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TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
Estes Termos e Condições de Uso, constituem um contrato celebrado
entre PAGDIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, CNPJ nº. 11.786.261/0001-03, com sede na Rua Vigário
José Inácio, 371, Sala 1.806, Centro Histórico, Porto Alegre - RS,
CEP. 90.028-900 e qualquer USUÁRIO, pessoa física ou jurídica, maior
de 18 anos de idade, plenamente capaz, que deseja contratar os
serviços oferecidos pela PAGDIGITAL.
Ao utilizar os serviços oferecidos por PAGDIGITAL, o USUÁRIO declara
ter conhecimento total do presente TERMO, aderindo integralmente às
presentes disposições e condições.
O USUÁRIO declara ainda que conhece está de acordo com as POLÍTICAS
DE
PRIVACIDADE
da
empresa
PAGDIGITAL,
disponível
em:
http://pagdigital.org/politicas-de-privacidade

1. DO OBJETO
1.1. A PAGDIGITAL é uma plataforma de tecnologia de serviços de
pagamento que pode ser utilizada por pessoas físicas e jurídicas,
denominadas aqui como “USUÁRIO” para realizar pagamento à determinada
pessoa
física
ou
jurídica,
aqui
denominada
como
“USUÁRIO
BENEFICIÁRIO”, que utiliza da PAGDIGITAL como meio de pagamento de
seus produtos e/ou serviços.
1.2. A PAGDIGITAL destaca que NÃO é fornecedor de quaisquer produtos
ou serviços adquiridos pelos USUÁRIOS, prestando apenas o serviço de
GERENCIAMENTO DE PAGAMENTOS, portanto, não se responsabiliza por
qualquer dano ou descumprimento contratual.
1.3. A atividade de prestação de serviços de pagamento no Brasil é
regulada pela Lei nº 12.865/2013, Resolução do Conselho Monetário
Nacional (“CMN”) nºs 4282 de 2013, Circulares do Banco Central
(“BACEN”) nºs 3680, 3681, 3682, 3885 e alterações. A PAGDIGITAL não
realiza a prestação de serviços privativos de instituição financeira.
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2. DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO E OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO
2.1. Para utilização do serviço, uma vez que a PAGDIGITAL não possui
serviço de cadastro de contas, o USUÁRIO deverá fornecer única e
exclusivamente, os dados de identificação de pagamento, no link da
PAGDIGITAL disponibilizada pelo site do USUÁRIO BENEFICIÁRIO.
2.2. Não poderão utilizar os serviços da PAGDIGITAL os menores de 18
anos, pessoas que não tenham capacidade para contratar ou aqueles
usuários que tenham os dados solicitados com irregularidades.
2.3. A utilização do Serviço pelo USUÁRIO, permitirá a este,
observadas as cláusulas e condições do presente contrato, realizar
uma única Transação Comercial, ainda que com Cobranças Recorrentes,
e, com a conclusão da referida Transação e seu Pagamento, o presente
contrato será automaticamente rescindido, uma vez que findado o seu
objeto.
Desejando
posteriormente
realizar
uma nova Transação
Comercial, o USUÁRIO deverá realizar novo preenchimento das
informações necessárias a conclusão de uma nova Transação Comercial.
2.4. O USUÁRIO deverá ter preenchido os formulários que houver
enviado a PAGDIGITAL com informações precisas, verdadeiras e
completas, conforme solicitadas pela PAGDIGITAL nos seus formulários.
2.5. O USUÁRIO obriga-se a tomar todas as precauções necessárias a
fim de evitar que terceiros utilizem o Serviço em seu nome. O USUÁRIO
concorda
em
responsabilizar-se
pelas
transações
comerciais,
pagamentos e movimentações feitos em seu nome por terceiros, ainda
que sem sua autorização, caso esses terceiros tenham, sem culpa
exclusiva da PAGDIGITAL, tido acesso aos dados do USUÁRIO, de forma a
realizar em nome do USUÁRIO quaisquer transações comerciais,
pagamentos ou movimentações.
2.6. A PAGDIGITAL reserva-se o direito de utilizar todos os meios
válidos e possíveis para, se entender necessário, confirmar os dados
fornecidos pelo USUÁRIO quando de seu cadastramento. A PAGDIGITAL
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poderá, entre outras medidas, solicitar ao USUÁRIO dados adicionais e
documentos que julgue pertinentes.

