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CADASTRAMENTO
ON-LINE DINASTIA OFFICE
PLANO BÁSICO / PLANO ESPECIAL
EM 2018 SERÃO DUAS EXCELENTES
OPÇÕES DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS.
coNStrua sua própria rede de
associados para obter uma
verdadeira renda imediata
e residual.

PARABÉNS DOUGLAS
E BIBIANA ARAÚJO!

GANHADORES DO HONDA CITY 0 KM

BÔNUS 4G

Confira os novos
planos de Previdência
Privada (opcionais) disponíveis
para você! Taxas extremamente
atrativas e inveStimentos acessíveis
para todos os bolsos

EDITORIAL

INTELIGÊNCIA OU VONTADE?
O QUE VAI DETERMINAR A CONQUISTA
DE SEUS OBJETIVOS EM 2018?
Grandes filósofos já diziam que a INTELIGÊNCIA é
um farol que ilumina o caminho, mas não faz o caminho.
Ela possibilita que tenhamos a capacidade de distinguir
e discernir, entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que
eu devo fazer. Mas, inteligentes podem fracassar por não
possuírem a vontade necessária para colocar em prática
suas ideias. O maior atributo do ser humano, aquele que
lhe garante a liberdade, é a VONTADE. Muitas pessoas
passaram por este mundo, que não eram consideradas tão
inteligentes, mas venceram pela vontade de conquistar seus
objetivos. Infelizmente, nós somos fracos de vontade. A nossa
sociedade contemporânea não desenvolveu mecanismos
culturais de EDUCAÇÃO DA VONTADE, por valorizar
demasiada e quase que exclusivamente a inteligência como
fator determinante do sucesso profissional de alguém. É
por isso que hoje é muito mais importante QUERER. Nós
precisamos voltar a querer. Precisamos eliminar de dentro
de nós mesmos, aquele ser humano morto, frágil, fraco, sem
vontade, vencido, que não acredita mais, substituindo por
uma nova pessoa, viva, forte e vencedora, fazendo-a acordar
novamente e que principalmente volte a QUERER.
A tão sonhada LIBERDADE é muito mais um atributo
da VONTADE do que da inteligência. Durante a vida temos
que concentrar a nossa inteligência e vontade no momento
presente. Aquilo que pensei, senti, fiz, fui, não me pertence
mais. Eu não tenho domínio sobre o meu passado. Ele já
ocorreu. E, no entanto, passamos mais de 70% do nosso
tempo vivendo no passado, com sentimento de culpa sobre
coisas que deveríamos ter feito ou coisas que deveríamos ter
deixado de fazer. Não resolve querer agora resolver problemas
do passado. Ele não nos pertence mais. Eu não sou livre e não
sou inteligente no meu passado, seja há um segundo ou há
dez anos atrás. Da mesma forma é o futuro, pois daqui a um
segundo, um minuto, um dia, um mês, um ano, é um tempo
que não me pertence ainda. Tão simples, não é mesmo? Um
minuto atrás não me pertence. Um minuto a frente não me
pertence. Eu EXISTO agora. Eu SOU agora. Eu posso dominar
o meu dia, a minha vida, única e exclusivamente no momento
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presente. Eu vivo AQUI e AGORA. E, lamentavelmente, nós
só passamos 5% de nosso tempo vivendo o PRESENTE. Que
desperdício. Por isso nós temos esta sensação de não realizar.
Nós passamos pela vida e não vivemos.
Neste novo ano que se inicia, direcione toda sua inteligência
e sua vontade naquilo que você está fazendo no momento
presente. Sua vida existe somente para aquilo que você está
fazendo AGORA, pois é assim que você colherá os resultados
no futuro. As experiências do passado, somente servem para
evitarmos erros que já fizemos, mas que não podemos voltar
no tempo para consertá-los. Não economize o seu tempo
presente. FAÇA, QUEIRA, LUTE, SEJA FORTE, BUSQUE,
PLANEJE. Nós não temos o direito de nos economizar. Por
isto 2018 será um ano diferente para todos nós Dinastas.
Nossas atitudes no momento presente definirão nosso sucesso
no futuro, independente do que já ocorreu em nosso passado.
Começamos uma nova fase, AQUI e AGORA.
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Boa Sorte a Todos
Dilso J. Santos
Dinastia Soluções Financeiras

REGISTROS:
INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial): Nº 821700529
Manual Construindo Sua Dinastia 2015: Cartório 1º registro de
títulos e documentos sob o Nº 1.094.275 Curitiba – PR
Corretora de Seguros Responsável: Net Club Administradora e
Corretora de Seguros Ltda: REG Nº 10.053309-2
Registro das apólices de seguro na Susep: VG 11454 e AP 82698
As apólices de seguro de vida são benefícios estabelecidos para
associados em dia com as mensalidades, administrados pela
Sul América Seguros S/A, de acordo com os critérios do Manual
Construindo sua Dinastia 2015 e as Condições Gerais da Apólice.
Não é permitida a venda deste seguro.

Observação:
As qualificações Antares,
AINSF Delta Red e OmniCycle, publicadas nesta
revista, referem-se ao
reconhecimento entregue
no Dtks Regional, não
significando a qualificação
dos associados na data da
publicação desta revista.

PLANO BÁSICO: MENSALIDADE DE R$ 173,00
PLANO ESPECIAL: MENSALIDADE DE R$ 273,00
Conheça aqui os dois planos de benefícios disponibilizados para os
novos Associados DINASTIA cadastrados a partir de 01/01/2018
A partir de 01/01/2018 o cadastramento, de novos Associados Dinastia, será estabelecido conforme os novos critérios descritos no
Manual Construindo sua Dinastia 2018, que será enviado durante o mês de Dezembro/2017 para todos os Associados Dinastia, juntamente
com a nova Brochura Apresentação e Acompanhamento, também válida para o ano de 2018.
Estas novas condições se tornaram necessárias para possibilitar a implantação de um novo formato de cadastramento, onde através
do Dinastia Office os Associados Duplicadores poderão cadastrar on-line novos associados em suas redes, optando por um dos planos
oferecidos pela Dinastia conforme as características abaixo:

R$ 173,00 (mensalidade) + R$ 25,00 (Kit de Marketing) = R$ 198,00
Plano
BÁSICO

Ao optar pelo Plano Básico, o novo Associado terá uma mensalidade de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais), e terá como benefícios o seguro somente por Morte Acidental, Invalidez Permanente total ou Parcial por Acidente, Seguro Funeral, Seguro Cesta Básica e Assistência Pessoal.
Neste plano, não estão incluídas coberturas por Morte Natural. Juntamente com as 15 primeiras mensalidades de Associação serão incluídos os
custos do Kit de Marketing, que continuará sendo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), totalizando o valor de R$ 198,00. O novo Associado fará
o cadastramento on-line através do sistema de cadastramento Dinastia Office e não precisará enviar nenhum formulário para a Dinastia, pois o
cadastramento é automático.

