Termo de uso e aceite eletrônico para uso do Parcele Já

O Parcele Já é um serviço oferecido por nós da Cappta S.A., cadastrada no CNPJ nº
13.966.572/0001-71, com sede em São Paulo/SP, na Rua Gomes de Carvalho, 1609, 4º Andar, que
possibilita a quitação de boletos por meio de uma transação eletrônica com cartão (“Parcele Já” ou
“Serviço”). O Parcele Já funciona única e exclusivamente como uma plataforma de pagamentos
intermediadora entre você, o usuário do Parcele Já (“Usuário”), e o beneficiário do boleto a ser pago
(“Recebedor”). Nós somente fazemos a intermediação de seus pagamentos – entregamos o dinheiro do
Usuário nas mãos do Recebedor.
Ao selecionar a opção “Li e concordo com os termos de uso deste Serviço” e realizar o pagamento,
você (Usuário) aceita de forma tácita, irrevogável e sem ressalvas, as seguintes condições de uso do
Serviço:
i)
ii)

iii)

iv)

v)
vi)

Nós não nos responsabilizamos por qualquer desacordo nas relações entre você e o
Recebedor.
Caso você não receba uma mercadoria ou serviço pelo qual pagou antecipado, através de
um boleto bancário, e precise cancelar o pagamento junto ao banco emissor do seu cartão
de crédito, você isentará de imediato a Cappta de qualquer responsabilidade, já que nós
somos meros intermediários. Nós não garantimos a entrega do serviço ou produto
comercializado, apenas disponibilizamos um novo meio de pagamento. E é por esse motivo
que não podemos ser responsabilizados.
Nós podemos (e vamos) analisar os pagamentos efetuados, para te proteger contra possíveis
fraudes, com nossas próprias ferramentas para análises de risco, e poderemos cancelar a
transação, se entendermos necessário. Caso isso ocorra, você será avisado por nós.
Para que você possa parcelar seus pagamentos com um cartão de crédito, nós cobraremos
taxas e encargos de acordo com o número de parcelas, que você poderá analisar no
momento do pagamento. Ao realizar o pagamento, você reconhece e concorda com os
valores cobrados.
Quando a transação for concretizada através do Parcele Já, enviaremos uma mensagem
para o seu e-mail cadastrado.
Para que o Parcele Já seja usado com responsabilidade e segurança, fique ciente que você é
responsável pela veracidade dos seus dados pessoais e dos dados do cartão de crédito que
utilizar para o pagamento.

