TERMO DE USO E SERVIÇOS - GERAL E ACEITAÇÃO
Ao contratar o CORBANTECH - Plano Start, bem como, ao utilizar o site corbantech.com.br
e/ou qualquer subdomínio a ele vinculado, pertencente, mantido e operado pela VIVER DE
CRÉDITO - Consultoria e Educação Empresarial - ME, e ao usar qualquer um dos serviços
prestados no site, você indica sua concordância com os termos e as condições (os "termos
de uso" ou "acordo") e com os Termos de Uso, que são publicados no endereço
corbantech.com.br e que estão incorporados neste documento por referência.
Se você não concordar com algum destes termos, por favor não aceite estes termos.
Os termos de uso constituem um acordo legal vinculativo entre si como usuário ("você" ou
“contratante”) e a VIVER DE CRÉDITO (“contratada”).
Ao utilizar estes serviços, você concorda em respeitar este acordo. Você só tem autorização
de usar o domínio corbantech.com.br (independentemente de seu acesso ou uso for
intencional) se concordar em cumprir todas as leis aplicáveis e o presente acordo.
A VIVER DE CRÉDITO pode modificar este acordo de tempos em tempos, mas se
compromete a notificar seus usuários sobre novas atualizações significativas antes delas
serem implementadas.
Do objeto
Para fins de objeto do presente termo de uso, caracteriza-se a criação de 01 página
estática, com modelo de layout de estrutura fixa, salvo personalização de acordo com a
identidade da marca da Contratante, que será construída na forma de "sub-website" do
domínio corbantech.com.br de propriedade da VIVER DE CRÉDITO.
O objeto ainda inclui:
●
●
●
●
●
●
●

Certificado SSL compartilhado;
Hospedagem compatível com a necessidade operacional das páginas;
2 formulários estáticos com integração a um CRM de e-mail marketing;
CRM grátis até 2 mil contatos;
Suporte Rápido (Help Desk Viver de Crédito / Área Exclusiva do Cliente);
Tagline "Plataforma de Crédito Digital";
Seal logo "Corbantech".
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Da estrutura da página
A estrutura do conteúdo e layout é fixo conforme o projeto original, ou seja, o modelo de
página contratado neste plano, sendo:
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hero com imagem em alta resolução fixa, transparência em degradê nas cores da
marca 86% ou adaptado à identidade visual da marca;
Cabeçalho: interno ou externo com logotipo positivo em png, fundo transparente, em
alta resolução, podendo ser usado em cores, desde que se ajuste ao layout do
projeto, menu de 4 links internos e 1 botão de redirecionamento com API do
Whatsapp configurada;
Headline, subheadline 1 e 2;
Formulário de proposta integrado;
Botão de FAQ "Perguntas Frequentes";
Seção "Sobre" (breve história da empresa) com ilustração ou foto;
Seção "Produtos" com foto, título e descrição;
Seção "operações" com ícones e título;
Seção "fale conosco" com formulário de contato, foto ou ilustração;
Seção FAQ - Perguntas Frequentes - Ajuda;
Barra de Alerta "Não cobramos depósito antecipado";
Rodapé personalizado de acordo com a identidade da marca.