R$ 273,00 (mensalidade) + R$ 25,00 (Kit de Marketing) = R$ 298,00

Plano
ESPECIAL

Ao optar pelo Plano Especial, o novo Associado será incluído em um benefício de seguro que estabelece coberturas por Morte Natural ou Acidental,
Invalidez Permanente total ou Parcial por Acidente, Seguro Funeral, Seguro Cesta Básica e Assistência Pessoal. Os optantes pelo Plano Especial terão
sua mensalidade estabelecida em R$ 273,00 (Mensalidade) + R$ 25,00 ( Kit de Marketing) mensais = R$ 298,00, nas 15 primeiras mensalidades
de Associação, cujos capitais segurados serão definidos pela faixa etária do segurado no momento do início de sua vigência como Associado Dinastia,
que decrescerão de acordo com a faixa etária do segurado, conforme demonstrado na página 11 desta edição da revista DTKS News. O cadastramento
dos novos associados neste plano, também somente poderá ser feito on-line, porém obrigatoriamente o novo Associado terá que imprimir e enviar
o formulário do Seguro de Vida pelo correio (fornecemos no próprio link de cadastramento o selo de porte-pago para envio sem custo) devidamente
preenchidos e assinados, conforme já é nosso procedimento habitual. Não será necessário enviar o formulário Proposta de Associação à Dinastia, que
deverá ser preenchido automaticamente através do próprio sistema on-line Dinastia Office.

Pedimos especial atenção dos Associados Dinastia para as orientações abaixo:
1) Nas duas opções apresentadas pela Dinastia (Plano Básico ou Plano Especial) estarão incluídos todos os demais benefícios previstos
quando da Associação à Dinastia, tais como, Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente, Seguro Funeral, Seguro Cesta Básica,
Assistência Pessoal, cujos benefícios continuam sendo administrados pela Sul América, além dos benefícios administrados pela ePharma
(Programa de Assistência Farmacêutica e serviços de Concierge) e os Serviços de Atendimento Odontológico Domiciliar de Urgência 24
Horas (administrados pela SOS Dental), que tiveram suas renovações confirmadas para o período de Janeiro a Dezembro/2018.
2) A partir da produção de Janeiro/2018 o cadastramento on-line será a única forma dos novos Associados se cadastrarem como Associados Dinastia. Os formulários físicos (formulário azul) que já foram enviados aos Associados Duplicadores juntamente com o Kit de
Marketing, somente serão aceitos para o cadastramento de novos Associados até 31/Dezembro/2017. Caso equivocadamente sejam cadastrados novos Associados utilizando estes formulários a partir de Janeiro/2018, ocorrerá o cancelamento do cadastro e a imediata devolução
dos valores pagos. A partir de 01/01/2018 passa a ser obrigatória a utilização do cadastramento on-line. Reiteramos que somente quando o
novo Associado optar pelo Plano Especial deverá enviar o formulário de adesão ao Seguro, devidamente preenchido e assinado pelo Correio.
3) Todos os Associados cadastrado até 31/Dezembro/2017 permanecerão com seus serviços e benefícios sem alterações durante o
ano de 2018. Desta forma, estamos mantendo o valor das mensalidades praticadas em 2017 e corrigimos os capitais segurados válidos
desde 01/01/2017 em 5%, conforme o quadro de valores de capitais segurados, demonstrados na página 11 desta edição da revista
DTKS News. Buscando viabilizar o aumento de capitais segurados para todos os Associados Dinastia cadastrados até dezembro de 2017,
sem ter ocorrido a correção dos valores de mensalidades praticados em 2017, alteramos de 26% para 31% o Desconto Operacional que
constitui a base para o cálculo de todas as bonificações previstas no Programa Dinastia de Bonificação, que serão repassadas pela Dinastia
a partir de Janeiro/2018, conforme os critérios descritos no Manual Construindo sua Dinastia 2018, que será enviado em Dezembro
para todos os Associados Dinastia.
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NOVAS OPÇÕES DE CADASTRAMENTO

NOVAS OPÇÕES DE CADASTRAMENTO
COMO ASSOCIADO DINASTIA

TABELA PARA NOVAS ASSOCIAÇÕES VÁLIDA A PARTIR DE JANEIRO/2018 | DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS
(Tabela com validade a partir de 01/01/2018)

ESPAÇO ADMINISTRATIVO

As Associações efetuadas, independente da forma de pagamento (boleto bancário ou cartão de crédito), nos três primeiros meses de associação estarão
dentro do Período de Associação Provisória. O Período de Associação Efetiva inicia-se a partir do pagamento da 4ª mensalidade de Associação que será
efetuado através de Boleto Bancário. Ao cadastrar um novo Associado, observe as instruções contidas na tabela abaixo:
1ª Opção de Associação (PLANO BÁSICO)
Educação Financeira, Seguro de Vida (Morte Acidental, Invalidez Total ou Parcial por
Acidente), Seguro Funeral, Seguro Cesta Básica, Assistência Pessoal, Programa de
Assistência Farmacêutica, Serviços de Concierge ePharma, Serviços de Atendimento
Odontológico de Urgência 24 Horas SOS Dental.
Pagamento por Ficha de Compensação/Cartão de Crédito

2ª Opção de Associação (PLANO ESPECIAL)
Educação Financeira, Seguro de Vida (Morte Natural ou Acidental, Invalidez Total
ou Parcial por Acidente), Seguro Funeral, Seguro Cesta Básica, Assistência Pessoal,
Programa de Assistência Farmacêutica, Serviços de Concierge ePharma, Serviços de
Atendimento Odontológico de Urgência 24 Horas SOS Dental
Pagamento por Ficha de Compensação/Cartão de Crédito

1ª A 15ª MENSALIDADE:
R$ 173,00 + R$ 25,00 (Kit de Marketing) = R$ 198,00

1ª A 15ª MENSALIDADE:
R$ 273,00 + R$ 25,00 (Kit de Marketing) = R$ 298,00

Observações

a) Nos valores acima, independente do Plano Escolhido (Básico ou Especial), juntamente com as 15 primeiras mensalidades de Associação está incluído
o valor de R$ 25,00 referente aos custos parcelados do Kit Básico de Treinamento e Prospecção - DTKS, contendo os componentes descritos no Manual
Construindo sua Dinastia.
b) Quando o novo Associado optar pela quitação integral do Kit de Marketing, juntamente com a 1ª mensalidade de Associação, o valor do Kit de Marketing será de R$ 320,00. Neste caso, independente do plano escolhido (Básico ou Especial), as bonificações serão calculadas, já descontados os 31%
referentes às Despesas Operacionais e excluindo-se os custos referentes ao Kit de Marketing, conforme os critérios de repasse descritos no Manual
Construindo sua Dinastia 2018. A partir da 2ª mensalidade de Associação o repasse das bonificações passará a ser calculado, descontando-se somente
o percentual de 31% referente às despesas operacionais, conforme o exemplo calculado sobre o valor da mensalidade referente ao Plano Especial, a
seguir: (R$ 273,00 – R$ 84,63 = R$ 188,37).
c) Os valores estabelecidos para as mensalidades Dinastia terão as atualizações monetárias anuais conforme previsto no Manual Construindo sua Dinastia
2018, sem que estas atualizações incidam sobre os custos relativos ao parcelamento do Kit de Marketing, que permanecem com o mesmo
valor vigente no mês em que houver o cadastramento do novo Associado, durante os 15 meses de pagamento deste parcelamento.

