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Termos e condições gerais de uso
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WTN Pay Administradora de Meios de Pagamentos e Beneficios Ltda., com sede na Rua Cláudio Soares 72,
Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF: 08.097.783/0001-85, representada na
forma de seus atos constitutivos (“WTN Pay”), é uma empresa prestadora de serviços de atividades de cobranças e
informações cadastrais (doravante denominada "Empresa") disponibiliza a você estes termos e condições gerais de
uso (doravante denominados "Termos e Condições") que se aplicarão ao uso do aplicativo "WTN Pay" ( o
"Aplicativo"), e ou site https://wtnpay.com/brasil.html (o "Site"), bem como todo o conteúdo, produtos, serviços e
funções disponíveis através do Aplicativo e ou o Site (juntamente com o Aplicativo e o Site, os "Serviços").
Ao clicar ou marcar a caixa com a legenda "Eu li e aceito os Termos e Condições", você aceita e concorda com estes
Termos e Condições, adquirindo o status de usuário (o "Usuário"). Da mesma forma, pelo único fato de baixar,
instalar, acessar ou de alguma forma utilizar os Serviços, isso implica que o Usuário compreenda total e
incondicionalmente e aceite cada uma das condições gerais e particulares incluídas nestes Termos e Condições.
Se você não aceitar estes Termos e Condições, não deverá clicar ou marcar a caixa com a legenda
"Eu li e aceito os Termos e Condições" e deve abster-se de usar os Serviços.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os serviços podem ser utilizados apenas para fins legais. O conteúdo, informações e ou material que a empresa
disponibiliza ao usuário por meio do aplicativo e ou do site contêm elementos protegidos por regras de propriedade
intelectual, incluindo proteção de software, marcas, fotografias, logotipos, designs, imagens gráficas, música e som,
sem que essa descrição implique limitações de qualquer natureza. Os pais ou responsáveis de menores serão
responsáveis pelos atos praticados por eles, de acordo com estes Termos e Condições, incluindo danos causados a
terceiros, atos proibidos por lei e ou pelas disposições destes Termos e Condições, sem prejuízo da responsabilidade
do usuário, desde que ele não seja o pai ou representante legal do menor infrator.
SERVIÇOS
Por meio do aplicativo e do site, a empresa oferece a seus usuários e clientes os serviços, que consistem, entre
outros, em disponibilizar aos usuários um programa de lealdade e benefícios da coalizão por meio do aplicativo e ou
do site. A empresa oferecerá promoções, descontos e programas de fidelidade de uma rede de empresas afiliadas de
diferentes itens por meio do aplicativo (em conjunto as "Promoções"). Nesse sentido, os usuários que fizeram o
download do aplicativo ou que acessam o site poderão acessar as diferentes promoções oferecidas, que funcionarão
por meio do modo de reembolso (“Sistema de Retorno”), ou seja, cada cliente a aquisição de um produto ou serviço
por meio do aplicativo pagará o preço total do produto e ou serviço ao receber o valor do desconto mencionado na
promoção na conta digital do aplicativo (a “Conta Digital”). Nesse sentido, o usuário pode acumular os diferentes
descontos ou reembolsos na conta digital para poder usá-los em qualquer rede de lojas mencionada no aplicativo.
Da mesma forma, através do uso dos serviços, os usuários podem (mas não necessariamente obtêm) vários
benefícios, como ofertas exclusivas. O usuário reconhece e aceita expressamente que, a empresa pode obter
remuneração de terceiros que desejam fornecer as promoções e que qualquer benefício ou desconto concedido ao
usuário pelos serviços, pode ou não, a critério exclusivo da empresa, manter proporcionalidade com os benefícios
que a empresa obtém desses terceiros. Além disso, levando em consideração os consumos feitos pelos usuários por
meio do aplicativo e ou do site, na tela inicial do aplicativo e do site, serão destacados os programas de fidelidade
das lojas aderidas nas quais o usuário está próximo. Os usuários poderão encontrar todos os avanços nos programas
de fidelidade de seus negócios afiliados, ordenados de acordo com seu status e sua proximidade a um prêmio.
A entrega desses prêmios dependerá e é de exclusiva responsabilidade dos negócios afiliados e, portanto, a empresa
não é responsável sob nenhuma circunstância.
