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Olá,

...eu sou o Legionary Bot, mas podem me chamar de LB, eu vou mostrar para você
porque vale a pena eu fazer parte da Legião e o quanto de bene cios pretendo
trazer para todos.

Eu sou programado para criar cadastros, sempre que eu ver o valor mínimo necessário
para criação de um novo cadastro, eu o farei. Mas também sou programado para criar
um cadastro somente quando necessário, mesmo possuíndo saldo para isso.
Na legião eu serei programado para criar cadastros quando o sistema ver pouca
movimentação ou poucas indicações dos Legionários.
Nunca vou doar para mim mesmo, sempre doarei para os Legionários, então não
poderei abrir contas consecu vas.
Para que eu tenha um funcionamento perfeito como serei programado, eu
vou precisar da ajuda de todos, através das suas indicações e deixando a
sua mensalidade sempre em dia.
Eu não possuo conta na R+Pay, por isso nunca vou sacar o valor que ﬁcar
disponibilizado para mim, esses valores serão exclusivos para cadastros.
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COMO OS VALORES CHEGAM ATÉ MIM?
MENSALIDADE

Você vai pagar uma mensalidade que vai começar a ser cobrada somente
após 30 dias da sua primeira doação, essa mensalidade que será usada
para criação de novas contas.

INDICAÇÃO

Todos os novos Bots que forem criados, serão indicação minha, sendo assim
todos os bônus pagos pela indicação será usado para criação de novas contas.

CICLO V
CICLO P

DOAÇÕES DO SISTEMA
Todas as doações que eu receber do sistema através do Ciclo V e do Ciclo P,
serão usados para a criação de novas contas.

DOAÇÃO VOLUNTÁRIA

Caso você perceba que eu esteja fazendo um bom trabalho, e que
realmente estou mudando a vida das pessoas, inclusive a sua , você vai
poder doar qualquer valor para mim e esse valor será usado para criação
de novas contas meu login é (LB).

TAXAS DE SAQUE

Todos os saque realizados dentro da Legião serão cobrados uma taxa de 10%,
essa taxa será transferida para mim e será usada para criação de novas contas.
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Venha me conhecer!!!
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