
 

NETELLER 

Termos e Condições da Promoção 
(Programa de Fidelidade NETELLER Knect) 

 
LEIA ESTES TERMOS E CONDIÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE PARTICIPAR. AO PARTICIPAR DA PROMOÇÃO, SERÁ 

CONSIDERADO QUE VOCÊ ACEITOU ESTES TERMOS E CONDIÇÕES E CONCORDOU EM ESTAR VINCULADO A ELES. DENTRE OUTRAS 

COISAS, ESTES TERMOS E CONDIÇÕES INCLUEM LIMITAÇÕES DE SEUS DIREITOS E RECURSOS. 

 
 

1. A promoção (“Prorrogação das inscrições para a promoção Knect”) e Termos e Condições 
da Promoção. 
 
De 6 de abril de 2021 a 13 de abril de 2021 (“Período da Promoção” ou “Período”), a NETELLER concede 

aos clientes que se inscreverem no Programa de Fidelidade Knect da NETELLER o direito de receber 
2.000 (Dois Mil) Pontos de Fidelidade Knect (o “Bônus”). 
 

1.1 A promoção é válida apenas por um período limitado. 
1.2 Os participantes devem inscrever-se no Programa de Fidelidade NETELLER Knect entre 6 abril 

2021 à 00:01 GMT e 13 abril 2021 às 23:59 GMT. 
1.3 Esta Promoção está disponível somente para clientes que (i) residem em países elegíveis e (ii) 

Participantes recém-registrados no Programa de Fidelidade NETELLER Knect (“Programa de 
Fidelidade”). 

1.4 Reservamo-nos o direito de prorrogar o Período Promocional a nosso critério. 
 
2. Como funciona 
 
1. Os clientes inscritos com sucesso no Programa de Fidelidade NETELLER Knect durante o período da 

promoção receberão um bônus no valor de 2.000 (Dois Mil) Pontos de Fidelidade Knect. 
 
2. A NETELLER reserva-se o direito de prolongar o prazo de depósito dos pontos de bónus até 15 de 

abril de 2021 às 23:59 GMT. 
 

3. Critérios de elegibilidade 
 

Para participar desta Promoção, você precisa: 

a) ter uma conta registrada na NETELLER, de acordo com os Termos de Uso da conta NETELLER 

(“Conta”); 

b) não usar sua Conta para fins comerciais; 

c) ter, no mínimo, 18 anos de idade; 

d) não residir nem estar localizado em nenhum país no qual a NETELLER esteja proibida de 

oferecer contas e 

e) não ter sua conta registrada e utilizada em nenhum país onde esta promoção possa ser 

considerada ilegal e/ou proibida. Você só pode participar desta Promoção se tiver recebido o e-mail 

promocional;

https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use


 

f) ter se inscrito no Programa de Fidelidade durante o Período Promocional cujos termos podem 

ser acessados aqui. 

 
 

Os itens mencionados acima são coletivamente chamados de “Critérios de elegibilidade”. Para os fins 
desta Promoção, um participante é um usuário final que cumpre todos os Critérios de Elegibilidade 

(“Participante”). 
 
Exceto conforme expressamente estabelecido de outra forma neste documento, os Termos e 
Condições da Promoção atuais devem ser lidos e interpretados em conjunto com as Regras do 
Programa de Fidelidade NETELLER Knect. Em caso de qualquer conflito entre os Termos e Condições 

desta Promoção e a as regras do Programa de Fidelidade NETELLER Knect, estes Termos e Condições da 
Promoção serão aplicáveis, exceto pelos termos e disposições das seções 15 (Privacidade), 16 
(Propriedade Intelectual), 17 (Responsabilidade) e 24 (Confidencialidade) das Regras do Programa de 

Fidelidade que, no caso de qualquer conflito, prevalecerão sobre os termos dos atuais Termos 
Promocionais. 
 