Atenção

1) Independente do Plano escolhido (Básico ou Especial), o novo Associado fará o pagamento de sua 1ª mensalidade para a Dinastia,
através de Boleto Bancário ou Cartão de Crédito.
2) Nos pagamentos por boleto bancário, a mensalidade somente será considerada como paga, após a comprovação do crédito bancário
informado pelo Banco correspondente. Os Associados receberão até o último dia do mês subsequente ao pagamento da 1ª parcela, o carnê
para a sequência dos recolhimentos de suas parcelas mensais de associação à Dinastia, cujos boletos também serão disponibilizados on-line.
3) Além do pagamento através de boleto bancários, a 1ª mensalidade de Associação poderá ser paga através de Cartão de Crédito. Os associados receberão
até o último dia do mês subsequente ao pagamento da 1ª parcela, o carnê para a sequência dos recolhimentos de suas parcelas mensais de associação
à Dinastia.
4) Propostas pagas através de Cartão de Crédito terão a previsão de vencimento da 1ª parcela na Dinastia, no último dia de cada mês, não estando baseado
no dia de seu pagamento no cartão. Ex: Proposta preenchida e datada em JANEIRO, o vencimento da primeira parcela será considerado pela Dinastia,
para 31/01, independente do dia do pagamento no Cartão.
5) Todos os direitos e obrigações dos associados serão regulamentados pelo Manual Construindo sua Dinastia 2018, que será enviado após a confirmação
do pagamento da 1ª parcela de associação, juntamente com os demais componentes do Kit de Marketing.
6) Os componentes do Kit Básico de Treinamento e Prospecção (Kit de Marketing) serão enviados pelo correio, após a confirmação do pagamento da 1ª
parcela de associação.
7) A partir da produção de Janeiro/2018, a 1ª mensalidade obrigatoriamente terá que ser paga até último dia do mês em que ocorreu o cadastramento
on-line do novo Associado, independente da opção de pagamento (cartão de crédito ou boleto bancário).
Ex: Proposta de novo Associado cadastrada em 25 de Janeiro de 2018, a 1ª mensalidade obrigatoriamente deverá ser paga até o dia 31/01/2018, seja
pelo cartão de crédito ou boleto bancário. Após este prazo a proposta será cancelada imediatamente, sem qualquer direito aos benefícios estabelecidos
pela Dinastia, inclusive em relação às bonificações previstas no Programa Dinastia de Bonificação.
8) As correções anuais das mensalidades Dinastia ocorrerão no mês de Janeiro de cada ano, para todos os associados cadastrados, independente do mês
em que foi efetuada a adesão.

COMUNICADO SOBRE FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DA DINASTIA EM 2018

A partir de 01/01/2018 todas as condições e critérios que regulamentam o Programa Dinastia de Bonificação (ASSOCIAÇÃO PROVISÓRIA, AINSF
DELTA BLUE, AINSF DELTA RED, OMNI-CYCLE e DRA) estarão descritos no Manual Construindo sua Dinastia 2018, incluindo também a nova
base de cálculo das bonificações a partir de Janeiro/2018 que estabelece o Desconto Operacional em 31%. O repasse das bonificações, continuará a
ser enviado através de cheque nominal e cruzado, pela Delta Red Marketing Associação Interativa e Treinamento Ltda., no dia 25 de cada mês, sem
qualquer alteração em relação aos procedimentos já realizados pela Dinastia.
Em relação aos benefícios estabelecidos através das apólices 11454/82698 para associados cadastrados até Dezembro/2017, informamos que o
valor da mensalidade e o Seguro de Vida estão mantidos com as mesmas condições e coberturas válidas até 31/12/2017, porém, para compensar a
alteração nos percentuais do Desconto Operacional, aumentamos em 5% os valores estabelecidos para os Capitais Segurados, de acordo com a faixa
etária de cada Associado, conforme publicamos na página 11 desta edição da revista DTKS News.
O benefício Seguro Funeral permanece com o valor de cobertura de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os mesmos serviços para realização do funeral, previstos na Cartilha do Segurado Dinastia. O Seguro Cesta Básica e os serviços de Assistência Pessoal também terão continuidade, mantendo-se os critérios e valores válidos durante o ano de 2017. Manteremos também o Programa de Assistência Farmacêutica e o ePharma
Concierge, que são benefícios adicionais, administrados pela ePharma e os Serviços de Atendimento Odontológico Domiciliar de Urgência 24 horas
administrados pela empresa SOS DENTAL, ambos os serviços e benefícios válidos de 1° de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.
Com a regra de que o cadastramento de novos Associados somente poderá ser realizado on-line através do sistema Dinastia Office, no primeiro
acesso ao sistema de cadastramento em Janeiro/2018, o Associado Duplicador precisará fazer uma atualização de seus dados pessoais, onde será
atualizado seu endereço, telefone, e-mail pessoal e o número do PIS, que será obrigatório para que possamos efetuar o pagamento das bonificações
a partir do fechamento de 25/02/2018, com base na produção de Janeiro/2018.
Durante o mês de Janeiro/2018, encaminharemos pelo correio, o novo carnê contendo os boletos bancários para o recolhimento das mensalidades Dinastia, os quais também poderão ser emitidos através do Dinastia Office, conforme previsto no Manual Construindo sua Dinastia 2018.
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CAMPANHA RENDA IMEDIATA 2018

CAMPANHA RENDA IMEDIATA

Produção JANEIRO A DEZEMBRO/2018

BÔNUS 4G
A Campanha Renda Imediata 2018 (DESAFIO DE CAMPEÕES) foi elaborada para que os ganhos sobre a produção de NOVOS
ASSOCIADOS, cadastrados no período de 1° de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, tenha uma estrutura inédita na Dinastia, pois nestes
mais de 20 anos de atividade não utilizamos em nosso sistema de bonificação, uma campanha tão agressiva, que permitisse a obtenção de
resultados sobre os novos Associados cadastrados nos níveis inferiores dos associados Diretos de cada rede.

O Desafio de Campeões terá o repasse de um novo bônus denominado BÔNUS 4G, cujos valores serão de 50% sobre a
1ª mensalidade de um novo Associado, e será distribuído da seguinte forma:

20%
15%
10%
5%

para o Duplicador Direto (1ª Geração)
para o Duplicador Direto localizado na 2ª Geração acima do novo Associado cadastrado
para o Duplicador Direto localizado na 3ª Geração acima do novo Associado cadastrado
para o Duplicador Direto localizado na 4ª Geração acima do novo Associado cadastrado

CRITÉRIOS PARA REPASSE DO BÔNUS 4G

Estes percentuais serão repassados somente quando cumpridas as seguintes condições:
a) Quando o novo Associado optar pela quitação integral dos valores destinados ao Kit Básico de Treinamento e Prospecção (Kit
de Marketing), independente do plano escolhido (Plano Básico ou Especial), conforme a tabela para novas associações válida de Janeiro
a Dezembro/2018, já descontados os valores destinados ao Kit de Marketing e 31% referente às despesas operacionais.
b) O repasse do bônus 4G será exclusivo para os Associados Duplicadores localizados até a 4ª geração acima do novo Associado cadastrado, DESDE que tenham produção mínima de um novo Associado cadastrado como DUPLICADOR DIRETO ou TREINADOR
em cada mês de produção.
c) Independente do Plano escolhido pelo novo Associado (Plano Especial ou Plano Básico) o repasse do bônus será calculado sobre o
valor pago pelo novo associado em sua 1ª mensalidade, em cuja base de cálculo será descontado o percentual de 31% referente às despesas
operacionais e excluindo-se também os valores destinados ao pagamento integral do Kit de Marketing.
Nos exemplos abaixo, demonstramos como serão calculados os bônus repassados no Desafio de Campeões, quando o novo Associado
optar pela a quitação integral do Kit de Marketing, juntamente com a 1ª mensalidade de Associação:

PLANO BÁSICO

PLANO ESPECIAL

Valor da 1ª Mensalidade: R$ 173,00 + R$ 320,00 = R$ 493,00

Valor da 1ª Mensalidade: R$ 273,00 + R$ 320,00 = R$ 593,00

Base de Cálculo do Bônus 4G:
R$ 493,00 - R$ 320,00 (KIT) - R$ 53,63 (D.O.) = R$ 119,37

