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Estes Termos de Uso destinam-se a quem acessa ou usa o site www.ezeewallet.com, incluindo todo o conteúdo nele (o
"site"). Este site pertence e é operado pela eZeeWallet ("nós", "nosso"), o nome comercial de emerchantpay ltd., uma
empresa organizada e existente sob as leis da Inglaterra e do País de Gales, com sede em Essell, 29 Howard Street,
North Shields, Tyne and Wear, NE30 1AR, Reino Unido, registrada na Companies House (Registro Empresarial do Reino
Unido) sob o número 05153270.

Acesso ou uso do nosso site
Nosso site é disponibilizado gratuitamente. Não garantimos que o nosso site, ou qualquer conteúdo nele, esteja
sempre disponível ininterruptamente. Podemos suspender, retirar, descontinuar ou alterar a totalidade ou parte dele
sem aviso prévio. Não seremos responsáveis perante você ("você", "seu") se, por qualquer motivo, nosso site estiver
indisponível a qualquer momento ou por qualquer período.
Ao acessar o nosso site, você aceita e concorda em cumprir os Termos de Uso, conforme estabelecidos abaixo.

SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTES TERMOS DE USO, ENCERRE O USE DO NOSSO WEBSITE
IMEDIATAMENTE E EVITE ACESSÁ-LO NO FUTURO.
Estes Termos de Uso se referem aos seguintes termos adicionais, pois também se aplicam ao uso do nosso site:
• a nossa Política de Privacidade, que define nossas finalidades para a coleta e o processamento de dados pessoais
e descreve seus direitos nessa conexão;
• a nossa Política de Cookies, que descreve os cookies que usamos em nosso site;
• a nossa Política de Tratamento de Reclamações, que fornece as ferramentas para você fazer uma reclamação em
relação à nossa organização, nossos funcionários ou a qualidade de nossos serviços.

Alterações nestes Termos de Uso
Podemos revisar os Termos de Uso a nosso exclusivo critério, com efeito imediato, ao alterar esta página.
Recomendamos que você reveja periodicamente esses termos, pois alterações podem ser adotadas periodicamente.
Estes Termos de Uso foram atualizados pela última vez em 12 de julho de 2018.

Uso permitido do site e conteúdo
Você reconhece e concorda expressamente que somos o proprietário ou o licenciado de todos os direitos de
propriedade intelectual do nosso site, considerando que todos esses materiais estão protegidos por direitos autorais.
O site e todo o seu conteúdo e funções são disponibilizados para você "como estão" e "conforme disponíveis”, apenas
para sua informação e uso pessoal. Sujeito à sua aceitação e conformidade com estes Termos de Uso, concedemos a
você o direito pessoal, não comercial, revogável, não exclusivo e não atribuível de usar este site e seu conteúdo.
Você concorda em não usar, copiar, modificar, adaptar, distribuir, transmitir, exibir ou explorar nosso site ou seu
conteúdo para qualquer outra finalidade, a menos que com nosso consentimento prévio por escrito. Você também
concorda que não utilizará ilustrações, fotografias, sequências de vídeo ou gráficos separadamente de qualquer texto
que os acompanhe. Você também concorda que não removerá, ocultará ou alterará nenhum aviso de direitos autorais,
marca comercial ou outros avisos de direitos de propriedade afixados ou contidos neste site ou em seu conteúdo. Você
tem permissão para baixar uma cópia ou extratos da(s) página(s) do nosso site apenas para uso pessoal, e você pode
chamar a atenção de outras pessoas para o conteúdo do nosso site. Certifique-se de essas pessoas estejam cientes dos
Termos de Uso.
Qualquer uso indevido deste site e de seu conteúdo que contrarie estes Termos de Uso ou a lei aplicável é
estritamente proibido e representa uma violação deste acordo e dos direitos de propriedade intelectual. Esse uso
indevido pode, portanto, levar ao cancelamento do seu direito de acessar ou usar este site e o seu conteúdo, além de
ações legais.
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Informações neste site
Você reconhece e concorda que o conteúdo do nosso site é fornecido apenas para informações gerais. Embora
façamos esforços razoáveis para atualizar o conteúdo regularmente, não fazemos representações ou garantias,
expressas ou implícitas, de que o exibido seja abrangente, preciso e atualizado. Você não deve confiar nessas
informações para tomar decisões comerciais ou legais.

Vírus
Não garantimos que o nosso site seja seguro ou livre de erros e vírus. Você é responsável por configurar sua tecnologia
da informação, programas de computador e plataforma para acessar o nosso site. Você deve usar seu próprio software
de proteção.
Você não deve usar indevidamente o site introduzindo conscientemente vírus, trojans, worms, bombas lógicas ou
outro material malicioso ou tecnologicamente prejudicial. Você não deve tentar obter acesso não autorizado a este
site, aos servidores em que este site está armazenado ou a qualquer servidor, computador ou banco de dados
conectado a este site. Você não deve atacar nosso site por meio de um ataque de negação de serviço ou de um ataque
distribuído de negação de serviço.

Links para sites de terceiros
Onde em nosso site houver links para sites terceiros ou recursos fornecidos por terceiros, você reconhece que seu
acesso ou uso desses sites e recursos é inteiramente a seu critério e por seu próprio risco e que você será o único
responsável por qualquer perda ou dano que possa resultar de tal acesso ou uso.

