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TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA CONTA DE PAGAMENTO 

(“Termos de Uso”) 

 

Bem-vindo ao site e à plataforma da DATORA PAG LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/ME sob n° 37.945.736/0001-42, com sede na Alameda Oscar Niemeyer, 119, sala 1502, Vila da Serra, 
CEP 34006-056, Nova Lima, MG (“Arqia Pag“), “nós”, “nos”, “nosso(s)” e “nossa(s)”), doravante 
denominados, respectivamente "Site" e “Plataforma”.  

Nós somos uma instituição financeira, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, voltada a 
oferecer soluções financeiras modernas, por meio de nossa Plataforma para você, Cliente (“Cliente”, “você”, 
“seu(s)” e “sua(s)”). 

 

 

1. Termos de Uso e Política de Privacidade 

Pedimos que leia atentamente estes Termos de Uso, pois são eles que regem o uso deste Site e de nossa 
Plataforma, em conjunto com nossa Política de Privacidade, que é o documento que regula o Tratamento 
que realizamos com seus Dados Pessoais.   

Nosso compromisso aqui é explicar da maneira mais clara e acessível para você como funciona nosso Site e 
nossa Plataforma, porém se você ainda tiver qualquer dúvida sobre nossos Termos de Uso ou Política de 
Privacidade, não hesite em entrar em contato conosco no seguinte endereço: atendimento@moneyp.com.br 

Lembrando que para usar no Plataforma, você deve necessariamente clicar em “Aceito” ao final do texto 
destes Termos de Uso e, com isso, também concorda com nossa Política de Privacidade . Porém, ao usar este 
Site, você automaticamente concorda com estes Termos de Uso e com nossa Política de Privacidade sem 
reserva.  

SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM QUALQUER CONDIÇÃO DESTES TERMOS DE USO OU DE NOSSA POLÍTICA 
DE PRIVACIDADE, VOCÊ NÃO DEVERÁ CONTINUAR A UTILIZAR O NOSSO SITE E NÃO DEVE CLICAR EM 
“ACEITO” AO FINAL DO TEXTO QUANDO FOR UTILIZAR NOSSA PLATAFORMA. AO CONTINUAR A NAVEGAR 
EM NOSSO SITE E/OU AO ACEITAR OS TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE NOSSA PLATAFORMA, 
CONFORME O CASO APLICÁVEL, VOCÊ RECONHECE A INTEGRIDADE DESTES TERMOS DE USO, EM CONJUNTO 
COM NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, E CONSENTE COM O SEU TEOR DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA. 

 

2. Atualizações e Modificações 

Nós poderemos, a qualquer tempo, alterar estes Termos de Uso ou nossa Política de Privacidade por algum 
motivo legal, para a inclusão de novas funcionalidades ou soluções ou por qualquer outro motivo. Essas 
alterações serão informadas a você por meio de nosso Site ou Plataforma, com a indicação da data da última 
atualização realizada por nós. 

É importante que você se lembre que, caso continue utilizando os Serviços e Produtos disponibilizados pelo 
nosso Site, você também irá concordar com as alterações publicadas. 

Data da última atualização: 18/09/2020. 

 

3. Definições  

Os termos constantes nestes Termos de Uso, sempre que usados com a primeira letra em maiúsculo, terão 
o significado estabelecido abaixo, seja no plural ou no singular: 
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• Banco Liquidante: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO MEPP LTDA, instituição financeira, Av. 
Paulista, 1765, 1º andar, bairro de Cerqueira Cesar, CEP 01311-200, São Paulo, SP, CNPJ. 
11.581.339/0001-45. 

• Carga ou Recarga: trata-se do aporte de valores em moeda corrente nacional na Conta de 
Pagamento, mediante depósito via boleto ou transferência. 

• Cliente, você, seu(s), sua(s): trata-se da pessoa física ou jurídica titular de Conta de Pagamento. 