3 - DO SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUÁRIO
3.1. O suporte técnico e operacional ao Serviço será realizado
diretamente pela PAGDIGITAL ou por terceiro por ele contratado, sob
sua responsabilidade, em horário comercial. O suporte será realizado
através do e-mail contato@pagdigital.org e/ou por via telefônica
através do número (51) 98550-1492, devendo o USUÁRIO assumir
integralmente os custos das ligações locais e interurbanas.

4 - DO PRAZO, ALTERAÇÕES E RESCISÃO DO CONTRATO
4.1. Este contrato é celebrado por prazo indeterminado, entrando em
vigor na data de sua aceitação pelo USUÁRIO, quando do uso do
serviço.
4.2. A PAGDIGITAL poderá modificar, adicionar ou remover quaisquer
cláusulas ou condições deste contrato a qualquer momento. Razão pela
qual, deve o USUÁRIO, toda vez que utilizar o serviço, acompanhar
atentamente os dispositivos deste termo e seus anexos.
4.3. O presente contrato será rescindido, de pleno direito,
independentemente de qualquer notificação ou interpelação, judicial
ou extrajudicial, no caso de descumprimento por uma das partes de
suas obrigações ou de inexatidão das informações apontadas nos
formulários.
4.4. O presente contrato será também rescindido de pleno direito,
independentemente de qualquer notificação ou interpelação, judicial
ou extrajudicial, no caso de o USUÁRIO, de qualquer forma,
comprometer ou colocar em risco a imagem pública da PAGDIGITAL e/ou
de qualquer empresa associada a PAGDIGITAL na prestação do Serviço.
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. A PAGDIGITAL não se responsabiliza por qualquer comunicação ou
conteúdo encaminhado em seu nome por terceiro ao USUÁRIO, os quais
serão de inteira responsabilidade de quem os houver disponibilizado.
5.2. A PAGDIGITAL não se responsabiliza pelo pagamento dos tributos
devidos vendedores ou pelo USUÁRIO USUÁRIO em razão das transações
comerciais e movimentações realizadas.
5.3. A tolerância de uma parte relativamente ao descumprimento de
qualquer das obrigações da outra não será considerada novação ou
renúncia a qualquer direito, constituindo mera liberalidade, que não
impedirá a parte tolerante de exigir da outra seu cumprimento, a
qualquer tempo.
5.4. Apesar de, tecnicamente, o Serviço ser passível de utilização a
partir de qualquer parte do mundo, a relação entre o USUÁRIO e a
PAGDIGITAL estará sempre, em qualquer hipótese e independentemente do
local de onde esteja sendo acessado o Serviço, sujeita à legislação
brasileira e ao presente contrato. Não obstante, o USUÁRIO deverá
informar-se sobre as leis, normas e regulamentos do lugar no qual o
Serviço estiver sendo utilizado e cumpri-los rigorosamente.
5.5. Tendo em vista a impossibilidade de funcionamento integral e
ininterrupto
de
qualquer
sistema
de
telecomunicação
ou
de
informática, durante 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano,
24 (vinte e quatro) horas por dia, nesta situação de fragilidade
também se incluindo, em razão de sua complexidade, a disponibilização
do serviço, inclusive em razão da dependência de serviços de
telecomunicações prestados por terceiros, e/ou em razão de casos
fortuitos ou força maior, a PAGDIGITAL não garante a prestação do
serviço de forma ininterrupta ou isenta de erros e não se
responsabiliza pela impossibilidade de se realizarem transações de
comércio eletrônico durante os períodos de indisponibilidade do
serviço, ou, ainda, por eventuais atrasos nas efetivações dos
pagamentos ao USUÁRIO BENEFICIÁRIO.
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5.6. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo - SP, para dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste termo, com renúncia
a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Data da última atualização: 19 de Novembro de 2020.

