TERMOS DE USO PAYPLACE

Bem-vindo! Agradecemos por usar nossos serviços. Os Serviços serão fornecidos pela
PAYPLACE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de São Paulo.
Pela diversidade de Serviços oferecidos nesta plataforma, podem ser aplicados termos e
contratos adicionais e exigências para cada tipo de serviço, sendo necessária a modificação ou
adição de termos (doravante “termos adicionais”).
Antes de utilização da nossa plataforma e serviços, leia atentamente este e outros termos
adicionais.

I - CONDIÇÕES GERAIS DE USO
A aceitação do Termo de Uso e Contratos ocorrerá quando aquele que utilizar nossos serviços
(doravante “usuário”):
A) clicar para criar uma conta, aceitar ou concordar, no caso dessa opção ser disponibilizada na
interface do usuário dos Serviços; ou B) utilizar os Serviços. Nesse caso, o usuário compreende e
aceita que a Payplace considerará o seu uso dos Serviços como uma aceitação do Termo de Uso
e Contratos a partir desse momento. Ao utilizar e/ou contratar nossos Serviços, você também
declara que:
i) se pessoa jurídica, é validamente existente, está devidamente constituída e registrada no
registro comercial competente, possuindo plena capacidade para celebrar os Contratos;
ii) se pessoa física, é maior de 18 (dezoito) anos e possui capacidade jurídica para
celebrar os Contratos;
iii) possui capacidade financeira para arcar com os custos e despesas inerentes aos
Serviços;
iv) as informações prestadas para preenchimento do cadastro para criação da Conta
Payplace são completas, corretas, verdadeiras e atualizadas. Ao cadastrar-se na Payplace, criando
a conta, você deverá criar uma senha para uso próprio, sendo de sua integral e exclusiva
responsabilidade manter sigilo de sua senha e evitar que terceiros tenham acesso a esta.

II - DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS CONTRATUAIS E RESPEITO À
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Quando do uso de nossos Serviços, o usuário deverá observar, respeitar e cumprir as disposições
dos Contratos firmados e determinados na legislação brasileira, com atenção especial à
legislação que for aplicável ao negócio e/ou atividade desenvolvida pelo usuário.

III - DAS RESTRIÇÕES DE USO:
O usuário não poderá realizar operações ilícitas, contrárias à moral ou aos bons costumes, ou que
saiba ou deva saber que são nulas ou anuláveis. Havendo suspeitas ou denúncia da prática de
atos contrários a essa disposição, poderá a PAYPLACE imediatamente bloquear a conta do
usuário, bem como rescindir unilateralmente os contratos firmados, estado ainda desde já
autorizada a comunicar práticas ilegais às autoridades competentes.

IV - DA CESSÃO DE USO E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL:
Quando da contratação dos Serviços, aos usuários será outorgada uma licença de uso pessoal,
revogável pela cedente e intransferível para a utilização dos Serviços em estrita conformidade
com os Contratos, permanecendo exclusivos os direitos de propriedade intelectual inerentes à
plataforma, demais ferramentas tecnológicas utilizadas na prestação dos Serviços, marcas,
patentes e logotipos como de exclusiva e integral propriedade da Payplace, estando protegidas
pelas leis e tratados internacionais de propriedade intelectual, sendo absolutamente vedada a
cópia, distribuição, uso ou publicação, total ou parcial, de qualquer material, parte do site e dos
conteúdos nele ofertados sem prévia e expressa autorização.

Os usuários ficam, desde já, cientes do risco de terceiros criarem conteúdos com a mesma
“ideia” dos comercializados por meio da Payplace, considerando a grande visualização de
acessos que a Internet proporciona. No entanto, os usuários declaram reconhecer que a Payplace
não pode impedir que isso ocorra, nem tem responsabilidade sobre essa situação, que foge
completamente de seu controle, tendo em vista que ideias não são protegidas pela legislação
aplicável e que a configuração de plágio sendo algo subjetivo é passível de apreciação pelo
Poder Judiciário.

V - DAS RESPONSABILIDADES:
A PAYPLACE NÃO se responsabiliza sob nenhuma hipótese pelos produtos, serviços ou
campanhas de doação comercializados/disponibilizados pelos usuários, de forma que não poderá
ser considerada como fornecedora ou parte na cadeia de fornecimento de tais produtos e
serviços, não possuindo nenhum tipo de responsabilidade quanto:
a) a defeitos, vícios de qualidade/quantidade, outros vícios decorrentes de
disparidade com as indicações constantes em embalagens, rótulos, recipientes ou
mensagens publicitárias ou informações vinculadas pelos próprios usuários;
b) existência de riscos relativos aos produtos e serviços, especialmente acerca da
periculosidade ou nocividade;
c) ao uso ou prática de publicidade enganosa ou abusiva, assim como práticas
comerciais coercitivas, desleais ou abusivas praticadas contra consumidores;
d) insuficiência, incorreções e/ou inadequação das informações sobre as
características dos produtos e serviços;

VI -

DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO

DOS

TERMOS DE USO E

DOCUMENTOS RELACIONADOS:
A PAYPLACE reserva para si o direito de modificar os termos de Uso e dos demais documentos
da plataforma, bem como de introduzir modificações nos Serviços e demais funcionalidades
disponibilizadas a qualquer tempo, mediante notificação. Você somente poderá continuar a
utilizar os Serviços se concordar com as alterações introduzidas.
Se ocorrer dúvidas sobre as disposições destes termos ou de outros documentos relacionados
favor entrar em contato com nossa equipe.
PAYPLACE PAGAMENTOS LTDA
Rua Santa Justina, nº. 660. Cj. 161-A. CEP: 04545-042.
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