Base de Cálculo do Bônus 4G:
R$ 593,00 - R$ 320,00 (KIT) - R$ 84,63 (D.O.) = R$ 188,37

A soma dos ganhos repassados ao Duplicador Direto que tenha produção de pelo menos um novo Associado cadastrado em cada uma
das quatro primeiras gerações de sua rede, representarão as seguintes possibilidades de ganhos:

exemplo: CÁLCULO DE REPASSE DO BÔNUS 4G (Plano especial)
1ª Geração: R$ 188,37 x 20%

= R$ 37,67

2ª Geração: R$ 188,37 x 15%

= R$ 28,25

3ª Geração: R$ 188,37 x 10%

= R$ 18,83

4ª Geração: R$ 188,37 x 5%

= R$ 9,41

TOTAL DO BÔNUS 4G: R$ 94,16
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ESTRATÉGIAS PARA COLHER ÓTIMOS RESULTADOS EM 2018

ESTRATÉGIAS

VAMOS APROVEITAR O DESAFIO DE CAMPEÕES E MONTAR UM TIME DE BASQUETE?

É mais do que certo que a nossa vida é um eterno recomeço. As nossas escolhas estão sempre em constante movimentação.
Quais os resultados esperados para 2018? O que você pretende conquistar nesse novo ano? Quais são as suas estratégias para
a construção de um ano melhor?
Pensando na Dinastia, podemos afirmar com segurança que todos os Associados são empreendedores nesse negócio e
devem pensar sempre em “CONQUISTAR EXCELENTES RESULTADOS”. Sejam esses resultados de ordem financeira ou
pessoal. Se aplicarmos a visão empreendedora nessa reflexão, chegamos à conclusão que todo empreendimento é criado para se
gerar resultados positivos, lucros, ganhos e daí por diante, desde que as estratégias corretas sejam aplicadas da forma correta.
Diante dessas sensações, nós precisamos nos questionar: O que estou fazendo com a minha Dinastia? Qual o nível de aplicação e dedicação que tenho oferecido ao meu negócio para a construção de resultados satisfatórios? A estratégia que estou
usando hoje me trará sensações positivas no futuro?
Agora, se você se perguntou e não encontrou respostas, cuidado! Você está perdido e sem rumo. Quando você se perde
em uma rota qualquer o que você faz? Liga o GPS não é verdade? Que por sua vez, lhe mostra o caminho exato a ser trilhado,
para que você atinja o seu destino.
Diante disso, pergunte-se: Para vencer na Dinastia, o que preciso? A quem devo seguir para alcançar os objetivos que
estabeleci no momento de minha associação?
Você precisa de um GPS, ou melhor, de uma ESTRATÉGIA. Você precisa da orientação de uma pessoa que conheça mais
do que você e que já tenha atingido os resultados que você pretende atingir, para que você se espelhe nessa pessoa e busque
trilhar os mesmos caminhos. Por isso, nos eventos DTKS REGIONAIS que realizamos em Julho, usamos como exemplo um
esporte conhecido mundialmente para ilustrar bem essa estratégia. O BASQUETE.
Que tal o nome desse time ser Dinastia Basquete Club?
Calma! Você não vai precisar entrar em quadra e ficar correndo atrás de uma bola laranja, fazendo cestas de 2 e 3 pontos.
É evidente que estamos apenas usando esse esporte como uma referência. Somente estamos propondo que você monte o seu
próprio time de Basquete, visando buscar uma excelente Renda Imediata e Residual.

Solução: LATERALIDADE (5 Diretos) = RENDA IMEDIATA
NOME DE SEU TIME DE BASQUETE: DINASTIA BASQUETE CLUB
QUANTIDADE DE ATLETAS (ASSOCIADOS) DIRETAMENTE LIGADOS A VOCÊ

5 DIRETOS
(PLANO ESPECIAL)

Para começar seu time de basquete, sugerimos que você estabeleça uma meta de produção pessoal, que em um mesmo mês
gere o cadastramento de no mínimo cinco Associados Diretos a partir de Janeiro/2018, os quais venham a optar pelo Plano
Especial, cuja mensalidade é de R$ 273,00. Esta produção vai lhe permitir atingir uma renda IMEDIATA que possibilite
gerar um excelente resultado, considerando somente a 1ª mensalidade destes novos Associados que optarem pelo
recolhimento integral dos valores previstos para o Kit de Marketing, juntamente com a 1ª mensalidade de Associação
(R$ 273,00 + R$ 320,00 = R$ 593,00).
Desta forma, você estará gerando a produção necessária para que sua rede Dinastia lhe permita a conquista de Renda Imediata, somente sobre a 1ª mensalidade destes primeiros cinco novos Associados Diretos, porém, como consequência cria-se a
estrutura para a continuidade dos ganhos residuais sobre esta rede, autossustentando sua própria mensalidade, simplesmente
com a continuidade do recolhimento das mensalidades por estes novos Associados, a partir da 2ª mensalidade de Associação.
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POR QUÊ?

Porque com a produção de apenas cinco novos Associados Diretos que optarem pelo recolhimento integral dos valores previstos
para o Kit de Marketing, sua qualificação como Duplicador Direto será no mínimo de 30% no Programa Dinastia de Bonificação,
cujos percentuais serão somados aos ganhos como Treinador (40%), conforme os percentuais previstos no Manual Construindo
sua Dinastia, que somados aos 20% de ganhos previstos no Desafio dos Campeões (Bônus 4G), lhe proporcionarão 90% de ganhos
sobre a 1ª mensalidade de seus novos Associados Diretos, gerando os seguintes resultados:

EXEMPLO: PLANO ESPECIAL

UMA RENDA E
AD
IMEDIATA ACIM

00

R$ 3.0SA0A V0O,CÊ?
INTERES

TOTAL DE GANHOS: 5 DIRETOS X R$ 169,53 =

ESTRATGÉGIAS

VALOR DA 1ª MENSALIDADE: R$ 273,00 (Mensalidade) + R$ 320,00 (Kit de Marketing) = R$ 593,00
BASE DE CÁLCULO: R$ 593,00 – R$320,00 (Kit de Marketing) - R$ 84,63 (31% Despesas Operacionais) = R$ 188,37
PERCENTUAIS DE GANHOS: 30% REFERENTE AO BÔNUS DUPLICADOR DIRETO + 40% REFERENTE AO BÔNUS TREINADOR +
20% REFERENTE AO BÔNUS 4G SOBRE SEUS DIRETOS (1ª GERAÇÃO).
Cálculo dos Ganhos: R$ 188,37 (Base de Cálculo) x 30% (DD) + 40% (TR) + 20% (B4G) = R$ 169,53

R$ 847,65

ESTRATÉGIA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA REDE DINASTIA
Lateralidade com profundidade = Renda Imediata + Renda Residual

5*5*5
Agora, vamos interpretar que você formou SEU TIME DE BASQUETE e cinco de seus
Associados Diretos são empreendedores determinados a atingirem grandes resultados
nesse projeto e estes também estimularam os seus Diretos a compartilharem nossa solução
para no mínimo cinco pessoas (cada um). Com o Desafio de Campeões, você começará a
perceber a importância da duplicação focada na formação de empreendedores, pois com
esse trabalho desenvolvido, a sua rede atingirá o volume de 155 Associados (5 * 5 * 5 =
Lateralidade Efetiva com Profundidade Natural), sendo 25 novos associados na 2ª geração
e 125 novos associados em sua 3ª geração. Veja quais seriam seus ganhos somente com a 1ª
mensalidade destes seus novos Associados considerando o Bônus 4G:

2ª Geração: 25 x R$ 188,37 x 15% = Ganhos de R$ 706,38
3ª Geração: 125 x R$ 188,37 x 10% = Ganhos de R$ 2.354,62

TOTAL de ganhos (2ª + 3ª GERAÇÃO) = R$ 3.061,00
Observe que o Bônus 4G permite que somente os ganhos sobre a 1ª Mensalidade de Associação destes novos Associados que se
cadastraram em sua 1ª Geração (R$ 847,65) no Plano Especial, somados aos ganhos da produção da 2ª e 3ª gerações (R$ 3.061,00),
irão gerar um ganho acima de R$ 3.900,00 para você. E isto somente porque cada um dos Associados de sua 1ª e 2ª geração
formou o seu próprio time de basquete, com apenas cinco diretos em suas redes. E neste exemplo, não consideramos a produção
que ocorrer em sua 4ª geração, que vai gerar mais 5% de Bônus 4G.