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SISTEMA DE CASHBACK (dinheiro de volta)
O usuário através do uso dos serviços e conforme estabelecido nos termos das diferentes promoções oferecidas por
eles, pode obter um reembolso de uma porcentagem da compra que será creditada na conta digital após dedução,
se aplicável, do custo do serviço (conforme referido termo é definido abaixo). Os reembolsos serão creditados na
conta digital em até 24 horas após o uso, você pode fazer qualquer tipo de desconto ou troca de prêmios através do
aplicativo. Os descontos acumulados na conta digital de cada usuário só podem ser utilizados para a aquisição dos
produtos ou serviços da rede de lojas anexadas ao aplicativo na data da troca. Da mesma forma, esses descontos ou
reembolsos podem ser transferidos através do aplicativo e ou do site entre os diferentes usuários. Os créditos
acumulados na conta digital são para uso exclusivo no aplicativo ou no site. Os comerciantes afiliados farão o
desconto equivalente ao valor indicado pelo usuário de acordo com os descontos acumulados em sua conta digital. 3
No caso de, por qualquer motivo, a empresa deixar de fornecer os serviços definitivamente, a empresa notificará
seus usuários do período pelo qual eles poderão trocar seus descontos nas lojas aderidas, expirando após essas
datas sem qualquer responsabilidade pela empresa. A empresa pode, a seu exclusivo critério, adicionar, modificar ou
suspender as promoções oferecidas no aplicativo e ou no site a qualquer momento por simples aviso por meio do
aplicativo ou do site. Da mesma forma, a empresa não garante que o usuário possa utilizar os descontos acumulados
em sua conta digital para obter descontos nas lojas aderidas, sendo esta decisão e responsabilidade exclusiva das
lojas aderidas, nem que os produtos, serviços, descontos ou promoções sejam sempre disponível.
CUSTO DE USO DOS SERVIÇOS
Como consideração pelo uso da Conta Digital e da Prestação de Serviços, os comerciantes pagarão uma comissão de
4,99% (quatro vírgula nove nove) do valor total em qualquer compra e ou aquisição feita através do aplicativo e ou
do site (doravante denominado "Custo do Serviço"). O custo do serviço será automaticamente retido no momento
do consumo, e creditado na conta bancária ou conta digital, após o término do Termo de Segurança, em até 24 hs,
o reembolso aplicável à promoção usada menos o custo do serviço. No momento da realização de qualquer
operação atingida pelo custo do serviço, o usuário terá acesso a um detalhe das compras efetuadas por ele.
CONTEÚDO – PROMOÇÕES
O conteúdo, descontos e promoções mostrados no aplicativo e ou no site podem pertencer a eles ou a terceiros e
podem incluir todos os tipos de arquivos, como textos, imagens, sons e vídeos, além de links (links) para outros sites
ou aplicações fora da empresa. O acesso a qualquer conteúdo, desconto e ou promoção, incluindo os links
mostrados no aplicativo ou no site, são opcionais e correrá o risco e a responsabilidade exclusiva do usuário, que
reconhece ter a todo momento discrição absoluta para ativar ou não esses links . Pelo exposto, e sempre que a
empresa não tiver controle sobre esse conteúdo e ou promoções, incluindo os sites ou aplicativos aos quais os links
derivam do usuário, a empresa não será responsável pelo conteúdo, promoções, descontos, materiais, ações e ou
serviços fornecidos por eles, ou por danos ou perdas causados pelo uso dos mesmos, são causados direta ou
indiretamente. A presença de links para outros sites ou aplicativos não implica uma parceria, relacionamento,
aprovação, patrocínio ou endosso da empresa para esses sites, plataformas e ou seu conteúdo. As promoções
disponíveis no aplicativo ou no site estarão sujeitas à disponibilidade ou validade do mesmo, conforme fornecido
nos respectivos termos e condições de cada uma das referidas promoções. A empresa não garante que as
promoções atendam aos requisitos do usuário ou que as mesmas não sofram interrupções, portanto, a empresa se
reserva o direito de suspender qualquer promoção a qualquer momento, sem qualquer responsabilidade.
É estritamente proibido qualquer tipo de cópia e distribuição, transmissão, retransmissão, publicação, impressão,
disseminação e ou exploração comercial do conteúdo, anúncios, descontos e ou promoções disponibilizadas ao
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usuário por meio do aplicativo e do site, sem o consentimento prévio por escrito da empresa ou, se for o caso, o
proprietário dos direitos de propriedade intelectual correspondentes. O não cumprimento do mencionado acima
sujeitará o infrator a todas as reivindicações civis e penalidades criminais que possam corresponder de acordo com
a legislação aplicável.