• Conta de Pagamento: trata-se de uma conta administrada pela MONEY PLUS SOCIEDADE DE 
CRÉDITO MEPP LTDA, de titularidade do Cliente, isto é, associada ao seu CPF ou CNPJ, a qual destina-
se ao registro de valores em moeda corrente nacional previamente aportados pelo Cliente, ou 
terceiros, por meio de Carga ou Recarga. Embora não se confunda com conta depósito ou poupança, 
a conta de pagamento permite ao Cliente a realização de transferências e transações, tais como 
pagar compras em lojas físicas e online. 

• Dados Pessoais, dados, informações pessoais: trata-se de qualquer informação que possa identificar 
o Usuário ou Cliente, bem como qualquer outra pessoa natural, direta ou indiretamente (tais como, 
mas não se limitando a, nome, endereço, número de telefone, endereço de IP ou endereço de e-mail 
e dados pessoais financeiros). 

• Formulário de Adesão: trata-se do formulário disponível na Plataforma, o qual deve ser preenchido 
pelo Cliente para adesão aos Termos de Uso e aos Serviços e Produtos da Arquia PAG.  

• Instituição de Pagamento:  DATORA PAG LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/ME sob n° 37.945.736/0001-42, com sede na Alameda Oscar Niemeyer, 119, sala 1502, 
Vila da Serra, CEP 34006-056, Nova Lima, MG 

• Legislação Aplicável de Proteção de Dados: trata-se da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 
Nº 13.709/2018 ou “LGPD”), suas alterações posteriores, e quaisquer outras leis e regulamentos em 
relação ao Tratamento, proteção e privacidade de Dados Pessoais que sejam aplicáveis e, se 
aplicáveis, todas as orientações, normas, regras, portarias, regulamentos e códigos de prática e 
conduta emitidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou outra autoridade de 
supervisão ou proteção de dados pertinente. 

• Plataforma: trata-se da plataforma tecnológica disponibilizada pela Arqia PAG, compatível com os 
sistemas iOS e Android, disponível nas lojas App Store e Google Play, voltada para oferecer ao Cliente 
os serviços de internet banking pela Arqia PAG . 

• Política de Privacidade: significa a política de privacidade que rege as disposições sobre a utilização 
dos dados do Usuário que pode ser encontrada no seguinte link . 

• Saldo: trata-se do saldo disponível na Conta de Pagamento no início do dia acrescido de todos os 
valores creditados nessa Conta de Pagamento e subtraído de todos os valores debitados no mesmo 
dia. O saldo é apurado instantaneamente, sendo atualizado a cada operação.  

• Saque: trata-se da operação em que o Cliente realiza a retirada do valor total ou parcial do Saldo 
disponível em sua Conta de Pagamento. 

• Serviços e Produtos: compreendem todos os serviços, soluções e produtos oferecidos pela Arqia Pag 
ao Cliente. São eles: gerir a conta de pagamento pré-paga, realizar e acompanhar operações de 
pagamento, movimentações e transferência de valores, pagamento de boletos, impostos e contas 
de consumo. 

• Transação: totalidade das operações de pagamento e recebimentos realizadas através da 
Plataforma. 

• Transferência: trata-se da operação de transferência de Saldo disponível na Conta de Pagamento do 
Cliente para outra Conta de Pagamento, de titularidade do Cliente ou de terceiros, ou para conta 
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bancária/ conta de pagamento de titularidade do Cliente ou de terceiros, mantida em instituição 
financeira ou em outra instituição de pagamento no Brasil.  

• Tratamento: qualquer operação ou conjunto de operações realizadas com seus Dados Pessoais ou 
conjuntos de Dados Pessoais, seja por meios automatizados ou não, tais como, mas não se 
limitando a, coleta, uso, acesso, organização, consulta, produção, alteração, recepção, classificação, 
utilização, reprodução, comunicação, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 
registro, estruturação, armazenamento, adaptação, recuperação, transferência, disponibilização, 
combinação, restrição, eliminação, avaliação ou controle, modificação, eliminação ou extração. 

• Usuário: pessoa física ou jurídica que acessa nosso Site, sem realizar o cadastro em nossa Plataforma. 