RENDA RESIDUAL

Nos exemplos acima, estamos falando somente sobre a Renda Imediata gerada com a 1ª mensalidade destes novos Associados cadastrados em sua rede. O recolhimento da 2ª mensalidade em diante de cada um deles vai gerar uma excelente Renda
Mensal Residual, porque somente com a continuidade dos pagamentos das mensalidades de seus cinco primeiros Associados
(o seu time de basquete), mensalmente você vai ter a renda residual necessária para autossustentar sua própria mensalidade
Dinastia, pois sua renda mensal será de R$ 282,55 (R$ 188,37 x 30% x 5). Como no PLANO ESPECIAL sua própria mensalidade é de R$ 273,00, todos os benefícios automaticamente ficam autossustentáveis, ou seja, a produção de sua rede poderá
gerar a renda necessária para que eles estejam à sua disposição, sem custos mensais. Sem considerarmos, nestes exemplos,
os demais ganhos gerados como Treinador, AINSF Delta Blue e AINSF Delta Red, conforme os critérios previstos em nosso
Programa Dinastia de Bonificação.

E ENTÃO? VAMOS FORMAR O SEU TIME DE BASQUETE?
DTKS NEWS . NOVEMBRO DE 2017
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GLD VIAGEM
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GRUPO DE LÍDERES DUPLICADORES
GLD VIAGEM
Todos os Associados Duplicadores Dinastia, que mantenham uma qualificação mínima de 35%, conforme os critérios do AINSF Delta
Blue, descritos no Programa Dinastia de Bonificação, que tenham cadastrado no mínimo 12 novos Associados Diretos (1ª geração de
Associados) em suas redes, desde 1° de Janeiro de 2014, estarão aptos a participar do Grupo de Líderes Duplicadores – GLD VIAGEM,
de acordo com as metas e critérios estabelecidos para a qualificação a este prêmio, publicados oficialmente pela Dinastia na revista DTKS
NEWS e no Site oficial www.dinastiarede.com.br, desde que seus Associados Descendentes Diretos, se mantenham Ativos na Associação
com a Dinastia, com no mínimo 15 mensalidades efetivamente pagas.
Somente serão considerados, como Diretos, Associados efetivamente cadastrados na descendência direta de cada rede, cujo nome como
Duplicador Direto, conste na Proposta de Associação do novo Associado. Associados herdados por desistências ocorridas na descendência
da rede ou por realinhamento, não serão incluídos nos critérios do GLD Viagem. Para a efetiva consolidação de parcelas pagas, não serão
considerados pagamentos antecipados de mensalidades, respeitando-se, portanto, a data do vencimento de cada parcela, de acordo com
o regulamento da Dinastia descrito no Manual Construindo sua Dinastia.
Obs: Associados que já estavam cadastrados diretamente em cada rede, até Dezembro/2013, não serão considerados nos critérios de
participação.

GLD VIAGEM

(PACOTE DE 4 DIAS PARA DUAS PESSOAS)
METAS E CRITÉRIOS
Data de início do cadastramento dos Associados Diretos: 01/01/2014

12 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

VIAGEM BRASIL

15 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

VIAGEM BRASIL

20 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

VIAGEM AMÉRICA DO SUL

25 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

VIAGEM MÉXICO

30 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

VIAGEM EUA

35 Associados Diretos com 15 mensalidades pagas à

VIAGEM EUROPA

PORTO DE GALINHAS
FERNANDO DE NORONHA
BARILOCHE
CANCUN
DISNEY
PARIS

Finalização do critério para a realização da viagem: Efetivação do pagamento das 15 mensalidades de cada
Associado Direto, de acordo com o vencimento das mensalidades, previsto no regulamento da Dinastia.
ASSOCIADOS PARTICIPANTES DO GLD VIAGEM
Todos os Associados Duplicadores da Dinastia cadastrados até Dezembro/2018,
desde que cumpram as metas e critérios de qualificação previstos neste regulamento.

PRAZOS PARA ATINGIR AS METAS DE QUALIFICAÇÃO
Os Associados Duplicadores participantes do GLD VIAGEM terão até 31/12/2021 para atingir sua
qualificação, conforme as metas estabelecidas para cada viagem. Os Associados Diretos, cadastrados até
31 de Outubro de 2020 na rede de cada Associado participante do GLD VIAGEM, serão considerados nos
critérios de qualificação para as metas do GLD VIAGEM, pois estes novos Associados poderão atingir as
15 mensalidades pagas, previstas nas metas de qualificação, até 31/12/2021.

CARACTERÍSTICAS PARA TODOS OS PACOTES
• Transporte aéreo (ida e volta).
• Hospedagem de 4 noites para 2 pessoas, com café da manhã, almoço e jantar no próprio hotel,
exceto bebidas alcoólicas. Despesas extras serão de responsabilidade do Associado.
Obs: Caso a cidade do Associado qualificado ao GLD não possua aeroporto, oferecemos
traslado Cidade de Origem/Aeroporto/Cidade de Origem, com ônibus regular.
• Não inclui outras despesas fora do hotel.
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Todos
os demais
critérios do
GLD VIAGEM, encontram-se
publicados no site
www.dinastiarede.com.br
(área de Associados).
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Comunicamos que os benefícios previstos no Programa de Assistência Farmacêutica, implantado pela Dinastia desde 2009, foi oficialmente RENOVADO para o ano de 2018. Desta forma, o atendimento nas farmácias conveniadas, encontram-se indicadas no link
que disponibilizamos no site: www.dinastiarede.com.br mantendo-se todos os serviços já disponibilizados ao Associados Dinastia pela
empresa ePharma. Portanto, os Associados Dinastia terão direito ao benefício, durante o período de vigência estabelecido por contrato
entre as empresas Dinastia e ePharma, e a continuidade do convênio está assegurada durante o ano de 2018 (JANEIRO A DEZEMBRO).
Para ter acesso ao regulamento do programa, os medicamentos e os descontos que constam na Lista Preferencial de Medicamentos,
as farmácias credenciadas e aos procedimentos passo a passo, para um melhor aproveitamento do benefício, publicamos no site www.
dinastiarede.com.br o Manual do Beneficiário e os links que permitem ao Associado Dinastia, conhecer a farmácia credenciada mais
próxima em sua região e os medicamentos que constam da Lista Preferencial, com seus respectivos descontos.
O acesso a estas informações, somente será possível, desde que o associado tenha sua senha de acesso à Área de Associados, que a
Dinastia envia aos novos associados, durante o Período de Associação Provisória. (três primeiros meses de Associação), desde que tenha
ocorrido a efetiva aceitação do novo Associado, conforme os critérios de aceitação descritos no Manual Construindo sua Dinastia.
Reafirmamos que para a aquisição dos medicamentos que constam na Lista Preferencial, é obrigatória a apresentação da receita
médica e do cartão de identificação ePharma.
Através da ePharma, oferecemos acesso aos serviços de assistência farmacêutica possibilitando aos associados participantes do Período
de Associação Efetiva (4ª mensalidade em diante), a obtenção de descontos em mais de 1.300 medicamentos, em uma rede de aproximadamente 5.000 farmácias credenciadas, presentes nas principais cidades do Brasil.
O beneficio somente está disponível em cidades que tenham farmácias credenciadas, conforme já informamos em edições anteriores
da revista DTKS News. Sugestões para inclusões de medicamentos que não fazem parte da lista de medicamentos e solicitações de credenciamentos de farmácias, não poderão ser atendidas pela Dinastia, respeitando-se as relações oficiais divulgadas pela ePharma.
Se você tiver dúvidas quanto ao funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica, especialmente sobre quais as farmácias
credenciadas em sua região e os medicamentos constantes no Programa, ligue diretamente para o SABe – Serviço de Atendimento ao
Beneficiário, através do telefone 4002-1700, que a ePharma estará sempre pronta para lhe atender.
Em localidades não cobertas pela Telefônica, você deverá discar 0 + (dois dígitos da operadora de sua preferência) + (dois dígitos
referentes ao DDD local) + 4002-1700.

