TelexFree, LLC, et al.
Formulário Eletrônico de Habilitação de Crédito ( "ePOC")
Perguntas mais frequentes (FAQs)
A seguir estão as respostas a algumas perguntas que você pode ter sobre o Formulário Eletrônico de
Habilitação de Crédito (o "ePOC") e o processo de protocolação de reivindicações. Se você não
encontrar aqui a resposta à sua pergunta, por favor volte, já que esta página será atualizada conforme
novas questões forem recebidas:
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Processo de reivindicação
Questão 1: Qual é o prazo para protocolar uma reivindicação?
O Tribunal determinou como data‐limite de reivindicações 26 de setembro de 2016 às 16h30 (EST,
horário da costa leste dos EUA). Isto significa que todos os pedidos recebidos através do ePOC devem
ser protocolados até 26 de Setembro de 2016 às 16h30 (20h30 GMT, ou hora média de Greenwich).

Questão 2: Quando devo protocolar minha reivindicação?
Você deve protocolar sua reivindicação a qualquer momento antes de 26 de setembro de 2016 às
16h30, horário da costa leste dos EUA (20h30 GMT). Protocolação de uma reivindicação antes desta
data não resultará em uma distribuição antecipada e não lhe dará direito a receber valores mais
rapidamente. Não haverá qualquer diferença nas distribuições para aqueles que protocolarem
anteriormente.

Questão 3: Eu protocolei uma Habilitação de Crédito junto ao Tribunal de
Falências. Eu preciso registrar uma Habilitação de Crédito usando o ePOC?
Sim. O Tribunal ordenou que apenas reivindicações protocoladas através deste ePOC serão permitidas
neste caso. Isto significa que se você já protocolou uma Habilitação de Crédito junto ao KCC, é
necessário preencher o ePOC se deseja obter um crédito das falências TelexFree.

Questão 4: Eu protocolei uma reivindicação com o FBI e/ou o Secretário da
Commonwealths’ Massachusetts Securities Division (Divisão de Títulos do
Massachusetts). Eu preciso registrar uma Habilitação de Crédito usando o
ePOC?
Sim. O Tribunal ordenou que apenas reivindicações protocoladas através deste ePOC serão permitidas
neste caso. Isto significa que se você já registrou um crédito com o FBI e/ou o Secretário da Divisão de
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Títulos do
o Estado de Massachusetts
M
s, ainda é neccessário pree ncher o ePOC
C se deseja ob
bter um crédiito
das falênccias TelexFree
e. Além disso
o, você ainda pode registraar uma reivindicação se vo
ocê recebeu
fundos através do Secrretário da Divvisão de Título
os do Estado de Massachu
usetts.

Questão
o 5: Como são calculados os créditos attráves do e
ePOC?
O Tribunaal ordenou qu
ue os créditoss nos casos de
e falência TeleexFree fossem
m calculados sobre uma base
de "Patrim
mônio Líquido
o". Isso signifiica que o seu pedido será composto dee montantes iinvestidos po
or
você no esquema TelexFree, incluin
ndo os montaantes pagos e m transaçõess triangularess, deduzidos o
os
montante
es recebidos por
p você do esquema
e
da TelexFree,
T
inc luindo valorees recebidos eem transaçõees
triangularres (saldos ne
egativos signifficam que voccê não tem d ireito a um crrédito). Transação triangu
ular
significa uma
u transação
o através da qual
q um participante adquuiriu um plano de assinatu
ura ou pacotee VoIP
da TelexFree e pagou o valor da fatura ao particiipante que o recrutou, e o participantee que o recruttou
utilizou oss créditos acu
umulados em seus Login de conta de ussuário para pagar a fatura da TelexFreee.
Qualquer reivindicação
o total ou parrcial com base
e em créditoss acumuladoss em sua Contta de Usuário
oa
partir de 13
1 de abril de
e 2014 deveráá ser anulada.