 
 

4. Privacidade e Propriedade Intelectual 
 

a. O processamento dos dados dos Participantes é regido pela Política de Privacidade da Paysafe 
Group Limited 1 que pode ser encontrada no site da NETELLER 

(https://www.neteller.com/en/policies/privacy). Informações adicionais podem ser solicitadas 

pela NETELLER para verificação da conformidade com estes Termos e Condições da Promoção. Os 
participantes concordam que algumas de suas informações pessoais (nome, sobrenome, iniciais e 
localização do país; por exemplo, John D Smith, da Alemanha) podem ser publicadas em diferentes 
canais da NETELLER, incluindo, mas não se limitando a e-mails, mídias sociais e transmissões pela 
Internet. 

 
b. Para os fins da Promoção, os Participantes concedem à NETELLER e suas afiliadas uma licença não 

exclusiva, mundial, livre de royalties, intransferível e irrevogável para copiar, usar e exibir qualquer 
logotipo, marca registrada, nome comercial ou outra propriedade intelectual (quando aplicável) 

que possa ser publicada nos diversos canais de marketing do Grupo Paysafe, incluindo, mas não 
sem limitação, nossos sites, e-mails e mídias sociais. 

 
 

5. Confidencialidade 
 

a. Informação Confidencial significa qualquer informação marcada como “Confidencial” ou que 
se espera razoavelmente que seja considerada como confidencial tendo em vista o contexto da 

divulgação ou a natureza da informação; incluindo, sem prejuízo da generalidade do 
precedente, planos de negócios, dados, estratégias, métodos, listas de clientes e consumidores, 
especificações técnicas, dados de transações e dados de clientes devem ser considerados 
confidenciais. 

 
 
1 A Paysafe Financial Services Ltd. e a Paysafe Payments Solutions Ltd. fazem parte do Grupo de empresas Paysafe.
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b. Durante o Período da Promoção e posteriormente, a NETELLER utilizará e reproduzirá as 
Informações Confidenciais dos Participantes somente para fins desta Promoção e somente na 
medida que for necessário para tais fins e restringirá a divulgação das Informações 

Confidenciais a seus funcionários, consultores, assessores ou contratados independentes com 
necessidade de conhecimento. 

 
c. Não obstante o acima exposto, não será uma violação destes Termos de Promoção a 

divulgação pela NETELLER de Informações Confidenciais se exigido por lei ou em uma 

investigação ou procedimento judicial ou governamental. 
 
As obrigações de confidencialidade nesta cláusula 6 não se aplicam às informações que (i) são ou se 
tornam de conhecimento público por meio de nenhuma ação ou falha da NETELLER; ii) são conhecidas 

pela NETELLER sem restrições, antes do recebimento do Participante em relação a esta Promoção, de 
suas próprias fontes independentes, conforme evidenciado pelos registros escritos da NETELLER e que 
não tenham sido adquiridas, direta ou indiretamente, pelo Participante; (iii) a NETELLER recebe de 

qualquer terceiro razoavelmente conhecido pela NETELLER de ter o direito legal de transmitir tais 
informações e não sob qualquer obrigação de manter tais informações confidenciais ou (iv) 

informações desenvolvidas independentemente pelos funcionários ou agentes da NETELLER, desde 
que a NETELLER possa provar que esses mesmos funcionários ou agentes não tiveram acesso às 

Informações Confidenciais aqui recebidas. 
 
6. Recurso Legal 
 
a. Esta Promoção é oferecida pela Paysafe Financial Services Limited, uma empresa registrada na 

Inglaterra, sob número 04478861, cuja sede social está localizada em Level 27, 25 Canada Square, 

Londres, E14 5LQ autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (FCA) de acordo 

com os European Communities (Electronic Money) Regulations 2011 (conforme emendado) para 
emissão de dinheiro eletrônico e prestação de serviços de pagamento associados (FCA FRN 900015) 
e Paysafe Payment Solutions Limited uma empresa constituída sob as leis da Irlanda sob o número 

de registro de empresa 626665, cuja sede social está localizada em Grand Canal House, Grand Canal 
Street Upper, Dublin 4, DO4 Y7R5, autorizada pelo Banco Central da Irlanda (CBI) nos termos dos 
European Communities (Electronic Money) Regulations 2011 para emissão de dinheiro eletrônico 
(número de registro CBI C184986) (“NETELLER”). 

 
b. Ao entrar     nesta Promoção, você aceita estes     Termos     e Condições     da Promoção. 
 
c. A presente Promoção não se aplica aos residentes de países onde esta promoção possa ser 

considerada ilegal e/ou proibida. 
 
d. A NETELLER reserva-se o direito de encerrar esta Promoção a qualquer momento, a seu exclusivo 

critério, ou de fazer alterações nesta Promoção a qualquer momento, a seu exclusivo critério, 
enviando notificação por escrito ao endereço de e-mail registrado em sua conta ou alterando estes 
Termos e Condições da Promoção. A NETELLER reserva-se o direito de modificar, cancelar, encerrar 
ou suspender a Promoção no todo ou em parte, a seu exclusivo critério, se acreditar que não seja 
possível realizar a Promoção conforme especificado nestes Termos e Condições da Promoção ou