 

4. Seu Cadastro e Utilização da Plataforma:  

 

4.1. Ao aderir a estes Termos de Uso e à nossa Política de Privacidade para utilizar a Plataforma, a  Arqia 
Pag concede ao Cliente uma licença pessoal, limitada, não-sublicenciável, temporária, revogável, 
não exclusiva, gratuita e intransferível de uso da Plataforma. Você não poderá, assim, utilizar a 
Plataforma para qualquer outra finalidade não expressamente prevista nestes Termos de Uso, 
sendo vedado copiar, modificar, distribuir, vender ou alugar os serviços disponibilizados pela Arqia 
Pag e viabilizados por meio da Plataforma. 

4.1.1. Sem prejuízo da cláusula 4.1, acima, caberá integralmente a você, Cliente, o pagamento de 
custas e taxas adicionais para utilização dos Serviços e Produtos disponibilizados pela Plataforma, 
dentre elas, taxas relacionadas às Transações realizadas através da Plataforma ou decorrentes 
de serviços de manutenção e assistência prestados por nós, conforme aderido por você ao 
aceitar os termos de nossa proposta comercial.  

4.2. Para realizar o cadastro em nossa Plataforma e realizar a abertura de sua Conta de Pagamento, 
você deverá ter atingido a maioridade civil, de acordo a legislação brasileira e ser capaz de exercer 
pessoalmente direitos e deveres de acordo com Código Civil. É vedado o acesso de menores de 18 
anos não emancipados e de incapazes à Plataforma. 

4.3. Você é inteiramente responsável pela veracidade, validade e precisão de todos dados fornecidos, 
incluindo dados para abertura de sua Conta de Pagamento, bem como por manter os dados 
sempre atualizados e com indicação de endereço de e-mail válido de sua titularidade para medidas 
de segurança e validação de acesso eventualmente utilizadas por nós. 

4.4. A Conta de Pagamento é única e intransferível, de modo que é possível efetuar apenas um cadastro 
por CPF ou CNPJ. 

4.5. Com o objetivo de realizar o seu cadastro em nossa Plataforma e prestar os Serviços e Produtos 
contratados por você, necessitaremos realizar o Tratamento de certos Dados Pessoais seus ou 
dados relacionados à sua empresa, conforme estabelecido em detalhes em nossa Política de 
Privacidade. Especificamente para o Formulário de Adesão, tais dados são: 

4.5.1. Caso você seja uma pessoa físicas: (1) RG; (2) CPF; (3) Fotografia tipo “selfie”; (4) Fotografia 
tipo “selfie” com documento de identificação; (5) Comprovante de Residência; e (6) Dados do 
Formulário de Adesão; 

4.5.2. Caso você seja pessoa jurídica: (1) Ato constitutivo da empresa; (2) Documentos de 
identificação dos sócios, tais como: (2.1) RG; (2.2) CPF; (2.3) Fotografia tipo “selfie”; (2.4) 
Fotografia tipo “selfie” com documento de identificação;  (2.5) Comprovante de Residência; (3) 
Dados do Formulário de Adesão; e (4) Balanço contábil da empresa. 

4.6. O acesso à sua Conta de Pagamento e a utilização de nossa Plataforma estão condicionados às 
seguintes ações por você, Cliente: (1) aceitação aos nossos Termos de Uso e à nossa Política de 
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Privacidade; (2) preenchimento do Formulário de Adesão para cadastro; e (3) fornecimento dos 
Dados Pessoais para Formulário de Adesão, acima mencionados, devendo você, Cliente, de forma 
voluntária, fornecer seus Dados Pessoais na Plataforma.   

4.7.  Ao realizar seu cadastro em nossa Plataforma, você declara que apenas utilizará a Plataforma 
única e exclusivamente para os fins previstos nestes Termos de Uso. O uso da Plataforma por você, 
Cliente, possui caráter pessoal e intransferível, unicamente para fins lícitos relacionados ao 
propósito a que a Plataforma se destina, de acordo com estes Termos de Uso. Em nenhuma 
hipótese, você terá acesso ao código fonte do software que hospeda a Plataforma. 