Questão
o 6: Devo fazer
f
uma
a reivindiccação se m
minhas con
ntas não erram com a
TelexFrree EUA?
Você deve
e registrar um
m crédito som
mente se você
ê tiver uma reeivindicação ccontra uma daas três entidaades
TelexFree
e dos EUA: TelexFree, LLC; TelexFree, Inc. e/ou TelexxFree Financiaal, Inc. Se voccê tiver uma
reivindicaação contra a TelexFree/Ym
mpactus, você
ê deve consu ltar as autoridades brasileeiras quanto à
forma de fazer valer su
ua reivindicaçção.

Processso de Reg
gistro
Questão
o 7: Como faço para
a iniciar a minha
m
reiv
vindicação
o?
O primeiro passo para protocolar uma reivindicaação é registrrar junto ao ePOC. A seguir está um guia
passo‐a‐p
passo para o processo
p
de re
egistro.
Passo 1: Clique
C
em "Re
egistrar"

D
seu end
dereço de em
mail atual e criie uma senhaa.
Passo 2: Digite
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Passo 3: Um
U código de
e verificação será
s
enviado para o endereeço de email fornecido. Copie o código
o de
verificação e insira‐o na Caixa de Ve
erificação do email.

Passo 4: Preencha
P
este
e formulário com
c
informaçções de contaato atuais.
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Passo 5: Uma
U caixa de pop‐up de Ve
erificação de Endereço poode aparecer perguntando
o se o endereçço
digitado está
e correto. O ePOC está tentando dettectar quaisqquer erros quee possa ter feeito ao digitarr o
seu enderreço. Selecione o endereçço que melhor correspond e ao seu endereço atual.
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Se você re
eceber a segu
uinte mensagem, significa que o ePOC nnão foi capaz de associar o seu endereçço
com um banco
b
de dados de endereços mundiaiss mantidos poor um forneceedor externo.. Você pode cclicar
em "Continuar" para prosseguir
p
com
m o processo de reivindicaações usando
o o endereço digitado ou
"TENTAR NOVAMENTEE" se você acrredita que pode ter digitaddo o seu endeereço incorreetamente.

Um enderreço correto é importante para permitiir que o Admiinistrador posssa enviar tod
dos os
pagamenttos e outros documentos
d
importantes
i
a você (caso nnecessário). Certifique‐see de que você
digitou um
m endereço correto.
c
Tenhaa ciência de que
q preencheer um endereço incorreto ou inválido pode
atrasar qu
uaisquer distrribuições feitaas a você.

Passo 6: Você
V
será levaado à página de boas‐vindas, que forneece informaçõ
ões sobre o processo de
reivindicaação da TelexFFree. Para co
omeçar a prottocolação de uma reivindicação, cliquee em "Protoco
olar
um ePOC de Participan
nte ".
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Questão
o 8: Por qu
ue é necesssário um endereço de email a
atual para
a registrarr‐se
junto ao
o ePOC?
Um enderreço de email atual é nece
essário para que
q o adminisstrador tenhaa um endereço de email
confiável para contatá‐lo sobre a su
ua reivindicaçção e/ou sobrre o processo de reivindicaações em geraal.
Não é neccessário registrar‐se com o endereço de
e email que vvocê usou ao registrar seuss Logins de Co
onta
de Usuário com a TelexxFree. Veja resposta
r
à pergunta 7, "Coomo faço paraa iniciar a min
nha
reivindicaação?" para uma explicação passo‐a‐passo do processso de registrro.

Questão
o 9: Por qu
ue é necesssário digiitar um código de ve
erificação para
registra
ar‐se junto
o ao ePOC?
A inserção
o de um códiggo de verificaação enviado para o email usado para o registro forn
nece ao
administrador a garanttia de que o endereço
e
de email
e
forneci do durante o registro é váálido e pode sser
usado parra entrar em contato com você futuram
mente. Veja rresposta à pergunta 7, "Co
omo faço paraa
iniciar a minha
m
reivindiicação?" paraa uma explicação passo‐a‐ passo do processo de regiistro.

Questão
o 10: Eu não tenho acesso
a
ao endereço de email q
que eu use
ei com a
TelexFrree. Posso
o registrarr uma reiv
vindicação
o?
Sim. Acessso ao endere
eço de email que você uso
ou ao registra r seus Logins Conta de Usuário com a
TelexFree
e não é necesssário para reggistrar uma re
eivindicação.

