Termos e Condições da Campanha de Taxa Zero iZettle

A promoção denominada “Taxa Zero iZettle” é promovida pela IZETTLE DO BRASIL MEIOS
DE PAGAMENTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.344.776/0001-21, com sede na Rua Gomes de Carvalho, 1507, 16º andar, CEP 04547-005,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente
“IZETTLE”.

1. DO OBJETO DA PROMOÇÃO

1.1.

A iZettle vem por meio desta campanha conceder aos seus clientes, taxa zero para as

transações no débito e crédito à vista realizados por Clientes iZettle, limitados à R$ 15.000,00
(quinze mil reais) transacionados, durante a vigência desta promoção.
1.2.

Importante frisar que não serão consideradas as vendas parceladas e que

há limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) transacionados.
2. DOS PARTICIPANTES

2.1.

Poderão participar da promoção qualquer cliente iZettle, observadas as datas de

cadastro na iZettle, recebendo taxa zero em transações no débito e crédito a vista feitos pelos
clientes iZettle limitadas a R$15.000,00 (quinze mil reais) transacionados.

3. CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO E CONCESSÃO DE VOUCHER

3.1.

Estar de acordo com os Termos e Condições e políticas em geral da empresa;

3.2.

Qualquer Usuário iZettle poderá participar da campanha desde que se cadastre Para

este fim, considera-se que o cadastro foi realizado, a partir da data da criação do login e
senha junto a iZettle.
3.3.

. O cadastro será base para a vigência da promoção, que seguirá o seguinte

cronograma:

a) Para Clientes cadastrados antes de 01 de agosto de 2020 a vigência será do dia 01 de
agosto de 2020 a 30 de agosto de 2020.
b) Para Clientes cadastrados entre 01 de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020, a
vigência será de até30 (trinta) dias após a criação do cadastro na iZettle.
3.4.

O prazo de concessão da promoção será de até 30 (trinta) dias a partir do

cadastro, o que independe do prazo de entrega do leitor. Desta forma, em
nenhuma hipótese haverá extensão de prazo, devido a eventual demora na
entrega do produto.
3.5.

Dentro do período acima citado poderá o cliente utilizar a taxa zero em transações no

débito e crédito à vista realizadas por Cliente iZettle em até R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
transacionados.
3.6.

Quanto aos novos Usuários, que possuem taxas especiais negociadas com a iZettle, é

importante frisar que a taxa a ser aplicada no crédito Parcelado, durante a vigência
desta campanha, é de 1,99%, independente da taxa previamente negociada. Após o
término da campanha, as taxas especiais voltarão, automaticamente, a ser aplicadas em todas
as modalidades de transações, independente de notificação prévia.
4. DA VIGÊNCIA E DA ÁREA DE EXECUÇÃO DA PROMOÇÃO

4.1.

A promoção é válida em todo território nacional e será válida conforme o seguinte

cronograma:

a) Para Clientes cadastrados antes de 01 de agosto de 2020 a vigência será do dia 01 de
agosto de 2020 a 30 de agosto de 2020.
b) Para Clientes cadastrados entre 01 de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2020, a
vigência será de até 30 (trinta) dias após a criação do cadastro na iZettle.
4.2.

O prazo de concessão da promoção será de até 30 (trinta) dias a partir do

cadastro, o que independe do prazo de entrega do leitor. Desta forma, em
nenhuma hipótese haverá extensão de prazo, devido a eventual demora na
entrega do produto.

4.3.

Após o período supra citado as taxas aplicadas voltarão a ser as

disponibilizadas no site ou seguirão conforme contrato previamente estabelecido
com a iZettle.
4.3.1. Quanto aos novos Usuários, que possuem taxas especiais negociadas com a
iZettle, é importante frisar que a taxa a ser aplicada no crédito Parcelado, durante
a vigência desta campanha, é de 1,99%, independente da taxa previamente
negociada.

Após

o término da campanha,

as

taxas

especiais

voltarão,

automaticamente, a ser aplicadas em todas as modalidades de transações,
independente de notificação prévia.
4.4.

Após o atingimento de transações em até R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

transacionados pelos Clientes iZettle, as taxas também voltarão a ser as
disponibilizadas no site ou seguirão conforme contrato previamente estabelecido
com a iZettle.
4.5.

Nesse sentido a taxa zero será concedida apenas para quem atender as condições

acima citadas e constantes no item 03.

5. RESTRIÇÕES DA PROMOÇÃO

5.1.

A presente promoção é válida apenas para os Usuários iZettle que se

cadastrarem e atenderem as condições do item 3 durante a vigência constante no
item 4

5.2.