ATENÇÃO:

Além do Programa de Assistência Farmacêutica, os Associados terão acesso ao ePharma Concierge, onde através do telefone 40021260 (ligação local), podem buscar informações sobre questões relativas à boa alimentação, ao uso de medicamentos e orientações
para o controle do estresse através dos serviços: Assistência Nutricional, Assistência Farmacêutica e Assistência Antiestresse.

PROGRAMA AMIGOS DA DINASTIA
Promoção de cadastramento de novos Associados Diretos, exclusiva para
Entidades Sem Fins Lucrativos sem a inclusão dos custos relativos ao Kit de Marketing
Conforme previsto no Manual Construindo sua Dinastia, elaboramos o Programa Amigos da Dinastia, com o objetivo de permitir que
nosso Associado, possa gerar uma forma alternativa de renda para as Entidades sem Fins Lucrativos (APAEs, Asilos, Clubes de Futebol,
Associações Recreativas, etc.) as quais tenham interesse em colaborar como voluntário, sem que isto possa representar qualquer custo
para a entidade a ser beneficiada.
O regulamento para o cadastramento de qualquer Entidade sem fins lucrativos, como Associado a Dinastia, está publicado no site www.
dinastiarede.com.br (Área de Associados), cujo cadastramento deverá ser oficializado pelo Presidente da entidade, através dos formulários
oficiais da Dinastia, desde que tenha sido formalizada a aprovação dos demais membros do Conselho Administrativo.
E para facilitar ainda mais a possibilidade de nossos Associados participarem desta boa causa, os Associados Duplicadores manterão
em 2018 a possibilidade de cadastrar novos Associados Diretos (1ª geração de Associados) nas entidades cadastradas, apenas pelo valor da
mensalidade de Associação, independente do plano escolhido (Básico ou Especial), sem a inclusão dos custos do Kit de Marketing. Será
importante observar também, que sobre todas as pessoas cadastradas diretamente na rede da Entidade cadastrada, o Associado Duplicador
poderá ser indicado como Treinador deste novo Associado, conforme as regras previstas no Programa Dinastia de Bonificação descritas
no Manual Construindo sua Dinastia 2018.
Esta promoção não terá validade, para os Associados cadastrados na 2ª geração em diante da linha descendente da Entidade cadastrada,
cujos valores serão estabelecidos de acordo com a Tabela para novas Associações (com a inclusão dos custos relativos ao Kit de Marketing),
bem como, também não terá validade para o repasse das bonificações previstas no DESAFIO DE CAMPEÕES.
DTKS NEWS . NOVEMBRO DE 2017
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ESPAÇO ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
DOMICILIAR DE URGÊNCIA 24 HORAS
SOS DENTAL
DENTAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2018

Comunicamos que os serviços de Atendimento Odontológico Domiciliar de Urgência 24 horas, administrado pela empresa SOS
DENTAL, empresa contratada pela Dinastia para a implantação e gestão operacional deste novo benefício, foram RENOVADOS para
o período de JANEIRO a DEZEMBRO/2018. Reiteramos que não se trata de um plano Odontológico, pois o benefício se destina aos
atendimentos específicos de URGÊNCIA odontológica, no domicílio do Associado ou em consultórios conveniados, cujo atendimento
e agendamento poderá ser acionado através de um telefone 0800. Este novo serviço não terá um custo extra incluído nas mensalidades
de associação, se caracterizando como mais um dos benefícios disponibilizados aos Associados, cujos critérios de utilização somente são
válidos, conforme as informações publicadas nos materiais oficiais da Dinastia.
O Serviço de Atendimento Odontológico Domiciliar de Urgência SOS Dental poderá ser renovado anualmente, cuja informação será
comunicada antecipadamente, no mês de Novembro de cada ano, através dos Informativos Oficiais da Dinastia (DTKS News e site www.
dinastiarede.com.br).
Estes serviços terão início durante o Período de Associação Provisória, após ocorrer a efetiva aceitação do Associado na Dinastia,
conforme estabelecido no Manual Construindo sua Dinastia, desde que se mantenha a funcionalidade operacional dos serviços pela SOS
Dental e a renovação anual dos mesmos, pela Dinastia.

1

Como funcionam os serviços de Atendimento Odontológico
Domiciliar de Urgência 24 horas SOS DENTAL?
A SOS Dental é líder mundial na prestação de serviços de
Assistência de Urgência Odontológica 24 horas, há mais de 10 anos
no mercado, contando com as maiores redes de prestadores de serviços do Brasil, garantindo atendimento de alta qualidade.
A SOS Dental conta com uma preparada e eficiente estrutura organizacional, incluindo cirurgiões dentistas altamente selecionados e
treinados aos atendimentos emergenciais solicitados pelos usuários,
através de consultórios portáteis (modelo Odontocase), apropriados
para o atendimento de urgência odontológica domiciliar e call center
pronto para atender chamadas de todo país, com capacidade para
atendimento de 300.000 ligações/mês. Sistema integrado com call
center, software integrado de gestão, rede de dentistas credenciados
com amplitude atendimento em todas as capitais e maiores cidades
do país. O sistema é acionado pelo usuário através de 0800 (ligações
originadas de telefone fixo), no momento que ocorre o evento. O
atendimento telefônico é feito prioritariamente por um dentista, que
após pré-avaliação tem a opção de direcionar ou não um dentista
ao encontro do usuário. Além da rede móvel de atendimento, é
ofertada ao usuário rede auxiliar de consultórios fixos para usuários
que optem por essa modalidade ou em regiões dos municípios com
cobertura de difícil acesso.
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2

Quais os serviços disponibilizados?