O estab
belecimen
nto de um
m Crédito
Questão
o 11: Como posso ad
dicionar os
o meus Lo
ogins de Co
onta de Ussuário ao
ePOC?
O ePOC fo
oi criado paraa ajudá‐lo a id
dentificar seus Logins de C onta de Usuáário, solicitand
do que você d
digite
as informações fornecidas quando o Login de Co
onta do Usuárrio foi originaalmente estab
belecido com a
e e, em seguid
da, associando essa inform
mação com o bbanco de dad
dos da TelexFree.
TelexFree
Passo 1: Selecione
S
"Ad
dicionar inform
mações de co
onta" na páginna de Informaações de Con
nta do ePOC.
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Passo 2: Insira o máxim
mo de dados possível
p
sobre
e pelo menoss um dos seuss Logins de Co
onta de Usuáário.






Se
e você souber o endereço de email que
e a TelexFree associou ao Login de Contta de Usuário
o que
vo
ocê inseriu naa caixa "Login
n de Conta de
e Usuário", inssira‐o na caixxa "Email paraa esta conta”.. Se
vo
ocê tiver acessso a essa con
nta de email, clique em "E nviar Código"" e um código
o de verificaçãão
se
erá enviado para
p
esse emaail. Faça o loggin nessa con ta de email p
para achar o ccódigo de
ve
erificação e digite‐o
d
na caixa "Código de Verificação ". Isto irá forrnecer a ao ad
dministrador
evvidência adicional de que o Login de Co
onta de Usuárrio digitado p
pertence a você. Se você n
não
te
em acesso ao endereço de
e email TelexFFree associad o ao Login dee Conta de Ussuário digitad
do,
se
elecione "Eu não
n tenho maais acesso a este
e email."
Se
e você não lembrar o nom
me de pelo me
enos um dos sseus Logins d
de Conta de U
Usuário, selecione
"N
Não me recorrdo" sob Login de Conta de
e Usuário. O processo de ccorrespondên
ncia uma conta
quando você não
n se lembraa do Login da Conta do Usuuário é expliccado na respo
osta à questão
o 12,
mbro dos nom
mes dos meus Logins de C onta de Usuáário ou eu não
o fui capaz dee
"EEu não me lem
asssociar qualquer Login de Conta de Usu
uário. Posso protocolar um
ma reivindicação?"
Não é necessário preencher todos os campos nesta t ela. Por exem
mplo, se você não se lembrra
elexFree, você pode deixa r os campos eem branco.
das senhas usaadas com a Te
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Passo 3: O ePOC irá indicar que o Login
L
de Conta de Usuário que você forrneceu foi "Asssociado" ou "Não
associado
o" com base na
n informação
o fornecida naa Etapa 2.



"A
Associado" siggnifica que o Login de Con
nta de Usuárioo foi associad
da a você com
m base nas
in
nformações fo
ornecidas.
"N
Não associado
o" significa qu
ue a informaçção fornecidaa foi insuficien
nte para iden
ntificar um Login
de Conta de Usuário como seu (note que
e você terá a oportunidade de fornecer dados de
eivindicação de
d quaisquer Logins de Conta de Usuárrio não associados em umaa página futura do
re
ePOC. Por favo
or, ver respossta à questão 12, “Eu não m
me lembro do
os nomes doss meus Loginss de
o fui capaz de
e associar quaalquer Login d
de Conta de U
Usuário. Possso
Conta de Usuáário ou eu não
protocolar uma reivindicaçãão?".
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Alex1

Alex@G2GMail.com

6175551212

61175551313

Se o ePOC
C indicou que
e o seu Login de
d Conta de Usuário
U
foi "N
Não associado
o" com base n
nas informações
que você forneceu, voccê verá a seguinte mensaggem:

"
NOV
VAMENTE" e fornecer infoormações adiccionais e/ou ccorrigir quaissquer
Você pode selecionar "TENTAR
s
cometido
os quando os dados foram
m inseridos iniicialmente. N
Note que o eP
POC
erros que possam ter sido
parando os daados que voccê digita com os dados quee você fornecceu para a TelexFree quand
do
está comp
criou seuss Logins de Co
onta de Usuário. Por essa razão, inseri r suas inform
mações de con
ntato
corretame
ente no ePOC
C pode não le
evar a uma associação se a informação não foi digitaada corretameente
quando o Login de Con
nta de Usuário foi originalm
mente registrrado com a TeelexFree. Aléém disso, voccê
pode ter registrado
r
o seu
s Login de Conta
C
de Usu
uário com a TeelexFree usan
ndo informaçções de contato
antigas ou
u com endere
eços de email ou números de telefone qque pertenciaam a sua fam
mília, amigos o
ou
outros conhecidos.
O sistemaa não requer que
q todos os dados estejam corretos a fim de assocciá‐lo a sua co
onta. Se você
digitar o nome,
n
endere
eço de email, número de telefone celul ar, Login de C
Conta de Usu
uário, identidaade
de contrib
buinte e a sen
nha corretos, mas usar um
m número de ttelefone de ccasa errado, aainda vai ser
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possível faazer a corresp
pondência ao
o Login de Con
nta de Usuáriio. Por esta raazão, será importante digiitar
tantos dados quanto possível
p
quand
do for tentar fazer a assocciação aos seu
us Logins de C
Conta de Usuário.
Se você não for capaz de
d fornecer qualquer
q
informação adicioonal sobre um
m Login de Co
onte de Usuário,
selecione "Não sei." Po
or favor, ver resposta
r
à questão 12, "Euu não me lem
mbro dos nomes dos meus
Logins de Conta de Usu
uário ou eu não fui capaz de
d associar q ualquer Login
n de Conta dee Usuário. Po
osso
protocolar uma reivind
dicação?” parra obter informações sobree como proceeder.
Passo 3: Se
S todos os seus Logins de
e Conta de Ussuário com a TTelexFree usaaram as mesm
mas informaçções
que o Loggin de Conta de
d Usuário associado pelo ePOC, ou se o seu Login d
de Conta de U
Usuário não teeve
associações e você não
o tem qualquer informação adicional paara fornecer, selecione "Enviar". Você verá
uma lista de Logins de Conta de Usu
uário que o ePOC associouu a você com base nos Loggins de Conta de
Usuário associados. Se
e você tiver Logins de Conta de Usuárioo que foram rregistrados co
om a TelexFreee
o informaçõess diferentes do
d que aquelaas do Login ouu Logins de Conta de Usuáário associado
os,
utilizando
selecione "Adicionar in
nformações de conta" e digite informaçções adicionaais para associar mais Login
ns de
Conta de Usuário.

o 12: Eu não me lem
mbro dos nomes
n
doss meus Log
gins de Con
nta de
Questão
Usuário
o ou eu nã
ão fui capaz de assocciar qualqu
uer Login de Conta de
Usuário
o. Posso protocolar
p
uma reiviindicação??
Sim. Se você não se lembra de qualquer um doss seus Logins de Conta de Usuário ou nãão for capaz d
de
associar qualquer
q
um dos
d seus Logins de Conta de
d Usuário, voocê ainda pode protocolar uma
reivindicaação. Em prim
meiro lugar, te
ente associar seus Logins dde Conta de U
Usuário usand
do as etapas
descritas na Pergunta 11: "Como po
osso adicionar os meus Loggins de Contaa de Usuário ao ePOC". See você
não for caapaz de assocciar qualquer Login de Con
nta de Usuárioo, siga o segu
uinte processo
o:L
Passo 1: clique
c
em "Nãão sei" na telaa pop‐up "Nenhuma combbinação encon
ntrada”:
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Passo 2: clique em "Enviar" para ir para a página de Verifcar Contas:

Passo 3: Clique no botão verde que diz, “Eu não posso fornecer informações adicionais para os Logins de
contas de usuário sem correspondência e/ou tenho uma reivindicação não relacionada aos Login de
conta de usuário.”
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Passo 4: Se
S você se lem
mbrou de seu Login ou Loggins de Conta de Usuário, m
mas não foi ccapaz de associar
qualquer um deles, esccolha seu Loggin de Conta de
d Usuário nãão associado((s) da lista e aadicione todas as
operações relacionadaas aos mesmo
os (caso contrrário, selecionne "Unknown
n"). Para cadaa transação, d
digitar
o montan
nte das operaçções, a data da
d transação, o nome da ppessoa a quem
m você fez o p
pagamento (ccaso
aplicável) e uma descrição do motivvo do pagame
ento.
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Você pode adicionar mais
m de uma transação aoss seus Logins dde Conta de U
Usuário não aassociados:

Você também pode ad
dicionar transações a Login
ns de Conta dde Usuário do
os quais você não conseguiir se
lembrar:
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O ePOC taambém perm
mite que você insira transaçções com a TeelexFree que não estão reelacionadas ao
os
seus Login
ns de Conta de
d Usuário:

Passo 5: Depois
D
de ter concluído a protocolação
p
de transaçõees associadas aos seus Loggins de Conta de
Usuário não associados, ou operaçõ
ões não relacionadas a seuus Logins de C
Conta de Usuário, clique no
botão "Co
oncordo que o exposito accima inclui tod
das as minhass Contas de u
usuário" para continuar:
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Questão
o 13: Precciso saber todos os meus
m
Login
ns de Contta de Usuá
ário para
protoco
olar o meu
u pedido?
Não. Você
ê não precisa saber todos os seus Login
ns de Conta dee Usuário. No
o entanto, qu
uanto mais
informaçõ
ões você for capaz
c
de fornecer sobre oss Logins de Coonta de Usuáário que manttinha com
TelexFree
e, maior a cap
pacidade do ePOC
e
de assocciar suas info rmações aos registros da TTelexFree e d
de
ajudá‐lo na
n protocolaçção de sua reivindicação. Ver
V resposta à pergunta 11: "Como possso adicionar os
meus Logins de Conta de Usuário ao
o ePOC?" parra uma expliccação passo‐aa‐passo do pro
ocesso de
adicionar e associar oss Logins de Co
onta de Usuárrio.

Questão
o 14: O eP
POC não esstá gerando uma "asssociação"" para o me
eu Login d
de
Conta de
d Usuário
o. O que eu
u faço?
O ePOC fo
oi criado paraa identificar os Logins de Conta de Usuáário que perteencem a vocêê com base naa
informaçãão fornecida na
n fase de Infformações de
e Conta do ePPOC. Se você tinha mais de um Login de
Conta de Usuário com a TelexFree, você também
m deve tentarr inserir informações de m
mais de um Lo
ogin
eguindo o pro
ocesso descritto na respostta à pergunta 11: "Como p
posso adicionaar os
de Conta de Usuário se
o ePOC?" acim
ma. Se você não se lembrra de seus Loggins de Contaa de
meus Logins de Conta de Usuário ao
Usuário, você
v
pode sellecionar a opçção "Não me recordo" abaaixo do camp
po "Login de C
Conta de Usuáário"
e preench
her os campos restantes co
om informaçõ
ões associadaas ao Login dee Conta de Ussuário.
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Se as informações que você inseriu não forem su
uficientes parra gerar a asssociação a um
m Login de Conta
de Usuário nos registro
os da TelexFree, você veráá a seguinte m
mensagem:

Se você não tiver inforrmações adicionais para fo
ornecer a resppeito de seu LLogin de Contta de Usuário
o, ou
você acredita que as in
nformações que
q você inserriu são consisstentes com a informação que você uso
ou
quando o Login da Con
nta do Usuário foi originalm
mente registrrado com a TeelexFree, cliq
que em "Não ssei."
Se as informações que você inseriu forem associiadas com Loggins de Contaa de Usuário n
no sistema daa
TelexFree
e, o ePOC irá sugerir
s
um Lo
ogin de Conta de Usuário ppara você.
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Alex1

Se o login da conta do usuário sugerido pelo ePO
OC pertence a você, selecione "Sim" e o ePOC irá
"associar"" a conta a vo
ocê. Selecione
e "Enviar" na tela seguintee para visualizzar todos os LLogins de Con
nta
de Usuário que o ePOC
C associou a você
v
com base no Login dee Conta de Ussuário associaado.