4.8.  É importante que você, Cliente, esteja ciente de que o funcionamento de nossa Plataforma e suas 
funcionalidades estão condicionados a um convênio firmado com o BMP, o qual promoverá a 
liquidação dos valores movimentados na Conta de Pagamento do Cliente junto ao sistema 
financeiro nacional. Assim, você, Cliente, reconhece que todas as movimentações de recursos 
alocados em sua respectiva Conta de Pagamento, realizada por meio da Plataforma, estarão 
integradas à nossa conta de pagamento, ou seja de titularidade da Arqia, junto ao BMP, por meio 
de uma conexão entre a Plataforma e as API´S do BMP. 

4.8.1. Por força da Cláusula acima, você permitirá o compartilhamento junto ao BMP de todos 
os dados necessários fornecidos a nós, Arqia Pag, por você para a criação da sua Conta de 
Pagamento, sejam eles considerados legalmente pessoais ou não, para que seja possível a 
prestação dos Serviços por parte da Arqia Pag. 

4.8.2. No caso da Arqia Pag receber um requerimento por parte do BMP para fornecer 
qualquer informação adicional sobre algum Cliente e/ou esclarecimentos sobre alguma 
movimentação em sua respectiva conta, a Arqia Pag irá solicitar esclarecimentos junto a você, 
de modo que a continuidade na sua utilização da Plataforma, bem como o processamento e 
liquidação da movimentação em sua respectiva conta ficarão suspensos até que as informações 
e/ou documentos adicionais sejam remetidos por você a nós, Arqia Pag, para que possamos 
reportar ao BMP. 

4.9.  Nós da Arqia Pag adotaremos todas as medidas cabíveis para cumprir com os procedimentos de 
prevenção à lavagem de dinheiro, nos termos da Lei nº 9.613 de 1998. Com o objetivo de 
padronizar cadastro do(s) Cliente(s), a Arqia Pag, seguindo às leis vigentes, realiza a: (1) coleta da 
documentação necessária; (2) análise da documentação coletada; (3) análise da veracidade das 
informações declaradas; e, (4) verificação do atendimento à regulamentação em vigor.  

4.10. Você entende, com base no procedimento de cadastro realizado em nossa Plataforma, que nós 
poderemos, na hipótese de suspeita de crime de lavagem de dinheiro, comunicar às autoridades 
competentes sobre as Transações ou propostas de Transação que poderiam, conforme legislação 
vigente, ser caraterizadas como indício de lavagem de dinheiro. 

4.11. Após concluído o seu cadastro em nossa Plataforma, e validado por nós, você poderá acessar a sua 
Conta de Pagamento, através da Plataforma, mediante login e senha criados por você, no 
momento do cadastro, sendo tais Dados Pessoais intransferíveis. Você se compromete a não 
utilizar o login e/ou senha de terceiros, nem permitir que um terceiro utilize seu login e/ou senha.  

 

5. Condições Gerais de Uso da Plataforma: 

5.1. Somente você poderá utilizar o seu login e senha para acesso em nossa Plataforma, sendo você, 
Cliente, inteiramente responsável pela guarda, sigilo e uso adequado de seu login e senha, de 
forma que nós da Arqia Pag não seremos responsáveis por quaisquer prejuízos causados a você, 
ou a quaisquer terceiros, pela divulgação e utilização indevida de seu login e/ou senha.  

5.1.1. Você se compromete a nos notificar imediatamente, através da Plataforma, acerca de 
qualquer uso não autorizado na sua Conta de Pagamento, assim como do acesso ou de tentativas 
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de acesso por terceiros não autorizados que você venha a identificar. Nos reservamos ao direito 
de bloquear sua senha caso sejam verificadas movimentações atípicas em sua Conta de 
Pagamento. 

5.2. Poderemos, a nosso exclusivo critério, na abertura e/ou durante a manutenção da sua Conta de 
Pagamento, por questões de atualização cadastral a ser realizada anualmente, solicitar dados, 
documentos e declarações que sejam necessários à sua identificação, qualificação e conhecimento 
por nós, em especial, mas não se limitando, as informações necessárias à prevenção e ao combate 
à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, à identificação e ao relacionamento das 
pessoas politicamente expostas.  

