TERMO DE USO - Nº 03/2017
1.

DO OBJETIVO

1.1

O Termo de Uso constitui acordo legal, que os Associados ou
Participantes, aqui denominados USUÁRIOS, assumem ao acessar o site
do Clube de Benefícios, e tem por objetivo informá-los acerca dos
deveres, obrigações e de responsabilidades que o acesso e uso do site
implicam.

2.

DA FINALIDADE

2.1

O site e seu conteúdo foram desenvolvidos para atender às necessidades
dos clientes do Clube de Benefícios, sendo vedada sua utilização para
propósitos não vinculados à relação de negócios estabelecida neste
Termo de Uso.

2.2

O uso do site, do seu conteúdo ou de quaisquer recursos e licenças nele
disponibilizados para finalidades não permitidas expressamente neste
Termo de Uso levará ao imediato cancelamento de Login e Senhas de
Acesso dos USUÁRIOS.

3.

DO CONTEÚDO

3.1

Todo e qualquer conteúdo apresentado no site, salvo expressa
observação em contrário, incluindo textos, gráficos, imagens, animações,
sons, ilustrações e software (doravante referidos apenas como Conteúdo)
é de propriedade do Clube de Benefícios e/ou de seus fornecedores e
parceiros de negócios.

3.2

O site e seu conteúdo são protegidos por leis de direitos autorais e
propriedade intelectual. Nenhuma parte deste site ou de seu conteúdo,
parcialmente ou na íntegra, pode ser reproduzida, transferida, distribuída
ou armazenada por qualquer meio. Exceto se explicitamente permitido em
licença por escrito do Clube de Benefícios. Excetua-se aqui, a impressão
de boletos, formulários, regulamentos e outros materiais para uso pessoal
exclusivo.

3.3

Em caso de inobservância das disposições estabelecidas neste Termo de
Uso que acarretem perdas, custos, despesas ou prejuízos, o infrator
estará sujeito às punições legais, multas e indenizações ao site ou a seus
fornecedores, parceiros, coligados ou subsidiários.

3.4

O Clube de Benefícios reserva-se o direito de alterar dados, elementos e
funcionalidades do site, no intuito de melhorar o seu acesso, visualização
e utilização de conteúdo, sem necessitar de autorizações ou avisos
prévios.

4.

DAS RESPONSABILIDADES

4.1

Os USUÁRIOS serão responsáveis pela veracidade das informações
pessoais cadastradas no site, devendo manter atualizados seus dados
cadastrais, especialmente seu nome, CPF, e-mail, endereço e telefones
para contato, por meio da Central de Atendimento do Clube de Benefícios
ou da área de associado do Clube de Beneficios
4.1.1 Em hipótese alguma o Clube de Benefícios será responsabilizado por
quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de informações incorretas
apresentadas pelos USUÁRIOS.

4.2

O provimento adequado de todos os recursos de software e hardware
necessário para o acesso adequado ao site é de exclusiva
responsabilidade dos USUÁRIOS.

4.3

O Clube de Benefícios busca assegurar que as informações
disponibilizadas no site estejam atualizadas e completas.

4.4

As informações originadas pelos parceiros e conveniadas serão
disponibilizadas na íntegra, não sendo de responsabilidade do Clube de
Benefícios eventuais equívocos ou inadequações no seu conteúdo.

4.5

Em hipótese alguma o Clube de Benefícios poderá ser responsabilizado
por danos, perdas ou despesas de qualquer natureza, diretos ou indiretos,
incidentais ou de consequência, oriundos da conexão com estes sites.

4.6

O Clube de Benefícios não se responsabiliza por quaisquer danos, perdas
ou despesas originadas por falhas no desempenho, ataques de vírus,
interrupções na conexão, lentidão no processamento das operações ou
na transmissão das informações, defeitos da linha ou do sistema
causados por imperícia, negligência, utilização indevida ou

desconhecimento das regras de uso dos equipamentos por parte dos
USUÁRIOS.
4.7

O site pode conter links para sites operados por terceiros, sendo que,
nesta hipótese, o Clube de Benefícios não será responsável pelo seu
conteúdo, tampouco pela contínua disponibilidade de acesso.

4.8

O Clube de Benefícios não possui quaisquer responsabilidades solidárias
ou subsidiárias pelos serviços e/ou produtos oferecidos pelas empresas
parceiras, conveniadas ou contratadas, bem como pelos Programas de
Fidelidade Parceiros.

4.9

Os produtos e serviços oferecidos neste site são aplicáveis apenas para
as jurisdições em que a comercialização e a publicação deles não sejam
restritas, vedadas ou ilegais, cabendo aos USUÁRIOS investigar,
monitorar e observar referidas proibições e restrições.

4.10

O Clube de Benefícios não se responsabiliza pelo uso indevido do
conteúdo disponibilizado no site, como também não responde pelos
danos que porventura poderão resultar deste ato.

4.11

O site poderá sofrer, em casos fortuitos ou de força maior, interrupção
provisória por problemas de ordem técnica.

5.

DO USO DAS INFORMAÇÕES

5.1

O acesso ao site e ao seu conteúdo implicará, automaticamente, a
aceitação das disposições estabelecidas neste Termo de Uso.

5.2

Em qualquer situação de acesso às informações cadastradas pelos
USUÁRIOS serão observados os termos das Política de Privacidade do
Clube de Benefícios.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1

Este Termo de Uso é governado e interpretado, em qualquer caso,
conforme a legislação em vigor da República Federativa do Brasil.

6.2

Em caso de dúvidas ou sugestões, contatar o Clube de Benefícios,
preferencialmente pelo endereço eletrônico:
contato@consultaassociados.com.br.

6.3

Por este Termo de Uso, o usuário do Clube de Benefícios fica ciente e
concorda automática e integralmente com todas as suas condições de
uso.

Brasília-DF, Agosto de 2017.
Termo de Uso do Clube de Benefícios