INSCRIÇÃO DO USUÁRIO
Para ter acesso aos serviços, o usuário deve acessar o aplicativo e ou o site através da criação de um usuário no
aplicativo, inserindo o número de celular do indicador, número do seu celular, nome completo, seu e-mail, seu país,
moeda do país e definir um PIN de 4 números. O usuário reconhece que as informações fornecidas sobre si, para
entrar no aplicativo e ou no site, são verdadeiras, corretas, atuais e completas, assumindo responsabilidade civil e
4
criminal por essas informações, além de afirmar que leu, entendeu e aceitou o aviso.
Privacidade disponível para você no aplicativo e no site.
Caso as informações do usuário no momento do registro sejam falsas, incorretas ou incompletas, de modo que seja
impossível verificar e identificar o usuário, a empresa terá o direito de suspender ou cancelar imediatamente a conta
do usuário, sem necessidade de aviso prévio, sendo o usuário responsável o tempo todo pelos danos finalmente
causados. A veracidade e autenticidade dos dados fornecidos pelos usuários é um requisito essencial para a
manutenção de registros. Não obstante, o uso dos serviços é baseado em boa fé entre as partes, em virtude do qual
a empresa não será obrigada (mas reterá o direito, exercível a qualquer momento) de verificar a autenticidade das
informações fornecidas por usuário e ou pelo aplicativo usado pelo usuário para acessar os serviços. Por meio de sua
conta, o usuário pode, entre outras coisas, acessar e modificar ou atualizar suas informações a qualquer momento e,
em geral, acesso aos serviços e conteúdo de interesse. O usuário é responsável pela proteção da confidencialidade
da senha do aplicativo. O usuário autoriza expressamente a empresa a manter em seu registro todas as informações
fornecidas pelo usuário, também autoriza a empresa a fornecer informações do registro acima mencionado a:
(i) às autoridades que solicitarem conforme permitido pela legislação em vigor,
(ii) os fornecedores das promoções, especialmente aqueles cujas informações foram acessadas pelo usuário ou
informações relacionadas ou relacionadas, e
(iii) a seus parceiros estratégicos, comerciais ou técnicos, a fim de oferecer melhores serviços e o promoções
para o usuário e terceiros, de acordo com as disposições do Aviso de Privacidade.
Além disso, o usuário permite expressamente que a empresa colete informações para a realização do rastreamento
de tráfego, com a intenção de identificar grupos e perfis de usuários, bem como para fins de orientação publicitária.
O usuário será o único responsável por todas as operações realizadas em e a partir de sua conta, uma vez que o
acesso a ele é restrito a entrar com seu nome de usuário e senha e ou o uso do aplicativo com o qual ele entra no
aplicativo e ou o site, liberando expressamente a empresa de qualquer tipo de responsabilidade a esse respeito. A
conta do usuário é pessoal e intransferível, de forma que nenhum desconto ou qualquer outro benefício possa ser
trocado entre contas diferentes. O usuário pode cancelar sua conta ou desinstalar o aplicativo do seu dispositivo
móvel a qualquer momento, não obstante o exposto, a empresa não se responsabiliza por nenhuma perda de
descontos e outros benefícios acumulados pelo usuário na referida conta, de modo que de nenhuma maneira por
esse motivo, o usuário pode exigir que a empresa reembolse, substitua ou compense esses descontos ou benefícios
perdidos.
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ACESSO E USO DOS SERVIÇOS
O usuário está estritamente proibido de violar ou tentar violar a segurança do aplicativo ou do site, incluindo, sem
limitação: acesso a dados não destinados ao usuário ou login em um servidor ou conta na qual o usuário não está
autorizado a entrar, tentar interferir com o serviço a qualquer usuário, convidado ou rede, incluindo, sem limitação,
enviando vírus para o site, sobrecarregando, inundando, spam, enviando correio não solicitado, incluindo
promoções e ou publicidade de produtos ou serviços, falsificando qualquer cabeçalho TCP-IP ou qualquer parte das
informações do cabeçalho em qualquer email ou grupo de notícias, bem como o uso de robôs ou qualquer outro
meio automatizado de acessar ou usar os serviços. O usuário compromete-se a não usar nenhum dispositivo,
software ou rotina para interferir ou tentar interferir no uso correto dos serviços ou em qualquer atividade realizada
nos mesmos. Cada usuário será responsável pelo equipamento, equipamento ou dispositivos móveis e serviços de
5
telefone e internet que possam ser necessários para o perfeito acesso ao uso dos serviços.
