FAQ
Programas de incentivo a primeira vista podem parecer um mistério, por
isso fizemos esse FAQ.
Se você tem dúvidas sobre o Future Cash esse documento foi
desenvolvido para ajuda-lo a entender o programa.

1. O que é o Future Cash Stallion ?
a) É um programa de incentivo criado pela ACBT, baseado em programas de
sucesso nos EUA, que premiará os potros participantes com bônus extras nas
provas de Potro do Futuro de Três Tambores. Em 2016 foram distribuídos R$
140 mil em prêmios extras em 4 provas: Potro Brasil, Potro do Futuro WV,
Potro do Futuro NBHA-PR e Potro do Futuro ABQM. Para 2018 a estimativa é
distribuir R$ 240 mil.
b) A base do programa é a pré-inscrição de potros, filhos de garanhões
participantes do programa FCS, são 42 dos mais importantes garanhões da
atualidade, que juntos produzem mais de 1.500 potros por ano.
2. Como funciona o Future Cash Stallion?
O Future Cash destina-se apenas aos produtos filhos de garanhões
participantes do programa e para concorrer aos prêmios extras, deverão ser
pré-inscritos de acordo com a tabela de pagamentos.
3. Como faço para inscrever meu Potro ou Potra?
Se você possui um produto filho de um garanhão participante do programa,
você deverá inscrever no Future Cash através de formulário disponível no
http://www.acbt.com.br/ficha-de-inscricao-de-produtos-animais/ ou então

por e-mail: contato@acbt.com.br (nesse caso enviar o nome do animal e
número de registro.
4. Qual é o valor da inscrição do Potro?
O valor da inscrição do potro é variável de acordo com o ano de nascimento,
porém vantajoso para o criador que optar por inscrever todos os animais da
geração de uma única vez antes de completarem 1 ano de idade.
5. Se meu potro ainda não tiver número de Registro?
Não se preocupe isso não é problema. Você poderá inscrever da mesma
forma, porém será necessário informar o nome do animal, o nome do pai, da
mãe e a data de nascimento.
6. Estou comprando um cavalo e me foi informado que ele esta pré-inscrito no
Future Cash. Como posso ter certeza dessa informação?
Sempre verifique no site da ACBT na aba Potros ou na aba dos garanhões se o
produto esta de fato pré-inscrito.
7. Como faço para inscrever meu garanhão?
A inscrição para garanhões são limitadas a 50 por ano. O programa já possui
42 garanhões participantes que devem renovar a participação no mês de
dezembro de cada ano. As inscrições para novos garanhões serão abertas no
mês de setembro e caso algum garanhão desista do programa novas vagas
serão disponibilizadas.
8. Qual é o valor que devo pagar para inscrever meu garanhão?
O valor da inscrição de garanhões em 2017 será de R$ 4.000,00.
9. Não fique de fora, participe, inscreva seu potro, agregue valor a ele, venha
para o maior programa de incentivo em prêmios do Brasil, venha para o
FUTURE CASH STALLIONS.

