
COMO COMPLETAR AS MINHAS INFORMAÇÕES 
DA EMPRESA E DE FATURAMENTO

TUTORIAL

Faça login na sua conta da Traffic Factory, vá para „Minha conta“ na barra de menu e 
clique em „Minhas informações“.

Você é direcionado ao perfil da sua conta na guia „Informações ge-
rais“. Esta aba tem 7 seções: 
→ Informação da conta
→ Saldos PUBLISHER / ADVERTISER
→ CAMPANHAS E BANNERS
→ Subcontas
→ Contato
→ Faturamento
→ Comentários



Para completar as informações de sua empresa e de faturamento, clique em „Editar“ 
logo abaixo de suas informações de faturamento, na seção „Faturação“.

→ CERTIFIQUE-SE DE QUE O NOME DA SUA EMPRESA / NOME PESSOAL, GRAVADO NA NOSSA
PLATAFORMA, CORRESPONDE ÀS SUAS INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO, DO CONTRÁRIO O
SEU PAGAMENTO SERÁ REJEITADO.
→ A PARTIR DE 04/01/2018, FATURAS ENVIADAS A CLIENTES EUROPEUS SEM NÚMERO DE
VALOR IVA SERÃO EMITIDAS COM A TAXA DE IVA PADRÃO DO ESTADO DE CLIENTE.

Preencha o formulário com todas as suas informações e clique em „Submeter“ para validar.



→ Se você não estiver baseado na Europa, marque a opção “Não aplicável / Conta
pessoal” para o número do IVA.
→ Se você não tiver um número de registro, marque a opção „Não aplicável / Conta
pessoal“.

Seu número de VAT será automaticamente verificado e comparado ao banco de dados 
do VIES. Pode levar até 24 horas. Se você ainda tiver o alerta abaixo após 24 horas, entre 
em contato com o departamento de contabilidade:
accounting.trafficfactory@webgroup-limited.com

Assim que as informações de faturação e de sua empresa e estiverem concluídas, aceite 
os nossos „Termos & Condições de pagamento”. (Caso mais tarde atualizarmos nossos ter-
mos e condições de pagamento, você terá que fazer esse processo novamente.)

mailto:accounting.trafficfactory%40webgroup-limited.com?subject=


Clique em „Revisar e aceitar ...“ e reserve um tempo para ler nossos Termos e Condições de 
pagamento.

Em seguida, aceite nossas condições clicando em „Aceitar os termos e condições de pa-
gamento“ na parte inferior da página.

Você pode manter uma cópia fazendo o download da nossa versão em PDF, mas 
também encontrará o seu contrato a qualquer momento acessando o seu perfil, na seção 
„Faturamento“, clicando no link do pdf.
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https://twitter.com/trafficfactory
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https://www.dailymotion.com/TrafficFactory
https://www.instagram.com/trafficfactory/
https://www.facebook.com/trafficfactory/