Alex1

Alex@G2GMail.com

6175551212

61175551313

Questão
o 15: Algu
uns dos me
eus Loginss de Conta de Usuáriio foram id
dentificad
dos
pelo eP
POC. Por que
q todos os
o meus Lo
ogins de C
Conta de U
Usuário não foram
identifiicados?
O ePOC te
enta identificar contas que
e estão associadas a você ccom base nass informaçõess que você inseriu
ao registrar originalme
ente seus Logins de Conta de Usuário coom a TelexFreee. Se você fo
oi associado a pelo
menos um
m Login de Co
onta de Usuárrio, mas sabe que você tem
m Logins de C
Conta de Usuáário adicionaiis que
não estão
o sendo exibid
dos na páginaa de Verificar contas, você deve clicar n
no botão "Ten
nho Logins dee
Contas de
e Usuário adiccionais e possso fornecer in
nformações ppara que sejam
m adicionado
os à minha
habilitaçãão de crédito"":
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Você seráá redirecionad
do para a pággina de inform
mações de connta e deve tentar associar um dos Login
ns de
Conta de Usuário ause
entes que você se lembra utilizando
u
os passos descriitos nas respo
ostas à pergunta
11: "Como
o posso adicio
onar os meuss Logins de Co
onta de Usuá rio ao ePOC" e Pergunta 1
12 "," Eu não me
lembro do
os nomes doss meus Loginss de Conta de
e Usuário ou eeu não fui cap
paz de associar qualquer LLogin
de Conta de Usuário. Posso
P
protocolar uma reivvindicação?"

Questão
o 16: O eP
POC identifficou Login
ns de Contta de Usuá
ário que não pertencem
a mim. O que eu faço?
Se o ePOC
C associou Logins de Contaa de Usuário a você que nãão lhe perten
ncem, é por caausa de
semelhan
nças nas informações de re
egistro entre Logins de Connta de Usuáriio. Você pode contestar
propriedaade sobre quaalquer Login de
d Conta de Usuário
U
que nnão pertence a você na Ab
ba de Verificaçção
de Contass:
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Alvin1

Alexx Bell

alvin@G2Gmail.com

617555 1212

6175551313

Alex2

Alexx Bell

alex@G2Gmail.com

617555 1212

6175551313

Passo 1: Clique
C
no Login de Conta de
d Usuário que você desejaa disputar:
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Alvin1

Alexx Bell

alvin@G2Gmail.com

61755511212

6175551313

Alex2

Alexx Bell

alex@G2Gmail.com

61755511212

6175551313

Passo 2: Uma
U caixa pop‐up irá aparecer. Se você
ê não é propriietário da con
nta selecionad
da, clique no
botão que
e diz "Esta não é a minha conta".
c
Se voccê sabe o nom
me do dono d
da conta, insira‐o na caixa.. Se
você não sabe o nome do proprietáário, você pod
de digitar "Eu não sei." Cliique em "Envviar"

Passo 3: O ePOC irá graavar que você
ê contestou este
e Login de Conta de Usu
uário e o messmo não será
incluído em
e sua reivind
dicação:
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Alvin1

Alex Bell

alvin@G2Gmail.com

6175551212

6175551313

Alex2

Alex Bell

alex@G2Gmail.com

6175551212

6175551313

Passo 4: Quando estiver satisfeito que os Logins de Conta de Usuário relacionados na página de Verificar
contas compreendem todos os Logins de Conta de Usuário que pertencem a você, clique em "Concordo
que o exposto acima inclui todas as minhas Contas de usuário".
NOTA: Uma vez que você concordar com os Logins de Conta de Usuário nesta tela, você não será capaz
de adicionar ou remover Logins de Conta de Usuário de sua reivindicação. Por favor, tenha certeza de
que você cuidadosamente revisou seus registros e a lista de Logins de Conta de Usuário para garantir
que você não está omitindo Logins de Conta de Usuário ou incluindo Logins de Conta de Usuário que
não pertencem a você.