5.2.1. Sua recusa no fornecimento de dados, informações, documentos e ou declarações 
solicitadas por nós poderá, a nosso exclusivo critério, ensejar a não abertura de sua Conta de 
Pagamento, a não realização de Transações e/ou o encerramento de sua Conta de Pagamento.  

5.3. Todas as movimentações e Transações realizadas por você através da Plataforma estão sujeitas à 
análise antifraude. Deste modo, nós da Arqia Pag podemos a qualquer momento realizar o 
bloqueio de sua Conta de Pagamento se tivermos qualquer suspeita de operações fora de seu 
padrão de uso, de crimes financeiros, inconsistências cadastrais, utilização indevida que viole 
qualquer condição destes Termos de Uso e de nossa Política de Privacidade, bem como da 
legislação vigente aplicável. Nesses casos, a Conta de Pagamento somente será desbloqueada após 
o esclarecimento e regularização da situação que motivou o bloqueio.  

5.4. A verificação de documentos e/ou consulta de bases de dados pela Arqia Pag não confere ao 
Cliente atestado de regularidade para qualquer finalidade nem o exime do cumprimento das 
obrigações previstas nestes Termos de Uso.  

5.5. As movimentações e Transações realizadas em nossa Plataforma necessitarão de sua autorização 
expressa, que se dará sempre através do uso de sua senha. 

5.6. Não será possível realizar depósitos na Conta de Pagamento mediante cheques. O Depósito em 
moeda corrente, será possível através de redes de autoatendimento. 

5.7. As movimentações e Transações na Conta de Pagamento serão realizadas somente em moeda 
corrente brasileira.  

5.8. Seu Saldo, Dados Pessoais, informações sobre suas Transações e os comprovantes de sua Conta de 
Pagamento estarão disponíveis na Plataforma.  

5.9. Você poderá requerer a transferência do Saldo de sua Conta de Pagamento a qualquer momento, 
na Plataforma. Uma vez solicitada a transferência, seu pedido não poderá ser cancelado ou 
alterado.  

5.9.1. Caso o Saldo da Conta de Pagamento esteja bloqueado por qualquer motivo, a 
transferência requerida pelo Cliente somente será efetuada após a liberação do bloqueio.  

5.9.2. Caso haja lançamentos a débito na Conta de Pagamento, incluindo, mas sem limitação, 
pagamento de títulos em cobrança bancária e tarifas, programados para a mesma data da 
transferência requerida, esta somente será efetuada após a efetiva cobrança e liquidação dos 
referidos lançamentos a débito na Conta de Pagamento. 

5.10. Você não receberá qualquer tipo de correção, atualização ou juros sobre os valores mantidos em 
sua Conta de Pagamento. 

5.11. Caso você note diferenças de valores em qualquer Transação para sua Conta de Pagamento ou a 
conta de terceiros, deverá informar nós da Arqia Pag no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar 
da data da realização da operação. Após esse prazo, entendemos que o valor creditado ou debitado 
na Conta de Pagamento será considerado correto.  

 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
6 

 

6. Tarifas:  

6.1. Para realizarmos a prestação e entrega de nossos Serviços e Produtos, você entende e concorda 
que nós da Arqia Pag poderemos cobrar tarifas para tais Serviços e Produtos, mediante débito na 
sua Conta de Pagamento. Tais tarifas eventualmente cobradas sempre estarão disponíveis para 
sua consulta em sua Conta de Pagamento através da Plataforma.  

6.2. Nos reservamos ao direito de alterar tarifas praticadas por nós a qualquer momento. Você será 
sempre previamente avisado sobre tais mudanças, através de nossa Plataforma, e terá a opção de 
encerrar a sua Conta de Pagamento caso não concorde com as alterações praticadas por nós.  

6.3. Poderemos também, a qualquer tempo, mediante comunicação prévia a você – a qual pode se dar 
através da Plataforma ou do endereço de e-mail informado por você no cadastro -, criar, alterar 
ou excluir cobranças dos Serviços e Produtos oferecidos por nós, ainda que inicialmente tenham 
sido ofertados de forma gratuita. Sempre informaremos de forma clara o preço vigente por nossos 
Serviços e Produtos, dando a opção a você, Cliente, de encerrar a contratação pelos Serviços e 
Produtos caso não concorde com as alterações. 

