
TERMOS DE USO
PONTOS DÁ SORTE

• SERVIÇO OFERECIDO
• Este  TERMO  se  aplica  para  regular  o  uso  do  serviço  oferecido  pela  plataforma 

PONTOS DA SORTE  aos USUÁRIOS, qual seja, possibilitar que os USUÁRIOS, 
através do site ou aplicativo disponibilizado na Play Store (Android) e no IOS, se 
cadastrem e acumulem pontos que podem ser resgatados e tocados por cupons e que 
darão ao USUÁRIO a possibilidade de participação em sorteios lastreados por títulos 
de  capitalização.  Os  pontos  expiram  após  um  ano  de  concedidos.  Não  havendo 
Resgate  durante  o  período  de  01  (um)  ano,  os  pontos  serão  automaticamente 
cancelados. A cada 100 pontos o cliente tem direito a troca por um cupom para a 
participação nos sorteios.

• A PLATAFORMA pode ser acessada por computadores, notebooks, smartphones ou 
tablets.

 
• CADASTRO

• O USUÁRIO, para utilizar o serviço acima descrito, deverá ter capacidade jurídica 
para  atos  civis  e  deverá,  necessariamente,  prestar  as  informações  exigidas  no 
CADASTRO, assumindo integralmente a responsabilidade (inclusive cível e criminal) 
pela exatidão, legitimidade e veracidade das informações fornecidas no CADASTRO.

• Em caso de informações incorretas, inverídicas ou não confirmadas, a desenvolvedora 
da plataforma se  reserva o  direito  de não concluir  o  cadastramento em curso ou, 
ainda,  de  bloquear  o  cadastro  já  existente,  impedindo o  USUÁRIO de utilizar  os 
serviços.

• Efetuado com sucesso o CADASTRO, o USUÁRIO terá acesso a  plataforma por 
meio de login e senha, dados esses que se compromete a não divulgar a terceiros, nem 
permitir  o  uso  de  tais  informações  por  terceiros,  ficando  sob  sua  exclusiva 
responsabilidade toda a navegação que seja feita com o uso de login e senha de sua 
titularidade. 

• O CADASTRO é pessoal e intransferível.
• Com a criação do CADASTRO, o USUÁRIO está manifestando expressamente sua 

vontade de aceitação expressa e inequívoca deste TERMO bem como da POLÍTICA 
DE PRIVACIDADE.

• OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO
• O USUÁRIO se obriga a utilizar a plataforma PONTOS DÁ SORTE somente para o 

fim específico do produto PONTOS DA SORTE, não podendo utilizá-lo de qualquer 
outra forma.

• É obrigação do USUÁRIO fornecer  informações  cadastrais  totalmente  verídicas  e 
exatas, responsabilizando-se exclusiva e integralmente (em todas as searas jurídicas) 
por todo o conteúdo por si informado no item CADASTRO.

• O USUÁRIO concorda com o uso das informações, conforme descrito na POLÍTICA 
DE PRIVACIDADE.

• O USUÁRIO se obriga a não permitir que terceiros, ainda que filhos/familiares/etc., 
utilizem o seu cadastro, cabendo tão somente a ele (o usuário cadastrado) o uso da 
plataforma PONTOS DÁ SORTE.

• MODIFICAÇÕES DESTE TERMO



• O presente TERMO DE USO poderá,  a qualquer tempo, ter seu conteúdo, ou parte dele, 
modificados  para  adequações  e  inserções,  tudo  com  vista  ao  aprimoramento  do  serviço 
disponibilizado e da plataforma PONTOS DÁ SORTE.

• As  novas  condições  entrarão  em  vigência  assim  que  colocado  à  disposição  no  site  e 
aplicativo.  Caso  discorde  de  qualquer  termo,  deverá  parar  de  utilizar  imediatamente  o 
aplicativo PONTOS DÁ SORTE.

• ACEITAÇÃO DO TERMO DE USO
• O USUÁRIO declara ter lido, entendido e que aceita todas as regras, condições e 

obrigações estabelecidas no presente TERMO, dando o seu consentimento geral e 
irrestrito.

• DISPOSIÇÕES GERAIS
• Ao se cadastrar e utilizar o aplicativo PONTOS DÁ SORTE, o USUÁRIO concorda e 

aceita, automaticamente, com a nossa POLÍTICA DE PRIVACIDADE e o presente 
TERMOS  DE  USO.  Todos  estes  documentos  se  encontram  disponíveis  para 
visualização no aplicativo e no site. Caso discorde de qualquer termo, deverá parar de 
utilizar a plataforma PONTOS DÁ SORTE.

• O USUÁRIO concorda em receber e-mails, mensagens diretas da plataforma e site 
(pushs  ou  pop-ups)  e  mensagens  de  textos  informativas  (SMS)  como  parte  da 
operação. 

• O USUÁRIO é o único responsável por obter o acesso a rede de dados necessário 
para navegar no site/aplicativo. 

• O USUÁRIO é o responsável por adquirir e atualizar os equipamentos e dispositivos 
necessários para navegar no site/aplicativo do PONTOS DÁ SORTE.

• O USUÁRIO desde já declara estar ciente que o Serviço poderá estar sujeito a mau 
funcionamento e atrasos inerentes ao uso da Internet e de comunicações eletrônicas, 
não podendo nada exigir da plataforma PONTOS DÁ SORTE neste sentido.

• Qualquer dúvida ou questionamento, o USUÁRIO poderá entrar em contato com o e-
mail: faleconosco@pontosdasorte.com.br.

• FORO DE ELEIÇÃO
• As partes elegem como competente para dirimir eventuais controvérsias que venham a surgir 

da interpretação e do cumprimento do presente TERMO o foro da Comarca de Recife/PE.