Isenção de responsabilidade
O site e qualquer conteúdo nele são disponibilizados para você “como estão" e "conforme disponíveis", sem garantias
de qualquer natureza. Nós e nossos afiliados, parceiros, licenciadores, fornecedores e respectivos diretores,
funcionários, agentes e acionistas (coletivamente chamados de “Partes da eZeeWallet") não assumimos qualquer
responsabilidade e nos isentamos de qualquer responsabilidade por quaisquer consequências resultantes do seu
acesso ou uso deste site e seu conteúdo.
As Partes da eZeeWallet se recusam específica e explicitamente, na máxima extensão permitida por lei, a todas e
quaisquer representações e garantias, expressas ou implícitas, com relação a este site e seu conteúdo, incluindo, sem
limitação, garantias de precisão, desempenho, comercialização e adequação a uma finalidade específica e não
violação. As Partes da eZeeWallet também se isentam de quaisquer garantias e responsabilidades relacionadas à
precisão, exaustividade, segurança, confiabilidade, pontualidade e desempenho deste site e do seu conteúdo.
Alguns países e jurisdições agora permitem a exclusão ou isenção de responsabilidade de determinados termos ou
garantias, portanto, as exclusões acima, no todo ou em parte, podem não se aplicar totalmente a você. Nesse caso,
essas exclusões se aplicarão a você na extensão permitida pela lei aplicável. Você também pode ter outros direitos que
variam de país para país e de jurisdição para jurisdição.

Limitação de responsabilidade
Nada nestes Termos de Uso deve tentar excluir ou limitar a nossa responsabilidade a uma extensão que não seja
permitida pela lei aplicável, incluindo, sem limitação, morte ou danos pessoais resultantes de negligência ou
declaração falsa.
Na extensão permitida por lei, excluímos todas as condições, garantias, representações ou outros termos que possam
aplicar-se ao nosso site ou a qualquer conteúdo nele, expresso ou implícito.
Não seremos responsabilizados perante você por qualquer perda ou dano, seja contratual, ilícito (incluindo
negligência), violação de dever estatutário ou outro, mesmo que previsível, decorrente ou relacionado a:
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• uso ou incapacidade de usar nosso site; ou
• uso ou dependência de qualquer conteúdo exibido em nosso site.
Observe que não seremos responsáveis perante você por perda de lucro, vendas ou receita; perda de oportunidade de
negócios, ágio ou reputação; interrupção de negócios ou qualquer perda ou dano indireto ou consequente.
Não assumimos qualquer responsabilidade pelo conteúdo dos sites vinculados ao nosso site. Esses links não devem ser
interpretados como endosso nosso a esses sites vinculados. Não seremos responsáveis por qualquer perda ou dano
que possa surgir do seu uso deles.
Não nos responsabilizamos por qualquer perda ou dano causado por vírus, ataque de negação de serviço distribuído
ou outro material tecnologicamente prejudicial que possa infectar o seu equipamento, programas de computador,
dados ou outro material proprietário, devido ao seu uso do site ou ao download de qualquer conteúdo nele ou em
qualquer site vinculado a ele.
Alguns países e jurisdições não permitem limitações de responsabilidade de certos tipos de danos. No caso de certas
limitações não serem aplicáveis em seu país ou jurisdição, a responsabilidade agregada das Partes da eZeeWallet não
deve, em hipótese alguma, exceder GBP 100,00.

Disposições diversas
Acordo total
Estes Termos de Uso e quaisquer documentos ou políticas adicionais constituem o acordo total entre nós e você, e
suplantam e substituem todos os entendimentos ou acordos anteriores sobre o conteúdo aqui descrito. Qualquer
renúncia a qualquer provisão destes Termos de Uso será efetiva somente por escrito e assinada por nós.

Sem renúncia
A falha ou atraso nosso em exercer qualquer direito, poder ou reparação conforme estes Termos de Uso, ou em exigir
ou impor um desempenho estrito por você de qualquer provisão destes Termos de Uso, da Política de Privacidade e da
Política de Cookies ou de qualquer documento ou política adicional, não equivale a uma renúncia a qualquer direito,
poder ou reparação.

Separabilidade
Todas as disposições destes Termos de Uso são distintas e separáveis. Se qualquer provisão destes Termos de Uso for
ou se tornar inválida ou inexequível, a provisão será tratada como se não estivesse no acordo e as provisões restantes
ainda serão válidas e aplicáveis.

Lei aplicável e resolução de disputas
Embora nosso site possa ser acessado de vários lugares e países ao redor do mundo, isso não deve ser interpretado
como consentimento para submeter-se a essa jurisdição local. Qualquer relação entre nós e você, decorrente destes
Termos de Uso, será regida pelas leis da Inglaterra e do País de Gales.
Todas as disputas decorrentes destes Termos de Uso ou relacionadas a eles, incluindo aquelas decorrentes de ou
relacionadas à sua interpretação, invalidez, desempenho ou término, devem ser encaminhadas para resolução aos
tribunais competentes da Inglaterra e do País de Gales.
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