O usuário será o único responsável por quaisquer danos que seu equipamento possa sofrer devido ao mau uso de
qualquer hardware, software ou devido ao mau funcionamento de seu telefone e ou conexões com a internet.
Qualquer violação do sistema de segurança ou da rede do aplicativo ou do site pode resultar no início de
qualquer procedimento de responsabilidade civil ou criminal contra o usuário.
O usuário reconhece que a qualquer momento pode haver interrupções no acesso e ou uso dos serviços por
razões alheias ao controle da empresa. Nesse sentido, a empresa não será responsável pela perda de dados ou
qualquer inconveniente sofrido pelo usuário devido às interrupções mencionadas acima.
Da mesma forma, a empresa não será responsável pela perda de dados que o usuário possa sofrer durante a
transmissão de informações pela internet. Portanto, a empresa não se responsabiliza por qualquer dano, perda ou
perda ao usuário causado por falhas no sistema, no servidor ou na internet.
O usuário não pode atribuir qualquer responsabilidade à empresa ou exigir o pagamento de danos ou perdas, devido
a dificuldades ou falhas técnicas nos sistemas ou na internet. A empresa não garante o acesso e o uso contínuo ou
ininterrupto dos serviços. O sistema pode não estar disponível devido a dificuldades técnicas ou falhas na Internet
ou por qualquer outra circunstância fora da empresa, nesses casos, serão envidados esforços para restaurá-lo o mais
rápido possível, sem qualquer responsabilidade pela empresa. A empresa não será responsável por quaisquer erros
ou omissões contidos no aplicativo ou no site. A empresa pode, a qualquer momento e a seu exclusivo critério,
descontinuar, suspender, encerrar ou alterar a forma de acesso ao aplicativo ou ao site em relação a qualquer
conteúdo, promoção, período de disponibilidade e equipamentos necessários para acesso e ou uso dos serviços.
A empresa se reserva o direito de interromper a divulgação de qualquer informação, alterar ou eliminar os métodos
de transmissão, alterar a velocidade da transmissão de dados ou qualquer outra característica do sinal.
PROPRIEDADE INTELECTUAL
O software associado ao aplicativo, ao site, bem como todo o conteúdo e promoções disponíveis, incluindo os links,
são, para os fins deste documento, propriedade exclusiva da empresa e ou de terceiros que fornecem o referido
conteúdo e o promoções, protegidas por leis e tratados internacionais sobre direitos autorais, marcas comerciais,
patentes, modelos e desenhos industriais aplicáveis na República Federativa do Brasil. A cópia, distribuição,
transmissão, publicação, conexão ou qualquer outro tipo de modificação do aplicativo, dos site ou do conteúdo e ou
promoções sem autorização expressa e prévia da empresa ou, se for o caso, do proprietário do direitos de
propriedade correspondentes. Qualquer violação das disposições deste número constituirá uma violação dos
direitos de propriedade intelectual e sujeitará o usuário às sanções administrativas, civis e criminais aplicáveis.
A empresa reserva todos os direitos não expressamente concedidos sob este documento. Nesse sentido, o usuário
declara e reconhece que o download e ou acesso a qualquer conteúdo do aplicativo ou do site não confere qualquer
propriedade sobre ele. Quaisquer marcas registradas exibidas no aplicativo, no site ou em qualquer link não devem
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ser consideradas de domínio público e são de propriedade exclusiva da empresa e ou de terceiros contratados pela
empresa. A empresa não tem obrigação ou responsabilidade de fornecer ao usuário quaisquer indicações que
ajudarão a identificar o conteúdo como protegido por direitos de propriedade intelectual.
O usuário será o único responsável por qualquer tipo de dano a terceiros resultante da violação dos direitos de
propriedade intelectual, em virtude do uso não autorizado do conteúdo e ou promoções.
USE A LICENÇA
Através deste documento e sujeita à conformidade com estes Termos e Condições, a empresa concede uma licença
pessoal limitada, não exclusiva, intransferível, não sublimável e revogável em favor do usuário, para:
(i) baixar, instalar e usar o aplicativo em um dispositivo móvel, ou acessar os serviços através do site, e
(ii) usar os serviços; em ambos os casos, a licença será para uso pessoal do usuário e, em nenhum caso, poderá
ser sublicenciada, revendida ou explorada de qualquer outra forma sem o consentimento prévio por escrito da
empresa. Qualquer uso não autorizado dos serviços ou a violação destes Termos e Condições resultará no
cancelamento imediato e sem a necessidade de resolução judicial da licença concedida em favor do usuário, de
acordo com o parágrafo anterior.