6.4. As tarifas que não sejam fixadas em percentual serão atualizadas anualmente ou na menor 
periodicidade permitida pela legislação aplicável, com base na variação positiva do IGP-M/FGV 
para o período. 

 

7. Segurança:  

7.1. A Arqia Pag não tem qualquer responsabilidade com relação aos logins e senhas criados, alterados 
e utilizados pelo Cliente na Plataforma. 

7.2. Você deverá manter seus dados cadastrais sempre atualizados para que nós da Arqia Pag possamos 
realizar procedimentos de segurança necessários à prestação e entrega dos Serviços e Produtos. 
Poderemos solicitar confirmações a fim de garantir a legitimidade do acesso a Plataforma.  

7.3. Você obriga-se a cumprir e, quando aplicável, fazer com que seus colaboradores, prestadores de 
serviço e terceiros contratados cumpram, todos os requerimentos de segurança da informação 
divulgados por nós Arqia Pag, sempre conforme versão mais atualizada disponível, bem como 
informar imediatamente a ocorrência de qualquer furto, roubo e ou perda seu celular com acesso 
a Conta de Pagamento, através dos canais de atendimento, para que nós da Arqia Pag possamos 
providenciar a revogação do acesso à respectiva Conta de Pagamento.  

7.4. Você se obriga a cumprir todas as regras sobre prevenção e combate aos crimes de lavagem de 
dinheiro, de terrorismo e seu financiamento, entre outros, a ocultação de bens especificados pela 
Lei nº 9.613/1998 e pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, além de outras 
legislações e regulamentações aplicáveis às hipóteses, bem como a colaborar de forma efetiva com 
as autoridades, órgãos de regulação e/ou de fiscalização, no fornecimento de dados e/ou 
informações, quando legalmente admitidos, inclusive, mas sem limitação, no que tange à 
prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens e aos crimes contra 
crianças e adolescentes, adotando todas as medidas necessárias de sua responsabilidade para 
coibir tais ilícitos.  

7.5. Você declara e garante que não pratica ou praticará quaisquer atos que sejam tidos como lavagem 
de dinheiro ou ocultação de bens, direitos ou valores.  

7.6. Você deverá informar nós da Arqia Pag imediatamente sobre qualquer situação que possa estar 
relacionada à lavagem de dinheiro e/ou ao financiamento do terrorismo e que possa nos afetar 
direta ou indiretamente.  
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7.7. Nós da Arqia Pag podemos, sem aviso prévio e conforme seu critério, negar o processamento de 
transações e, ainda, efetuar o bloqueio preventivo da Conta de Pagamento do Cliente até a 
conclusão de avaliação das supostas irregularidades, nas seguintes situações: a) Indícios de fraude, 
de qualquer outro ato ilegal ou de descumprimento ou desvirtuamento da legislação ou 
regulamentação aplicável ou destes Termos de Uso; b) Transações em desacordo com o perfil de 
utilização da Conta de Pagamento pelo Cliente; c) Transações que não respeitem os limites mínimo 
e máximo admitidos, conforme definidos pela Arqia Pag e informados ao Cliente; d) Dificuldade na 
confirmação dos dados do Cliente; e) Caso o CPF ou CNPJ do Cliente esteja cancelado, pendente 
de regularização ou suspenso perante a Receita Federal do Brasil.  

 

8. Rescisão e Prazo Contratuais 

8.1. Estes Termos de Uso permanecerão válidos por prazo indeterminado a partir do aceite por você, 
podendo ser rescindidos, unilateralmente, por qualquer das partes, a qualquer tempo, sem 
qualquer ônus.  

8.2. O encerramento da Conta de Pagamento está condicionado ao resgate total dos recursos. 

8.3. Você poderá solicitar o encerramento de sua Conta de Pagamento através da Plataforma, devendo, 
para tanto, realizar o resgate total dos recursos de forma anterior à solicitação.  

