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Bem-vindo ao Painel do Corretor!
Agradecemos por usar nossos produtos e serviços (“Serviços”). Os Serviços serão fornecidos pela
Trindade Assessoria Em Informatica Ltda (“Trindade”), localizada em Rua Conselheiro Crispiniano 72,
5º andar – São Paulo – SP.

Ao usar nossos Serviços, você está concordando com estes termos. Leia-os com atenção.

Como usar nossos Serviços
É preciso que você siga as políticas disponibilizadas a você dentro dos Serviços.

Não faça uso indevido de nossos Serviços. Por exemplo, não interfira com nossos Serviços nem tente
acessá-los por um método diferente da interface e das instruções que fornecemos. Você pode usar
nossos serviços somente conforme permitido por lei. Podemos suspender ou deixar de fornecer nossos
Serviços se você descumprir nossos termos ou políticas ou se estivermos investigando casos de
suspeita de má conduta.

O uso de nossos Serviços não lhe confere a propriedade sobre direitos de propriedade intelectual
sobre os nossos Serviços ou sobre o conteúdo que você acessar. Você não pode usar conteúdos de
nossos Serviços a menos que obtenha permissão do proprietário de tais conteúdos ou que o faça por
algum meio permitido por lei. Estes termos não conferem a você o direito de usar quaisquer marcas ou
logotipos utilizados em nossos Serviços. Não remova, oculte ou altere quaisquer avisos legais exibidos
em ou junto a nossos Serviços.

Em relação com seu uso dos Serviços, podemos enviar-lhe anúncios de serviços, mensagens
administrativas e outras informações. Você pode desativar algumas dessas comunicações.

Sobre Assinatura e nossos Serviços
Quando um Serviço exige ou inclui software disponível para download, tal software poderá atualizar-se
automaticamente em seu dispositivo se uma nova versão ou recurso estiver disponível. Alguns
Serviços podem permitir que você ajuste suas configurações de atualizações automáticas.

A Trindade concede a você uma licença pessoal, mundial, não exclusiva, intransferível e isenta de
royalties para o uso do software fornecido pela Trindade como parte dos Serviços. Essa licença tem
como único objetivo permitir que você use e aproveite o benefício dos Serviços, tal como fornecidos
pela Trindade, da forma permitida por estes termos. Você não poderá copiar, modificar, distribuir,
vender ou alugar qualquer parte de nossos Serviços ou o software incluso, nem poderá fazer
engenharia reversa ou tentar extrair o código fonte desse software, exceto nos casos em que a
legislação proibir tais restrições, ou quando você tiver nossa permissão por escrito.

Sua assinatura do Painel do Corretor continuará até que seja cancelada. Para utilizar os nossos
Serviços, você precisa fornecer uma Forma de Pagamento. “Forma de Pagamento” refere-se a uma
forma de pagamento atualizada, válida e aceitável, que poderá ser atualizada periodicamente, e que
poderá incluir o pagamento por meio da sua conta. A menos que cancele a assinatura antes da data de
cobrança, você nos autoriza a cobrar a taxa de assinatura do próximo ciclo de faturamento usando a
sua Forma de Pagamento (consulte “Cancelamento” abaixo).



Poderemos oferecer vários planos de assinatura, inclusive planos promocionais especiais ou
assinaturas disponibilizadas por terceiros em combinação com a oferta de seus próprios produtos e
serviços. A Trindade não se responsabiliza pelos produtos e serviços fornecidos por tais terceiros.
Alguns planos de assinatura podem possuir condições e limitações diferentes, que serão reveladas no
momento de sua inscrição ou em outras comunicações disponibilizadas a você.

Períodos de utilização gratuita
Sua assinatura de nossos Serviços poderá começar com um período de utilização gratuita. A duração
do período de utilização gratuita da assinatura será especificada durante o fluxo de assinatura e tem a
finalidade de permitir que novos assinantes e determinados ex-assinantes experimentem o serviço.

A elegibilidade ao período de utilização gratuita é determinada pela Trindade a seu exclusivo critério,
sendo que poderemos limitar tal elegibilidade ou a sua duração para evitar abusos dos períodos de
utilização gratuita. A Trindade se reserva o direito de revogar a utilização gratuita e suspender sua
conta se determinarmos que você não é elegível.

A Trindade cobrará, de acordo com a sua Forma de Pagamento escolhida, o preço da assinatura
referente ao próximo ciclo de faturamento ao final do período de utilização gratuita, a não ser que você
cancele sua assinatura antes do final do referido período.

Como modificar e cancelar nossos Serviços
Estamos constantemente alterando e melhorando nossos Serviços. Podemos incluir ou remover
funcionalidades ou recursos e podemos também suspender ou encerrar um Serviço por completo.

Para utilizar os nossos Serviços, você precisa fornecer uma Forma de Pagamento. Você continua
responsável por todos os valores não pagos. Se um pagamento não for liquidado com sucesso, devido
à perda de validade, insuficiência de fundos ou qualquer outro motivo, e você não cancelar a sua conta,
poderemos suspender o seu acesso ao serviço até que consigamos fazer a cobrança de uma Forma
de Pagamento válida.