 

no caso de um vírus, um bug de computador ou intervenção humana não autorizada ou qualquer 

outra causa que esteja além do controle razoável da NETELLER que possa corromper ou afetar a 
administração, segurança, imparcialidade ou curso normal da Promoção. 

 
e. A NETELLER reserva-se o direito de excluir qualquer Participante desta Promoção na qual a 

NETELLER tenha motivos para acreditar que ele ou ela tenha violado ou tentado violar estes Termos 
e Condições da Promoção ou os Termos de Uso da NETELLER (conforme aplicável), bem como 
qualquer procedimento de segurança ou operacional. 

 
f. Todas as decisões tomadas pela NETELLER são definitivas e vinculantes, e nenhuma outra 

correspondência pode ser adicionada. 
 
g. A NETELLER não se responsabiliza por: (1) qualquer informação incorreta ou imprecisa, seja 

causada por um Participante, erros de impressão ou por qualquer equipamento ou programação 
associada a ou utilizada nesta Promoção; (2) falhas técnicas de qualquer tipo, incluindo, mas sem 
limitação, mau funcionamento, interrupções ou desconexões em linhas telefônicas ou hardware 

ou software de rede; (3) intervenção humana não autorizada em alguma parte do processo de 
inscrição nesta Promoção; (4) erro técnico ou humano que possa ocorrer na administração desta 

Promoção ou no processamento das inscrições ou (5) qualquer lesão ou dano a pessoas ou bens 
que possa ser causado, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, pela participação nesta 
Promoção ou pelo recebimento ou uso indevido de qualquer prêmio. 

 
 

h. Todos os problemas e questões relativos ao desenvolvimento, validade, interpretação e 
aplicabilidade dos presentes Termos e Condições da Promoção ou os direitos e obrigações do 
participante e da NETELLER, conforme aplicável, em conexão com esta Promoção serão regidos e 

interpretados de acordo com as leis da Inglaterra, sem dar efeito a qualquer escolha de lei ou regras 

de conflito entre leis (seja da Inglaterra ou qualquer outra jurisdição), que levariam à aplicação das 
leis de qualquer outra jurisdição além da inglesa. 

 
i. Se houver qualquer discrepância entre qualquer versão traduzida e a versão (original) em inglês 

destes Termos e Condições da Promoção, a versão em inglês prevalecerá. 
 
j. Na medida do permitido por lei, a NETELLER, seus agentes ou distribuidores não serão, em 

nenhuma circunstância, responsáveis nem estarão sujeitos a compensar um Participante ou 
potencial Participante ou a aceitar qualquer responsabilidade (seja direta, indireta, especial, 
incidental, exemplar, punitiva ou consequente) por ou em conexão com a participação (ou 
tentativa de participação) na Promoção, quer tal responsabilidade surja de qualquer reivindicação 
baseada em contrato, garantia, ato ilícito (incluindo negligência), responsabilidade estrita ou de 
outra forma. Os direitos estatutários de um participante não são afetados. Entretanto, nada nestes 
Termos de Promoção exclui ou limita, de qualquer forma, qualquer responsabilidade por morte ou 
danos pessoais causados por negligência da NETELLER, por fraude ou por qualquer outra questão 
em que a responsabilidade não possa ser excluída ou limitada por lei. 

 
k. A NETELLER não será responsável pelo atraso ou falha no cumprimento de qualquer uma de suas 

obrigações sob os termos e condições da Promoção, se tal atraso ou falha resultar de eventos, 

circunstâncias ou causas além de seu controle razoável, tais como, mas sem limitação, incêndios,



 

inundações, terremotos, condições climáticas adversas, greves, guerras (declaradas ou não), 

embargos, bloqueios, proibições legais, ações governamentais, motins, insurreições, danos, 
destruição, atrasos ou cancelamentos de voos ou de outros meios de transporte. 

 
7. Fale conosco 
 
Se você tiver alguma dúvida sobre esta oferta promocional ou sobre nossos serviços em geral, entre em 
contato conosco a qualquer momento enviando uma mensagem para o Serviço de Atendimento ao 
Cliente por meio da opção “Suporte por e-mail” em nosso site ou ligando para +44 203 308 2520. 


