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Termos e condições do Gerenciador de beneficiários GlobalPay  

A Custom House (UK) Limited (“nós”, “nosso(a)(s)”) oferece acesso ao nosso site (“site”) nos seguintes 
termos e condições (os “Termos” ou o “Contrato”).  

Ao selecionar 'EU ACEITO' abaixo, você concorda com os seguintes termos. 

Contexto.  
Disponibilizamos esta plataforma web como uma conveniência para nossos clientes, para quem nós, ou 
uma de nossas afiliadas, fornecemos serviços de pagamento e de câmbio. Nossos clientes nos solicitam 
que efetuemos pagamentos em nome deles. Para efetuar esses pagamentos, você deve acessar o site e 
nos fornecer as informações que nós e/ou nossos provedores de serviços terceirizados considerarem 
necessárias. Estes Termos descrevem os termos e condições aplicáveis ao seu acesso e uso do site. Ao 
remeter pagamentos em nome de nossos clientes, nós ou nossas afiliadas agimos como um 

provedor de serviços para nossos clientes, não como um provedor de serviços para você. 
Somente aceitamos e agimos de acordo com as instruções de pagamento dos nossos clientes, e não 
agiremos de acordo com as suas instruções de pagamento nem agiremos como um provedor de 
serviços de pagamento para você.  

Informações do beneficiário. Você será o único responsável pela exatidão e integridade das suas 
informações. Você reconhece e entende que se você não nos fornecer ou manter informações exatas, 
isso poderá resultar em pagamentos atrasados ou não efetuados.  

Procedimentos de segurança; Notificações e Indenização.  
Você concorda em:  

• cumprir todos os procedimentos de segurança que regem o site; manter todas as senhas 
seguras; e entrar em contato imediatamente se alguém designado por você para representá-lo 
não estiver mais autorizado a fazê-lo;  

• nos notificar a respeito de todos os erros ou imprecisões reais ou suspeitas nas suas 
informações, imediatamente após você tomar conhecimento ou suspeitar do erro ou da 
imprecisão;  

• indenizar, defender e manter-nos e nosso cliente; e suas subsidiárias e afiliadas, e respectivos 
diretores, funcionários e agentes isentos de qualquer reivindicação ou demanda, inclusive taxas 
e despesas legais, relacionadas ou resultantes de (a) informações inexatas fornecida por você, 
ou (b) seu (i) uso ilícito ou negligente do site; (ii) uso indevido intencional do site; ou (iii) violação 
destes Termos. 

Propriedade intelectual.
Você reconhece e concorda que todos os direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual 
inerentes ao site são e permanecerão sendo nossa propriedade exclusiva. Você concorda em não 
permitir o uso do site por terceiros. Você concorda em não desmembrar, desmontar, fazer engenharia 
reversa ou tentar derivar ou discernir, de forma direta ou indireta, o código-fonte ou o funcionamento 
interno do site.  

Isenções. 
VOCÊ ENTENDE E CONCORDA QUE O SITE É FORNECIDO “COMO ESTÁ” E “CONFORME 
DISPONÍVEL”. NÃO FORNECEMOS NENHUMA GARANTIA DE QUE O SITE ATENDERÁ AOS 
REQUISITOS OU QUE O USO DO SITE NÃO SERÁ INTERROMPIDO, ESTARÁ DISPONÍVEL EM 
TEMPO HÁBIL OU SERÁ SEGURO OU ESTARÁ LIVRE DE ERROS; NEM FORNECEMOS NENHUMA 
GARANTIA QUANTO AOS RESULTADOS QUE PODEM SER OBTIDOS A PARTIR DO USO DO SITE 
OU DA EXATIDÃO OU CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES OBTIDA POR MEIO DO SITE. 
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RENUNCIAMOS A TODAS AS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU 
PREVISTAS EM LEI EM RELAÇÃO AO SITE, INCLUSIVE GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM OBJETIVO ESPECÍFICO, USO PACÍFICO, TÍTULO, NÃO 
VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS E EXATIDÃO DOS DADOS. 

Limitação de responsabilidade. 
VOCÊ ENTENDE E CONCORDA QUE NÃO SEREMOS RESPONSÁVEIS POR DANOS INDIRETOS, 
INCIDENTAIS, ESPECIAIS, CONSEQUENTES OU EXEMPLARES, INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, 
DANOS POR DADOS PERDIDOS OU LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE OU 
RELACIONADOS AO SEU USO DO SITE OU QUALQUER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO 
SITE. NOSSA RESPONSABILIDADE CUMULATIVA TOTAL PERANTE VOCÊ POR TODA E 
QUALQUER REIVINDICAÇÃO SOB QUALQUER TEORIA DE DIREITO NOS TERMOS DESTE 
CONTRATO NÃO EXCEDERÁ US$ 5.000. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO 
OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. SENDO ASSIM, SOMENTE SE EXIGIDO PELA 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ALGUMAS OU TODAS AS EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES ACIMA PODEM 
NÃO SE APLICAR A VOCÊ. 

Confidencialidade de dados.  
Você entende que (i) poderemos usar e/ou divulgar as informações que você nos fornecer para fornecer 
serviços a nossos clientes; (ii) poderemos compartilhar suas informações com nossas afiliadas e 
provedores de serviços terceiros; (iii) suas informações poderão ser transferidas para fora do país onde 
você estiver localizado. Nosso processamento, uso, divulgação e armazenamento de informações 
pessoais será consistente com a Declaração de privacidade on-line da WUBS, que é apresentada a você 
juntamente com estes Termos. Se você optar por não divulgar suas informações para nós, ou se você 
não concordar com estes Termos, você não terá permissão para usar o site.  

Disposições gerais.  
• Efeito vinculativo. Você concorda que estes Termos serão vinculativos para você e regerão o uso 

do site. Se alguma disposição do Contrato for inaplicável, ela não afetará a aplicabilidade das outras 
disposições. 

• Alterações. Poderemos alterar estes Termos, publicando os termos alterados no site. 
• Aplicabilidade dos regulamentos dos sistemas de pagamento. Você concorda em estar 

vinculado aos regulamentos que regem o sistema bancário no país em que você se encontrar (nos 
EUA, ou as regras da Associação Nacional de Câmaras de Compensação Automática “NACHA” 
(National Automated Clearing House Association) e qualquer Associação de Câmaras de 
Compensação Automática regional aplicável ou a câmara de compensação ou sistema de 
transferência bancária aplicáveis).  

• Legislação aplicável. Estes Termos são regidos pelas leis da Inglaterra e do País de Gales, sem 
levar em consideração a escolha de regras jurídicas. Você concorda que qualquer controvérsia que 
você venha a ter contra a WUBS será resolvida exclusivamente por um tribunal localizado em 
Londres, Inglaterra. Força maior. Não seremos responsabilizados por não execução ou atraso na 
execução decorrente de causa além do nosso controle razoável. 

• Ausência de renúncia. Um atraso ou omissão de nossa parte em exercer algum direito ou poder 
previsto nestes Termos não será interpretado como renúncia.  

• Ausência de cessão. A cessão destes Termos sem o nosso prévio consentimento por escrito é 
nula.  

• Conformidade com a lei. Você concorda em estar em conformidade com todos os regulamentos, 
leis, portarias e códigos aplicáveis.  
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DECLARE SUA ACEITAÇÃO DESTES TERMOS CLICANDO NO BOTÃO “ACEITO”, ABAIXO. VOCÊ 
NÃO TERÁ PERMISSÃO DE USAR O SITE DE NENHUMA MANEIRA SE NÃO ACEITAR ESTES 
TERMOS.   