ATUALIZAÇÕES
Além disso, a empresa pode, a qualquer momento, fazer modificações, acréscimos ou melhorias nos serviços,
incluindo, sem limitação, o conteúdo e ou promoções, bem como as funções e versões do software do aplicativo ou
site em geral (as "Atualizações"). Essas atualizações visam melhorar os serviços em benefício do usuário, bem como
exibir conteúdo e ou promoções de acordo e atualizados com os interesses dos usuários em todos os momentos, ou,
quando apropriado, reparar qualquer falh do aplicativo ou do site. Quando houver qualquer atualização disponível
para o equipamento móvel do usuário, a empresa notificará a situação ao usuário por meio do aplicativo, site, email,
mensagem de texto ou qualquer outro meio de comunicação fornecido pelo usuário. A empresa se reserva o direito
de estabelecer qualquer contraprestação paga pelo usuário pelo download e instalação de qualquer atualização. O
usuário entende que algumas atualizações podem ser essenciais para a continuidade da prestação dos serviços a seu
favor, portanto, se o usuário se abster de baixar e instalar qualquer atualização, o aplicativo ou o site poderá deixar
de funcionar. A empresa não será responsável por quaisquer danos e ou perdas que possam ser causados ao usuário
como resultado da omissão no download e instalação de qualquer atualização. Estes Termos e Condições serão
aplicáveis a qualquer atualização dos serviços, a menos que estipulado de outra forma, para que, no caso de o
usuário baixe e ou instale qualquer atualização, seja entendido que ele os aceita.
PRIVACIDADE
A empresa implementará todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a segurança das informações
do usuário, mas não será responsável por quaisquer danos que possam resultar da violação dessas medidas por
terceiros por qualquer meio (incluindo o uso redes públicas ou da internet para alterar os sistemas de segurança e
obter acesso às informações do usuário). Não obstante, o uso dos serviços está sujeito à leitura e aceitação pelo
usuário do Aviso de Privacidade, que está disponível para você no aplicativo e no site.
CONTINUIDADE DE SERVIÇOS
O usuário reconhece que pode haver:
(i) interrupções no fornecimento dos serviços ou durante as atualizações, ou,
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(ii) outros eventos ocorreram devido a causas fora do controle da empresa.
Nesse sentido, o usuário declara e aceita que a empresa não terá nenhuma responsabilidade pelos dados que
possam ser perdidos ou danificados durante a transmissão de informações pela internet, a prestação dos serviços ou
as atualizações. A empresa está isenta de qualquer responsabilidade que ocorra devido a interrupções ou
suspensões do serviço de acesso à internet causadas pela falha no sistema de telecomunicações, no fornecimento de
eletricidade, casos fortuitos ou de força maior ou uma ação de terceiros que possa desativar o equipamento que
fornece acesso à rede. Com base no exposto, a empresa não se responsabiliza por qualquer dano, perda ou perda ao
usuário causado por falhas no sistema, no servidor ou na internet. A empresa não será responsável por nenhum
vírus que possa infectar o equipamento do usuário como resultado do acesso, uso ou exame dos serviços ou como
resultado de qualquer transferência de dados, arquivos, imagens, textos ou áudio nele contidos. A empresa não
garante o acesso e o uso contínuo ou ininterrupto dos serviços. O aplicativo, o site ou qualquer atualização para
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eles podem não estar disponíveis devido a dificuldades técnicas ou falhas na internet, ou por qualquer outra
circunstância fora da empresa. Nesses casos, serão envidados esforços para restaurá-lo o mais rápido possível,
sem causar qualquer responsabilidade pela empresa. Nesse sentido, os usuários não podem imputar qualquer
responsabilidade ou exigir o pagamento de danos e ou danos devido a dificuldades técnicas, falhas nos sistemas ou
na internet e ou interrupção dos serviços, qualquer que seja o motivo. A empresa pode, a qualquer momento e a seu
exclusivo critério, descontinuar, suspender, encerrar ou alterar a forma de acesso aos serviços em relação a qualquer
conteúdo, promoção, período de disponibilidade, atualização e equipamento necessário para acesso e ou uso de
estes. A empresa se reserva o direito de interromper a divulgação de qualquer informação, promoção, alterar ou
eliminar métodos de transmissão, alterar a velocidade da transmissão de dados ou quaisquer outras características
do sinal.
