação.  
Os créditos das bonificações, se houverem, serão enviados através de cheque 

nominal para cada Associado Dinastia, conforme os critérios estabelecidos 
pela Dinastia. 

ADMINISTRAÇÃO DE SUA REDE ATRAVÉS DO SITE
O Associado Duplicador receberá uma senha e poderá acompanhar o

crescimento de sua rede através do Escritório Virtual Dinastia Office, que  
estará atualizado com base no último fechamento de bonificação, 

efetuado no dia 25 de cada mês.

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS



Quero me associar AGORA, ter os SERVIÇOS e 
BENEFÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO e gerar RENDA, levando 

esses mesmos serviços e benefícios às pessoas que conheço.

DECISÃO 

** As bonificações serão calculadas sobre o VC (Volume Comissionável), que será de 50% de cada 
mensalidade Dinastia. Sobre a contratação de outros produtos ou serviços opcionais, o VC 
correspondente será publicado na Área de Associados do Escritório Virtual Dinastia Office.

               PLANO
      DINASTIA CLASS

00 **

        PLANO
DINASTIA PLUS*

 R$ 840,00

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS 

* No Plano Dinastia Plus, o novo Associado poderá optar em fazer o pagamento de R$ 268,00 Mensais

1ª Mensalidade

2ª Mensalidade em diante R$ 198,00**

 R$ 168, **



A apresentação da Dinastia obrigatoriamente deve ocorrer através 
dos materiais oficiais disponibilizados on-line pela empresa.

Dinastia
Rua Tibagi, 576 - 12º andar - 80060-110 - Curitiba - PR - Tel (41) 3223-7822 
e-mail: dinastia@dinastiarede.com.br - site: www.dinastiarede.com.br
Edição válida a partir de 01/05/2020

Materiais Oficiais Dinastia
Disponíveis para download no Escritório Virtual Dinastia Office

Apresentação Dinastia
(on-line)

Manual  
Construindo sua Dinastia

(on-line)

Manual do AINSF
ANSF
CSNF

Arquivos de áudio para Treinamento e 
Prospecção

(on-line)