Transações
Questão 17: Eu tinha dinheiro em minha conta eWallet que eu nunca recebi.
Como faço para reivindicar esses valores?
Se você solicitou um pagamento de comissão a partir da TelexFree através do sistema eWallet, esta
operação será exibida no seu histórico de transações como um Recebimento Direto:
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Alex2
Alex2
Alex2
Alex2

Se você não recebeu qualquer, ou todos,
t
os mon
ntantes que vvocê solicitou
u que fossem distribuídos a sua
conta eW
Wallet, você de
eve editar o montante
m
da transação
t
de Recebimento
o Direte para refletir
corretame
ente a quantiidade que voccê realmente
e recebeu. Se,, no exemplo acima, você deixou de recceber
$ 15.000 de
d uma transação de Rece
ebimento Dire
eto de $ 50.0 00 em 27 de janeiro de 20
014, você devve
editar o valor da transaação.
Passo 1: Clique
C
no Login de Conta de
d Usuário ao lado da transsação que vo
ocê gostaria de editar:

Alex2
Alex2
Alex2
Alex2

Passo 2: Uma
U caixa pop‐up irá aparecer. Digite o valor que a ttransação de Recebimento
o Direto deveeria
ter após a contabilização dos US $ 15.000
1
que nu
unca foi retiraado da conta eWallet ($ 50.000 pagos,
menos USS $ 15.000 que não foi rece
ebido, resultaa em um receebimento de U
US $ 35.000)::

Passo 3: Depois
D
de cliccar em "Enviar", o valor da transação seerá alterado p
para refletir a quantidade que
você realm
mente recebe
eu da Transaçção Direta:

Alex2
Alex2
Alex2
Alex2
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O valor da transação revisado será refletido em sua reivindicação.

Revisão/Modificação de Reivindicação
Questão 18: Eu paguei em uma moeda que não o dólar dos EUA. Como eu sei
que os valores apresentados nos ePOC estão corretos?
Os valores apresentados no formulário de reivindicação são baseados em registros da TelexFree, que
foram gravados em dólares americanos. Os montantes de dólar listados devem refletir a taxa de
conversão de moeda no momento da transação se você pagou em outra moeda.

Questão 19: Por que o ePOC mostra minha reivindicação como um número
negativo?
Um número negativo significa que os registros da TelexFree refletem que você não tem um crédito. Ver
resposta à pergunta 5, "Como são calculados os créditos atráves do ePOC?"

Questão 20: Posso salvar as informações que eu inseri e retomar a
protocolação de minha reivindicação em um momento posterior?
Sim. As informações inseridas em todas as páginas concluídas antes de fazer logoff do ePOC serão
salvas e estarão disponíveis para você quando voltar. Faça o login novamente no ePOC digitando o seu
endereço de email e senha e, em seguida, selecione a opção “Retomar ePOC de Participante” na tela
inicial. No entanto, você será obrigado a clicar em "Enviar" na página de Informações do autor para
confirmar que as informações de contato permanecem corretas.

Questão 21: É necessário registrar‐se novamente para protocolar
reivindicações adicionais?
Não. Não é necessário registar‐se novamente com o ePOC a fim de apresentar uma reivindicação
adicional. Depois de ter concluído a protocolação de uma reivindicação, você voltará à página inicial. A
partir da página inicial, clique em "Retomar ePOC de Participante" e protocole uma outra reivindicação.

Questão 22: Como posso alterar uma reivindicação protocolada?
Para alterar uma reivindicação previamente protocolada, basta marcar a caixa na página de Informações
do autor que diz: "Esta habilitação de crédito é uma correção a uma habilitação já protocolada?" E digite
o número da reivindicação da reivindicação a ser alterada na caixa. A fim de protocolar uma
reivindicação alterada, é necessário estar conectado ao mesmo registro ePOC que foi usado para
protocolar a reivindicação original.
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