8.4. Nós da Arqia Pag poderemos encerrar sua Conta de Pagamento mediante simples notificação por 
meio da Plataforma, com 30 (trinta) dias de antecedência, devendo você, Cliente, nos enviar seus 
dados bancários para a devolução dos recursos depositados, deduzidos eventuais tarifas devidas 
por você a nós.  

8.5. A Arqia Pag poderá encerrar sua Conta de Pagamento, Cliente, independentemente de notificação, 
interpelação judicial ou extrajudicial, na hipótese de: a) falência, recuperação extrajudicial ou 
insolvência de qualquer das partes, decretada ou requerida; b) caso o Cliente deixe de cumprir 
qualquer das cláusulas dispostas em qualquer dos documentos que compõem estes Termos de 
Uso ou na Política de Privacidade; d) se o Cliente praticar ou tentar praticar quaisquer atos com a 
finalidade de realizar transações consideradas ilegítimas, ilícitas, fraudulentas ou que pretendam 
burlar estes Termos de Uso, bem como quaisquer regras ou requisitos operacionais ou de 
segurança da Arqia Pag. Nesse caso, você será, ainda, responsável por eventuais perdas e danos 
incorridos por nós da Arqia Pag e/ou terceiros; e) se qualquer das informações prestadas pelo 
Cliente não corresponderem com a verdade ou não forem atualizadas nos prazos previstos nestes 
Termos de Uso; e, f) caso a Conta de Pagamento permaneça sem saldo por período superior a 180 
(cento e oitenta) dias.  

 

9. Política de Privacidade, Informações Confidenciais e Tratamento de Dados Pessoais 

9.1. Para detalhes sobre a coleta e demais operações de Tratamento de seus Dados Pessoais através da 
sua atividade na Plataforma, bem como seus direitos como titular de dados, por favor leia com 
cuidado nossa Política de Privacidade. 

 

10. Propriedade Intelectual  

10.1. Os Clientes ou Usuários não adquirem, por meio dos presentes Termos de Uso ou da Política de 
Privacidade, nenhum direito de propriedade intelectual, incluindo patentes, desenhos, marcas, 
direitos autorais ou direitos sobre informações confidenciais ou segredos de negócio, sobre ou 
relacionados aos softwares, à Plataforma e/ou ao Site, os quais são de propriedade exclusiva da  
Arqia Pag. 
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10.2. Você está autorizado a fazer download ou imprimir uma cópia das informações, planilhas e gráficos 
presentes na Plataforma desde que seja para seu uso pessoal, sendo-lhe vedado para qualquer 
outro tipo de uso, sem o consentimento prévio e expresso da Arqia Pag. 

10.3. Todo e qualquer Conteúdo disponibilizado no Site ou na Plataforma, tais como, mas não se 
limitando a, textos, gráficos, imagens, logos, ícones, fotografias, conteúdo editorial, notificações, 
softwares e qualquer outro material, pertencem exclusivamente à Arqia Pag e são protegidos pela 
lei brasileira no que se refere à propriedade intelectual e aos direitos autorais. 

10.4. Caso você identifique que qualquer conteúdo disponível através da Plataforma ou do Site viola 
qualquer direito autoral que seja de sua propriedade ou operado por você, entre em contato 
conosco através do e-mail atendimento@moneyp.com.br. 

 

11. Isenção de Responsabilidade 

11.1. Além das demais isenções de responsabilidade indicadas nestes Termos de Uso, você entende e 
concorda que nós da Arqia Pag não seremos responsáveis:  

11.1.1. por toda e qualquer indisponibilidade, erro ou falha apresentados no Site e/ou 
Plataforma, bem como por qualquer defraudação de utilidade que o Cliente possa ter atribuído 
à Plataforma pela dificuldade de acesso; 

11.1.2. por erros ou eventuais inconsistências na transmissão de dados, pela qualidade ou 
disponibilidade da conexão de Internet, que impeçam a adequada utilização do Site e/ou 
Plataforma; 