É um serviço pioneiro e único, que consiste em atendimento
móvel de urgência odontológica 24 horas por dia. Une a praticidade,
agilidade e qualidade de atendimento exigida pelo usuário que precisa de um atendimento emergencial, porém, encontra dificuldades
de tempo e deslocamento.
A SOS Dental apresenta um sistema de atendimento completamente testado e com altos índices de aprovação onde o dentista vai ao
paciente no momento que ele mais precisa e soluciona seu problema
sem que o usuário precise parar sua vida ou deixar de trabalhar.
Entende-se como urgência a necessidade imediata de atendimento, porém sem risco iminente de morte.
A execução é realizada por dentista, com consultório odontológico portátil que pode ser transportado em carro ou moto.
Além da cobertura, detalhada, é ofertada ao Associado Dinastia
a possibilidade de falar diretamente com um dentista de plantão
24 horas através de nosso call center, onde o usuário terá acesso,
quando necessário, a uma segunda opinião odontológica, durante
e após a conclusão do evento, tanto com o usuário, quanto com o
dentista e tem como funcionalidade a continuação do atendimento
humanizado feito pelo call center, segurança do usuário e do dentista
e, por fim, medir a satisfação com o atendimento.
INFORMATIVO DA DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Quais são os procedimentos cobertos pelos serviços de
Atendimento Odontológico Domiciliar de Urgência 24
horas SOS DENTAL?

Os serviços prestados pela SOS Dental compreendem todos os
que são referentes ao atendimento de urgências odontológicas:
• pulpotomia ou pulpectomia: remoção do nervo dentário;
• drenagem de abscesso intraoral decorrente de causa dentária;
• drenagem de abscesso extraoral decorrente de causa dentária;
• recolocação (cimentação) com cimento provisório de coroas
provisórias;
• recolocação (cimentação) com cimento provisório de coroas
definitivas;
• extração dentária, excluídas de siso ou dentes inclusos;
• coroa provisória anterior em resina autopolimerizável.
• restauração provisória de dentes fraturados;
• restauração provisória de dentes cariados com sintomatologia
de dor;
• tratamento de urgência de doenças periodontais (gengivite ou
periodontite) em fase aguda com dor;
• reposicionamento de urgência de dentes avulsionados;
• controle de hemorragias decorrentes de problemas dentários
ou periodontais;
• suturas, curativos pós-operatórios de cirurgias odontológicas;
• tratamento de urgência de alveolite e curetagem de alvéolo.
Obs: Não se trata de um Plano Odontológico, pois o benefício se
destina aos atendimentos de URGÊNCIA odontológica domiciliar
ou em consultórios conveniados. É importante observar que o
atendimento somente está previsto nos procedimentos acima, que
tem como característica a necessidade de atendimento urgente.

4

Onde o Associado Dinastia poderá utilizar os serviços de
Atendimento Odontológico Domiciliar de Urgência 24 horas
SOS DENTAL?

A SOS DENTAL possui uma REDE de PROFISSIONAIS CREDENCIADOS, os quais estão localizados nas capitais de todos os
estados do país e nas cidades com maior densidade populacional.
Porém, novos credenciamentos poderão ser efetuados pela SOS
DENTAL, cuja demanda de atendimento na cidade de domicílio
do Associado possua no mínimo 400 beneficiários (Associados
Dinastia) cadastrados para a utilização do serviço. Enquanto não
houver profissionais credenciados na cidade de domicílio do
Associado Dinastia, este poderá utilizar o serviço com o Profissional
Credenciado na cidade mais próxima, que efetivamente já tenha
profissionais credenciados.
No site www.dinastiarede.com.br (Área de Associados), publicaremos relação informando as cidades que já possuem profissionais
cadastrados para o atendimento.

5

Quais os atendimentos excluídos dos serviços de atendimento odontológico domiciliar de urgência 24 horas SOS
Dental?

A SOS Dental apresenta procedimento e/ou condições onde
os usuários ficam excluídos do atendimento que se enquadre nas
seguintes situações:
• casos psiquiátricos;
• tratamentos odontológicos em casos de acidente de trabalho;
• tratamentos odontológicos oriundos de acidentes provocados
por esporte de risco como, por exemplo, ultraleve, boxe, entre
outros;
• doenças congênitas;
• doenças periodontais crônicas;
• problemas de ATM (Articulação Têmporo Mandibular);
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• cirurgias para eliminação de lesões benignas ou malignas
existentes na cavidade oral;
• cirurgias de implante e reimplante osteointegráveis e transplante de unidades dentárias;
• tratamentos ambulatoriais das especialidades: cirurgia oral
maior e menor, periodontia, dentística operatória, ortodontia,
odontopediatria e endodontia;
• cirurgias que exijam hospitalização e/ou anestesia geral.
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Como poderá ser feito o acionamento do serviço pelo
Associado Dinastia?

Para solicitar o atendimento, o Associado Dinastia deverá ligar
para 0800 282 6828 (discagem gratuita), somente de telefone fixo.
O acionamento deve ser feito mediante contato telefônico com a
Central de Assistência, quando o Associado Dinastia deverá descrever o tipo de atendimento que necessita. A Central de Assistência está
apta a realizar os seguintes procedimentos: orientação odontológica
por telefone, identificação da necessidade do usuário, localização
dos especialistas credenciados mais próximos, confirmação de local
para atendimento, encaminhamento do dentista para atendimento
e acompanhamento da realização do trabalho.
A assistência será prestada desde que o local indicado pelo Associado não comprometa ou ponha em risco a segurança e integridade
física dos membros da equipe atendente e que ofereça condições de
acessibilidade para prestação da assistência, podendo a prestadora
de serviços não realizar o atendimento ou encaminhar o usuário
para uma unidade fixa de suporte.
A prestadora de serviços pode realizar uma pré-avaliação por
telefone, que será realizada por profissionais dentistas, e caso o
profissional avalie a necessidade da disponibilização de maior aparato técnico para o atendimento, é facultado o encaminhamento do
Associado para uma unidade fixa de suporte.
Os serviços descritos neste regulamento serão prestados somente
aos Associados Dinastia (1º e 2º titular) e não poderão ser transferidos
a terceiros, podendo a prestadora de serviços solicitar documentação
de identificação com objetivo de comprovar sua veracidade sempre
que se fizer necessário.

Paciente com
dor de dente
aciona o 0800

O dentista vai
ao paciente
e resolve o
problema

0800 aciona o
dentista SOS
Dental

Central de Atendimento 0800-282-6828
Ligações originadas de telefone fixo
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SOS DENTAL
DENTAL
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EVENTOS PELO BRASIL
DTKS REGIONAL

DTKS REGIONAIS

No mês de Julho/2017, realizamos mais uma série de nosso evento DTKS REGIONAL, em várias regiões do
Brasil. As fotos publicadas nesta edição da Revista DTKS News, demonstram mais uma vez os ótimos momentos
de descontração e energia positiva que vivemos nestes eventos, aliados a muita informação sobre nosso negócio
Dinastia. Destacamos nesta edição da revista DTKS News, fotos do DTKS de Porto Alegre - RS, onde entregamos
as placas de reconhecimento aos Associados Antares, Sr. Carlos Ivan Escobar e ao casal Luis Carlos Winck da
Silva e Daiane Carvalho Mesquita, assim como, destacamos especialmente a entrega do Honda City 0KM (Prêmio
Shiguemi de Qualificação), ao casal de Omni-Cycles Douglas Araújo e Bibiana Araújo, todos associados residentes
na cidade de Gravataí - RS.
No site www.dinastiarede.com.br, publicamos outras fotos destes momentos, além de intencionalmente motivar a
você que ainda não participou deste evento, a estar conosco nas próximas edições que serão realizadas em Novembro
e Dezembro/2017, cujos convites já estão à sua disposição, com as lideranças de sua região. Participe.