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE E GARANTIAS
O usuário entende e concorda que o acesso e o uso dos serviços são realizados a seu exclusivo critério e por seu
próprio risco e que ele será o único responsável por quaisquer danos causados ao seu sistema de computador ou
equipamento móvel, bem como qualquer perda de dados resultante do uso dos serviços ou o download (download)
de materiais ou dados contidos no aplicativo, no site ou nos links fornecidos no aplicativo e ou no site. Sob nenhuma
circunstância a empresa, suas empresas afiliadas, subsidiárias, sucessores, cessionários, diretores, acionistas,
diretores, diretores, funcionários, agentes, procuradores e representantes serão responsáveis por quaisquer danos,
diretos ou indiretos, resultantes de um bom uso, ou uso inadequado dos serviços, incluindo, entre outros, o uso do
conteúdo e ou promoções disponíveis no aplicativo ou no site. O usuário declara e aceita que, a todo momento, a
empresa, suas empresas afiliadas, subsidiárias, sucessoras, cessionárias, diretores, acionistas, diretores, executivos,
funcionários, funcionários, agentes, representantes (doravante referidos em conjunto como “Beneficiários”), de e
contra todos os danos, perdas e despesas incorridas pelos beneficiários em relação a qualquer ação, demanda,
procedimento, reclamação, julgamento ou recurso (incluindo as taxas legais e legais envolvidas) decorrentes do uso
dos serviços, do aplicativo e ou do site, dos descontos e ou promoções, da violação destes Termos e Condições, da
violação dos direitos de qualquer outra pessoa ou entidade, ou da violação das declarações, garantias e acordos
feitos pelo usuário no momento. As limitações de responsabilidade descritas nesta seção também serão aplicáveis
com relação a perdas, danos e perdas sofridas pelo usuário ou por terceiros em relação a qualquer conteúdo,
prêmios, promoções, produtos, serviços, ofertas ou promoções vendidas ou fornecidas por terceiros através do
aplicativo e ou no site.
Não obstante o exposto, em qualquer outro caso, o usuário reconhece e aceita que a responsabilidade da empresa
será limitada ao valor pago pelo usuário à empresa por qualquer um dos serviços prestados pela empresa que sejam
objeto de a reivindicação.
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MODIFICAÇÕES
Estes Termos e Condições constituem o acordo integral entre o usuário e a empresa em relação aos assuntos nele
contidos. A empresa reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, adicionar, alterar ou modificar este documento
sem aviso prévio, mediante publicação no aplicativo ou no site. Com base no exposto, recomenda-se que o usuário
releia este documento regularmente para manter-se informado sobre possíveis modificações. Se houver alguma
modificação neste documento e o usuário continuar usando os serviços, será entendido que o usuário leu e aceitou
os novos Termos e Condições.
COOKIES
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O usuário que utiliza os serviços concorda expressamente em receber cookies transmitidos a eles pelos
servidores da empresa, conforme mencionado na Política de Privacidade.
DISPOSIÇÕES FINAIS
O usuário aceita que, além destes Termos e Condições, o uso do aplicativo esteja sujeito aos termos e condições
aplicáveis à plataforma ou servidores do dispositivo móvel do usuário (por exemplo: App Store, Play Store, Amazom
APPs etc.)
Para todos os assuntos relacionados ao cumprimento e interpretação destes Termos e Condições, as partes
submetem à jurisdição dos tribunais da cidade de São Paulo, SP, Brasil, renunciando neste ato a qualquer jurisdição
ou jurisdição que possa corresponde a eles. Da mesma forma, as partes concordam que estes Termos e Condições
serão regidos pelas leis da República Federativa do Brasil. Nenhum usuário pode ceder ou transferir em favor de
terceiros seus direitos e obrigações decorrentes deste, sem autorização prévia por escrito da empresa. A empresa
pode ceder livremente seus direitos e obrigações a terceiros. O usuário pode, a qualquer momento, cancelar seu
registro no APP ou site através de simples comunicação por escrito endereçada à área de atendimento ao cliente da
empresa, sem prejuízo das obrigações assumidas até a data de sua exclusão. O usuário, neste ato, aceita que ele leu
e compreendeu cuidadosamente o conteúdo e o escopo de cada uma das disposições contidas nestes Termos e
Condições e na Política de Privacidade. Para obter mais informações, entre em contato com a área de atendimento
ao cliente da empresa através do e-mail: politicas@wtnpay.com
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