Qualquer eventual modificação no projeto original, poderá será feito e considerado mera
cortesia por parte da CONTRATADA.
Do desenvolvimento
Após a entrega do primeiro protótipo, a CONTRATANTE tem até 3 dias úteis para
manifestar a necessidade de ajustes ou atualizações na sua página, que será ajustada em
conformidade com as solicitações e deverá ser entregue em até 3 dias úteis, para
considerações complementares antes da entrega oficial do projeto.
Após a entrega oficial do projeto, a CONTRATANTE tem 3 dias úteis para manifestar a
necessidade de ajustes ou atualizações na sua página. Depois da validação, eventuais
alterações estão sujeitas à cobrança e disponibilidade da equipe da VIVER DE CRÉDITO.
Da entrega e vigência contratual
O prazo de entrega da página é de até 10 (dez) dias úteis a contar do aceite deste termo e
compensação do pagamento da primeira mensalidade. Este prazo poderá ser prorrogado,
sem prejuízo para a CONTRATADA, caso a CONTRATANTE atrase o envio de materiais
solicitados, análise e/ou aprovação do protótipo.
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Do pagamento
O objeto deste termo de uso será mantido através de assinatura mensal no valor de R$
99,00 (noventa e nove reais), via boleto bancário, sempre no mês à vencer.
A página será produzida e mantida no ar enquanto a CONTRATANTE fizer os devidos
pagamentos das mensalidades. Desta forma, no caso de atrasos ou não pagamento de
uma ou mais mensalidades, o CONTRATANTE está ciente de que seu site será desativado
imediatamente e poderá não ser reativado novamente, independente de quantas
mensalidades já tenham sido pagas anteriormente.
Do Uso
A CONTRATANTE aceita a responsabilidade única por todas as suas atividades ao usar a
página, incluindo seu comportamento e todo e qualquer conteúdo que a mesma possa
enviar, postar ou compartilhar através do site.
A CONTRATANTE não vai usar o serviço do corbantech.com.br para qualquer finalidade
ilegal ou não autorizada.
A CONTRATANTE será responsável por assegurar que não viola as leis de sua jurisdição,
incluindo, sem limitação, as leis de direitos autorais.
O corbantech.com.br pode conter conteúdo e links de terceiros para sites de terceiros que
não pertençam nem sejam controlados pela VIVER DE CRÉDITO.
A VIVER DE CRÉDITO não tem controle, nem assume nenhuma responsabilidade pelo
conteúdo, pelas políticas de privacidade ou pelas práticas de qualquer conteúdo ou sites de
terceiros ou qualquer um dos seus conteúdos.
Ao utilizar a página, você expressamente isenta a VIVER DE CRÉDITO de toda e qualquer
responsabilidade decorrente do uso que fizer de qualquer site de terceiros.
Indenização
Você vai indenizar e isentar a VIVER DE CRÉDITO, suas filiais, licenciantes, provedores de
serviço, provedores de conteúdo, empregados, agentes, administradores e diretores
(referidas agora como Partes Isentas) de qualquer violação deste termo de uso por você,
incluindo o uso do conteúdo diferente do expresso aqui.
Você concorda que as Partes Isentas não têm responsabilidade ou conexão com qualquer
violação ou uso não autorizado e você concorda em remediar toda e qualquer perda, dano,
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julgamento, prêmios, custo, despesas e honorários advocatícios das Partes Isentas ligadas
a violação.
Você também indenizará e isentará as Partes Isentas de qualquer reivindicação de terceiros
resultante do uso da informação contida neste site.
Marcas Registradas
Marcas e logos relativos ao CORBANTECH presentes majoritariamente neste site são
propriedade da VIVER DE CRÉDITO.
A VIVER DE CRÉDITO não se responsabiliza pelo direito de marca, logo, conteúdo
institucional e identidade visual a ser fornecida por você para produção da sua página.
Promoção
Você confere à VIVER DE CRÉDITO o direito de promover o seu sub-website para terceiros
ou em suas mídias sociais, site, aplicativo, marketplace, mídias pagas ou outras mídias para
esta finalidade, não respondendo pelos direitos autorais, sempre que a fixação do mesmo
tiver eventualmente sido especialmente destinada para os fins aqui expostos.
Segurança
Você não pode publicar enviar, apresentar ou fazer conexão com qualquer material que:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

você não tenha o direito de postar, incluindo material de propriedade de terceiros;
defenda atividade ilegal ou discutir a intenção de fazer algo ilegal;
seja vulgar, obsceno, pornográfico ou indecente;
possa ameaçar ou insultar outros, difamar, caluniar, invadir privacidade, perseguir,
ser obsceno, pornográfico, racista, assediar ou ofender;
busca explorar ou prejudicar crianças expondo-as a conteúdo inapropriado,
perguntar sobre informações pessoais ou qualquer outro do tipo;
solicitar fundos, divulgações ou patrocinadores;
inclua programas com vírus, worms e/ou Cavalos de Tróia ou qualquer outro código,
arquivo ou programa de computador destinado a interromper, destruir ou limitar a
funcionalidade de qualquer software ou hardware de computador ou
telecomunicações;
desobedeça qualquer política ou regra estabelecida de tempos em tempos para o
uso desse site ou qualquer rede conectada a ele;
contenha hiperlinks para sites que contenham conteúdo que se enquadrem nas
descrições acima;
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●

é expressamente proibido usar robots para inclusão de emails em massa utilizando
as integrações com os serviços de email disponíveis na VIVER DE CRÉDITO.