PORTO ALEGRE (RS) 30/07/2017
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DTKS REGIONAL

PARABÉNS DOUGLAS
E BIBIANA ARAÚJO!
GANHADORES DO
HONDA CITY 0 KM

DTKS NEWS . NOVEMBRO DE 2017
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DTKS REGIONAL

SÃO PAULO (SP) 02/07/2017

CUIABÁ (MT) 16/07/2017

BELÉM (PA) 22/07/2017
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COLUNA COMPORTAMENTO FINANCEIRO

EXISTE UMA IDADE IDEAL
PARA FAZER UM PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA?
Viva o hoje pensando no amanhã. SEMPRE!
Já lhe digo desde início que não existe idade ideal para fazer um plano de previdência, mas sim, existe a idade que você
terá maior ou menor sacrifício pessoal e financeiro, para alcançar o seu objetivo.
As pessoas de hoje em dia, gostam muito de curtir tudo aquilo que o mundo pode lhe oferecer, porém, não pensam na
sustentação dessa oferta. Ou melhor, na manutenção desse consumo. A grande maioria delas vive reclamando da vida o
tempo todo e não fazem absolutamente nada para mudar a sua realidade. Esse povo tem que parar de reclamar e pensar
no futuro. Pensar em alternativas claras e diretas, que gerem o recurso necessário para que consigam manter-se em sua
melhor idade.
Aquelas pessoas que partirem por caminhos avessos a essa realidade, ou seja, não pensarem no futuro hoje e pouparem
o mínimo que for, vão acabar reclamando e sofrendo de verdade no futuro.
Independente da idade que você tenha hoje e o quanto que você ganhe em sua atividade tradicional ou no desenvolvimento de sua Dinastia, comece um plano de previdência privada agora, para iniciar a construção de um futuro mais
seguro, em busca da tão sonhada independência financeira e gerar em você uma cultura de investidor.
Mas daí os jovens podem parar e me dizer assim: “Mas isso já é ser radical demais. Mal entrei
na vida adulta e tenho que fazer plano de previdência?”.
E eu te respondo. Se você quiser usufruir da sua melhor idade tranquilamente, não haverá
milagre, segredo ou magia, que lhe proporcionará uma reserva suficiente para que o seu
futuro esteja garantido. Nesse caso, dois ingredientes básicos são importantíssimos para
a construção de uma aposentadoria digna e repleta de realizações prazerosas: Tempo e
Dinheiro. Quanto você contribui e o prazo que você permanece contribuindo são questões
essenciais para definir o valor da sua aposentadoria.
Mesmo que você tenha outros planos para a vida, como por exemplo, comprar um carro,
fazer uma viagem, ou sair todos os finais de semana para jantar em restaurantes nobres, lhe
digo que você PODE e DEVE continuar fazendo tudo isso, SÓ QUE poupando um pouco de
seu dinheiro para fazer uma previdência privada. Vou lhe explicar como: Ao invés de jantar
fora de casa quatro semanas por mês, programe jantar fora apenas duas semanas. Ao invés
de comprar um carro que lhe gere um custo anual de manutenção de R$ 3.000,00, adquira
um veículo mais simples, que lhe gere um custo anual de manutenção de R$ 2.000,00. Ao
invés de fazer uma viagem pela Europa de 20 dias em alta temporada, só porque
seus amigos estão viajando e você não pode deixar de postar nas redes sociais
aquela foto nos Alpes Suíços, faça uma viagem de 12 dias, em períodos de baixa temporada e com custos relativamente menores. TODA A DIFERENÇA
DESSAS ECONOMIAS INVISTA EM VOCÊ E PAGUE O SEU FUTURO.
O que seria uma aposentadoria digna para você? Quanto você precisaria
investir para gozar dessa aposentadoria? Para isso, você precisa saber responder a outras duas perguntas básicas: Com que idade você gostaria de se
aposentar? E, Quanto gostaria de receber de Aposentadoria?
Claro que todas essas respostas exigirão de você uma reflexão profunda,
porém, necessárias. Pense com calma. Previdência é um projeto de longo prazo.
Se você se planejar cedo e tiver disciplina, poderá contribuir com pouco no
inicio e ir aumentando o valor conforme for crescendo na vida profissional,
mas se já passou um pouco da juventude, não se preocupe, pois os planos de
previdências são excelentes opções para destinar seus investimentos.
Pensando nisso, a Dinastia lançou em Outubro/2017 os novos fundos
de investimentos com condições extremamente atrativas e que cabe no
bolso de todo investidor. Analise a que melhor se enquadra em sua
realidade e inicie já o seu plano de previdência.
Pague-se e permita-se usufruir de uma melhor qualidade de vida
quando você mais precisar! Boa escolha!
DTKS NEWS . NOVEMBRO DE 2017
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PREVIDÊNCIA PRIVADA OPCIONAL

PLANEJE O FUTURO COM
MAIS VANTAGENS
PREVIDÊNCIA PRIVADA (BENEFÍCIO OPCIONAL)

Sabemos que o futuro reserva muitas surpresas, mas dá para passar por todas elas com mais
segurança. É que a partir de agora, você tem à sua
disposição o DINASTIA Prev que são planos de
previdência (Opcionais) adequados ao seu perfil e
que reforçam mais uma vez toda a preocupação da
DINASTIA, com o seu bem-estar. Além disso, você
também pode contar com a credibilidade e a solidez
que a SulAmérica oferece.
Por essa razão, no dia 16/10/2017 a Dinastia
disponibilizou uma brilhante melhoria em um de
seus benefícios. Lançamos os novos planos de Previdência Privada (Opcionais) com taxas de administração financeiras, as famosas TAFs, extremamente
atrativas, que variam entre 1,7% a.a. e 0,7% a.a., com
investimentos acessíveis para todos os bolsos.
Acesse o folder explicativo, desse novo material
que foi preparado para você e decida qual o melhor
plano, PGBL ou VGBL, para realizar as suas contribuições. Esse material está à sua disposição para
download através da Área de Associados.
Para fazer a contratação do seu plano é muito
simples! Basta fazer o download da proposta de
adesão PGBL ou VGBL através do site www.dinastiarede.com.br (Área de Associados), preenchê-la e
encaminhá-la para a Dinastia através do envelope
de porte-pago.
O preenchimento dos formulários poderá ser
feito com facilidade, apenas seguindo as instruções do passo a passo de preenchimentos, disponível em sua área
de associados.
Caso tenha dúvidas sobre essa novidade, favor encaminhá-las para o e-mail dinastia@dinastiarede.com.br
que a nossa equipe responderá o mais breve possível.
Agora que você já conhece os detalhes dos novos fundos, escolha o que mais se enquadra ao seu momento de
vida e planeje o seu futuro com sabedoria!
NOTA: Os fundos de previdência colocados à sua disposição, são opcionais, não estão incluídos nas mensalidades de associação a Dinastia e devem ser contratados através de formulários específicos, cujo recolhimento das
contribuições é realizado diretamente para a seguradora responsável pela a administração dos planos.
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PLANEJAMENTO
FINANCEIRO.
VOCÊ SABE O
QUE É ISSO?

Você se preocupa com sua
aposentadoria no futuro?
Já pensou em construir uma
estratégia para alcançar sua
independência financeira?
O valor que você receberá
de aposentadoria pelo INSS
lhe proporcionará uma vida
financeira tranquila?
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Conheça a nossa proposta! Entre em contato através de um dos contatos abaixo:
www.dinastiarede.com.br
e-mail: dinastia@dinastiarede.com.br
(41) 3223-7822