Você pode deixar de usar nossos Serviços a qualquer momento, embora fiquemos chateados ao ver
você ir embora, a Trindade também poderá deixar de prestar os Serviços a você ou, incluir ou criar
novos limites a nossos Serviços a qualquer momento. Você pode cancelar sua assinatura a qualquer
momento e você continuará a ter acesso ao Serviço até o fim do período de faturamento. Na extensão
permitida pelas leis aplicáveis, os pagamentos não são reembolsáveis e a Trindade não oferece
reembolsos ou créditos por períodos de assinatura utilizados parcialmente. Para cancelar, acesse a
página “Conta” e siga as instruções de cancelamento. Se você cancelar sua assinatura, sua conta será
automaticamente encerrada ao fim do período de cobrança em andamento.

De tempos em tempos, poderemos alterar nossos planos de assinatura e os preços de nosso Serviço.
Os valores de assinatura poderão ser revisados periodicamente para melhor adequação ao contínuo
aprimoramento de nosso serviço. Nós também poderemos ajustar o valor de sua assinatura
anualmente, ou com maior frequência, conforme permitido pela legislação vigente. Quaisquer
alterações de preço ou alterações em seus planos de assinatura serão aplicadas somente 30 dias após
o envio da notificação a você.

Acreditamos que você seja o proprietário dos seus dados e que é importante preservar seu acesso a
esses dados. Se descontinuamos um Serviço, quando razoavelmente possível, você será informado
com antecedência razoável e terá a chance de retirar as suas informações daquele Serviço.

Nossas Garantias e Isenções de Responsabilidade
Fornecemos nossos Serviços usando um nível comercialmente razoável de capacidade e cuidado e
esperamos que você aproveite seu uso deles. Mas existem algumas coisas que não prometemos sobre
nossos Serviços.



Exceto quando expressamente previsto nestes termos ou em termos adicionais, nem a Trindade, nem
seus fornecedores ou distribuidores oferecem quaisquer garantias sobre os Serviços. Por exemplo, não
nos responsabilizamos pelos conteúdos nos Serviços, por funcionalidades específicas dos Serviços, ou
pela confiabilidade, disponibilidade ou capacidade de atender suas necessidades. Fornecemos os
serviços “na forma em que estão”.

Todas as informações incluídas em nossos Serviços, são inseridas e atualizadas de acordo com
conteúdos oficiais de suas respectivas operadoras, seguradoras, administradoras ou outras entidades,
entretanto essas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. É de suma importância que
antes da efetivação da contratação, todas as informações relevantes devem ser conferidas junto a
respectiva operadora, seguradora, administradoras ou outra entidade responsável. A Trindade não se
responsabiliza pela veracidade de quaisquer informações fornecidas em seus Serviços, bem como não
se responsabiliza por qualquer contratação realizada de forma errônea resultante das informações
contidas em seus Serviços.

Certas jurisdições prevêem de determinadas garantias, como a garantia de comerciabilidade implícita,
adequação a uma finalidade específica e não violação. Na medida permitida por lei, excluímos todas as
garantias.

Responsabilidade pelos nossos Serviços
Quando permitido por lei, a Trindade e os fornecedores ou distribuidores da Trindade não serão
responsáveis por perda de lucros, perda de receita, perda de dados, perdas financeiras ou por danos
indiretos, especiais, consequenciais, exemplares ou punitivos.

Na medida permitida por lei, a responsabilidade total da Trindade e de seus fornecedores e
distribuidores, para qualquer reclamação sob estes termos, incluindo quaisquer garantias implícitas,
limita-se ao valor que você pagou à Trindade para usar os Serviços (ou, a nosso critério, para fornecer
a você os Serviços novamente).

Em todos os casos, a Trindade e seus fornecedores e distribuidores não serão responsáveis por
qualquer perda ou dano que não seja razoavelmente previsível.

Usos comerciais de nossos Serviços
Se você estiver usando nossos Serviços em nome de uma empresa, tal empresa aceita estes termos.
Ela isentará de responsabilidade e indenizará a Trindade e suas afiliadas, executivos, agentes e
trabalhadores de qualquer reivindicação, processo ou ação judicial proveniente de ou relacionado ao
uso dos Serviços ou à violação destes termos, incluindo qualquer responsabilidade ou despesa
resultante de reivindicações, perdas, danos, processos, julgamentos, custos de litígio e honorários
advocatícios.

Sobre estes Termos
Podemos modificar estes termos ou quaisquer termos adicionais que sejam aplicáveis a um Serviço
para, por exemplo, refletir alterações da lei ou mudanças em nossos Serviços. Você deve consultar os
termos regularmente. Publicaremos um aviso de alteração sobre os termos adicionais dentro do
Serviço aplicável. As alterações não serão aplicadas retroativamente e entrarão em vigor pelo menos
quatorze dias após sua publicação. Entretanto, alterações a respeito de novas funcionalidades de um
Serviço ou alterações feitas por razões legais entrarão em vigor imediatamente. Se você não concordar
com os termos alterados de um Serviço, deve descontinuar o uso desse Serviço.
Em caso de conflito entre estes termos e os termos adicionais, os termos adicionais prevalecerão com
relação a esse conflito.

Estes termos regem a relação entre a Trindade e você. Eles não criam quaisquer direitos para
terceiros.



Caso você não cumpra estes termos e nós não tomemos providências imediatas, isso não significa que
estamos renunciando a quaisquer direitos que possamos ter (como tomar providências futuras).

Caso uma condição específica destes termos não seja executável, isso não prejudicará quaisquer
outros termos.