Mesmo sem a obrigação de fazê-lo, a VIVER DE CRÉDITO reserva o direito de monitorar o
uso deste sub-website para determinar o cumprimento deste termo de uso, assim como o
de remover ou vetar qualquer informação que esteja em desacordo com esse documento.
De qualquer forma, você é completamente responsável pelo conteúdo da sua página
vinculada ao seu subdomínio.
A VIVER DE CRÉDITO se reserva o direito de investigar potenciais violações a esse termo
de uso.
A VIVER DE CRÉDITO se reserva o direito de cooperar totalmente com as autoridades
competentes ou pedidos da justiça para que a VIVER DE CRÉDITO revele a identidade de
qualquer pessoa que publique e-mail, mensagem ou disponibilize qualquer material que
possa violar esse termo de uso.
Acesso ao sub-website
A VIVER DE CRÉDITO pelo presente documento, concede a você permissão para usar o
site, conforme definido nestes termos de uso, desde que:
1. Você não altere nem modifique qualquer parte que não possa ser razoavelmente
necessária para utilizar o subwebsite dentro do correspondentebancariodigital.com, para a
sua finalidade e/ou de uma forma permitida pela VIVER DE CRÉDITO; e
2. Você respeite os termos e condições destes termos de uso.
Eventos além do controle
Sob nenhuma circunstância, a VIVER DE CRÉDITO será responsabilizada por qualquer
atraso ou falha neste site e/ou qualquer um dos serviços e/ou informações no site, direta ou
indiretamente resultantes de, decorrentes de, relacionados ou em conexão com eventos
que estão além do controle razoável da VIVER DE CRÉDITO, incluindo, sem limitação,
falhas na Internet, falhas em equipamentos, falhas de energia elétrica, greves, falta de mão
de obra ou de materiais, incêndios, inundações, tempestades ou não execução de terceiros.
Advertência de teste BETA
Observe que o site corbantech.com.br é parte do produto Corbantech ou Corban Digital Plano Start da VIVER DE CRÉDITO e está atualmente em sua versão BETA e em fase de
testes BETA.
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Você compreende e concorda que eventualmente, os serviços ainda podem conter bugs de
software, sofrer interrupções e não funcionar como pretendido ou da forma designada. O
uso que você fizer dos serviços, nesta fase, significa sua compreensão e concordância em
participar dos testes BETA do serviço.
Suporte Rápido: canal oficial de contato para atendimento ao cliente
O canal oficial para entrar em contato com o nosso Suporte Rápido, é acessado por meio
de login e senha que serão fornecidos no e-mail de boas-vindas da sua assinatura do
presente
serviço.
Eventualmente,
você
poderá
utilizar
o
e-mail:
suporte@viverdecredito.com.br para esta finalidade.
Do foro
As partes elegem o foro de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para solução de qualquer dúvida decorrentes destes termos de uso.

LEIA AS CONDIÇÕES ABAIXO PARA PROSSEGUIR COM O ACEITE:
● Estou ciente que tenho direito à garantia de 7 dias a partir da data da compra (caso

eu seja um cliente totalmente novo dentro do Corbantech / Corban Digital - Plano
Start).
● Estou ciente de que esta é uma assinatura com recorrência mensal que será cobrada
todo mês caso não seja cancelada por mim, através do canal oficial de atendimento.
● Eu estou ciente que a qualquer momento eu posso cancelar a minha assinatura e
não ser mais cobrado pelo serviço e não terei direito a reembolso parcial,
independentemente de não haver completado o ciclo mensal (30 dias), podendo o
meu sub-website permanecer no ar até o respectivo término do mês de
cancelamento. 
● Estou ciente de que o cancelamento da minha assinatura poderá remover
permantentemente o meu sub-website do ar, de modo que não poderei retormar
novamente depois.

TEREI ACESSO A:
● Landing page layout / design estático + SSL (sub-website)
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● Inserido no subdomínio corbantech.com.br
● 2 formulários estáticos
● CRM grátis para até 2.000 contatos
● Suporte Rápido exclusivo
● Seal logo "Corbantech"

NÃO TEREI ACESSO A:
● Alterar o layout padrão do produto (conteúdo estrutural)
● Suporte via telefone ou whatsapp (somente por e-mail ou "Suporte Rápido / Help

Desk") 
● Teste A/B de página
● Analytics (relatório de medição de tráfego)
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