O prazo de concessão da promoção será de até 30 (trinta) dias a partir do

cadastro, o que independe do prazo de entrega do leitor. Desta forma, em
nenhuma hipótese haverá extensão de prazo, devido a eventual demora na
entrega do produto.
5.3.

Após o período de vigência as taxas aplicadas voltarão a ser as

disponibilizadas no site ou seguirão conforme contrato previamente estabelecido
com a iZettle.
5.3.1. Quanto aos novos Usuários, que possuem taxas especiais negociadas com a
iZettle, é importante frisar que a taxa a ser aplicada no crédito Parcelado, durante

a vigência desta campanha, é de 1,99%, independente da taxa previamente
negociada.

Após

o término da campanha,

as

taxas

especiais

voltarão,

automaticamente, a ser aplicadas em todas as modalidades de transações,
independente de notificação prévia.
5.4.

Após o atingimento de transações em até R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

transacionados pelo Cliente iZettle, as taxas também voltarão a ser as
disponibilizadas no site ou seguirão conforme contrato previamente estabelecido
com a iZettle.
5.5.

Da mesma forma a promoção se aplica somente a taxas no débito e crédito

a vista não envolvendo em hipótese alguma as transações no crédito parcelado.

5.6.

O Cliente iZettle terá direito a concessão da taxa zero por cadastro, não

sendo em nenhuma hipótese levado em consideração a quantidade de leitores por
cadastro.

6. PRÊMIOS
6.1.

Para os clientes que se enquadrarem no item 3, será concedida taxa zero nas

transações no débito e crédito a vista realizados pelo Cliente iZettle, respeitadas as limitações
de vigência, de não incidência sobre crédito parcelado, e de valor (máximo de R$15.000,00
de valor transacionado).
6.2.

A concessão será aplicada automaticamente durante a vigência da promoção que não

se estenderá em hipótese alguma, levando ainda em consideração as limitações de vigência,
valor e restrição apenas as transações no débito e crédito à vista, sem incidência no crédito
parcelado.
6.3.

Atingido o valor total transacionado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) as taxas

voltarão a ser aplicadas normalmente em conformidade com o site ou seguirão conforme
contrato previamente estabelecido com a iZettle.
6.4.

Ainda nesse sentido, não existe possibilidade de concessão do valor em dinheiro e ou

qualquer outra espécie além da mencionada nestes termos.

6.5.

O prêmio é intransferível para terceiros bem como para outras contas de mesma

titularidade do Usuário.
6.6.

O prazo de concessão da promoção será de até 30 (trinta) dias a partir do

cadastro, o que independe do prazo de entrega do leitor. Desta forma, em
nenhuma hipótese haverá extensão de prazo, devido a eventual demora na
entrega do produto.
6.7.

O Cliente iZettle terá direito a concessão da taxa zero por cadastro, não

sendo em nenhuma hipótese levado em consideração a quantidade de leitores por
cadastro.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) A participação neste Programa implicará a aceitação total e irrestrita de todos os termos
deste Regulamento.

b) O participante deverá observar as condições, formas e prazos de participação, sendo
sumariamente excluídos do Programa àqueles que cometerem qualquer tipo de fraude
comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil, na forma da lei.

c) A IZETTLE não se responsabiliza pela autenticidade dos dados cadastrais e das demais
informações fornecidas pelo participante durante a execução deste Programa.

d) A IZETTLE não se responsabiliza por eventuais indisponibilidades do sistema de
computação / telefonia / internet do participante.

e) A IZETTLE se reserva ao direito de, a qualquer momento e a seu único e
exclusivo critério, deixar de ofertar esta Promoção, desde que preservados os
direitos adquiridos pelos usuários/representantes que já aderiram a esta
condição.

f) A presente promoção não se trata de distribuição gratuita de prêmios ou operação
assemelhada, sendo que todos os usuários que se encontrem nas condições elencadas no
item 3 poderão usufruir do objeto da promoção.

g) O usuário participante reconhece e aceita expressamente que a IZETTLE não poderá ser
responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da utilização do objeto da promoção.

h) O prazo de vigência estabelecido nesta campanha não será em hipótese alguma
estendido, ou alterado, independentemente da data de recebimento do leitor.
Inclusive, a iZettle não se responsabiliza por eventual caso fortuito ou de força
maior, que resulte na demora na entrega do produto.

i) A iZettle não deverá ser responsabilizada perante o Cliente iZettle em
decorrência de caso fortuito ou evento de força maior.