11.1.3. pela presença de vírus ou demais elementos nocivos no Site e/ou Plataforma, 
capazes de causar alterações em seus sistemas informáticos (software e hardware) ou em 
documentos eletrônicos armazenados em seus sistemas informáticos, eximindo-se a Arqia Pag  
de qualquer responsabilidade por eventuais danos e prejuízos decorrentes de quaisquer 
elementos nocivos inseridos por terceiros; 

11.1.4. pelos danos e prejuízos de toda natureza decorrentes do conhecimento que terceiros 
não autorizados possam ter de quaisquer dados fornecidos pelo Site e/ou Plataforma, em 
decorrência de falha exclusivamente relacionada ao Cliente ou a terceiros que fujam de qualquer 
controle razoável da Arqia Pag; e 

11.1.5. por quaisquer dados e/ou informações inverídicas, desatualizadas ou inexatas, 
fornecidas pelo Cliente quando da realização de seu cadastro na Plataforma. 

 

12. Sanções 

12.1. Sem prejuízo de outras medidas cabíveis, nós da Arqia Pag poderemos, a nosso exclusivo critério, 
suspender, temporária ou definitivamente, seu acesso, Cliente, à Plataforma caso: 

12.1.1. Você, Cliente, descumpra quaisquer das disposições constantes nestes Termos de 
Uso, Política de Privacidade e/ou nas disposições dos contratos e documentos que regulam o seu 
relacionamento conosco da Arqia Pag; 

12.1.2.  Suspeitarmos que você prática ou praticou atos fraudulentos ou ilegais; e, 

12.1.3. Não seja possível realizar a verificação da identidade do Cliente, ou se os dados e 
informações fornecidos por ele estiverem incorretos. 

 

13. Disposições gerais: 
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13.1. Você deve ficar atento a atos que são contrários aos nossos Termos de Uso, nossa Política de 
Privacidade, ou à legislação vigente e que não devem ser praticados por você em nosso Site e/ou 
Plataforma em nenhuma circunstância. Dentre eles, a título de exemplo: 

13.1.1.  Realizar quaisquer operações ilícitas, contrárias a legislação vigente, à moral ou aos 
bons costumes, tais como, mas não se limitando a participação em práticas de pornografia, 
crimes financeiros, tráfico ilícito de drogas, crimes de violência sexual ou outras práticas que se 
saiba ou deva saber que são nulas ou anuláveis. 

13.1.2.  Realizar atos que prejudiquem o funcionamento ou manutenção de nosso Site ou 
Plataforma, incluindo por meio de vírus, trojans, malware, worm, bot, backdoor, spyware, 
rootkit, ou qualquer outro meio com este fim. 

13.2. Poderemos, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo e sem necessidade de comunicação prévia 
ao Cliente, encerrar, modificar ou suspender, total ou parcialmente, o acesso do Cliente à 
Plataforma, quando referido acesso ou cadastro violar as condições estabelecidas nestes Termos 
de Uso e/ou na Política de Privacidade.  

13.3. Poderemos ampliar a utilização da Conta de Pagamento, agregando novos serviços e produtos, ou 
interromper o fornecimento de determinado Serviço e Produto, a qualquer tempo.  

13.4. Caso qualquer disposição destes Termos de Uso ou da Política de Privacidade for considerada ilegal, 
nula ou inexequível por qualquer razão, as disposições restantes não serão afetadas e manter-se-
ão válidas e aplicáveis na máxima extensão possível. 

13.5. Caso a Arqia Pag venha a sofrer ou suportar qualquer perda e/ou prejuízo, por culpa ou dolo do 
Cliente, ficará este obrigado a ressarci-la de tais valores, incluindo, mas sem se limitar a despesas 
relacionadas a custas administrativas e/ou judiciais, taxas, emolumentos e honorários 
advocatícios, penalidades e multas que venham a ser aplicadas à Arqia Pag, devidamente 
atualizados de acordo com a variação do IGP-M/FGV ou índice que vier a substituí-lo.  

 

14. Lei e Foro Aplicáveis 

14.1. Estes Termos de Uso serão interpretados exclusivamente segundo as leis do Brasil. 

14.2. As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único competente 
para dirimir qualquer litígio resultante destes Termos de Uso ou da Política de Privacidade. 


