
Isenção de Responsabilidades 

Você compreende e concorda expressamente que seu acesso e uso do site, do aplicativo e dos smart 

contracts são por sua conta e risco, e que o site, o app e os smart contracts são fornecidos "como 

estão" e "conforme disponíveis" sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas. Na máxima 

extensão permitida de acordo com a lei aplicável, nós, não oferecemos garantias relacionadas ao site, 

ao aplicativo e aos smart. 

 Nós não garantimos a você que: (A) seu acesso ou uso do site, do aplicativo e dos smart contracts 

atenderão aos seus requisitos, (B) seu acesso ou uso do site, aplicativo e smart contracts será 

ininterrupto, oportuno, seguro ou livre de erros, (C) os dados de uso fornecidos através do site, do 

aplicativo e dos smart contracts serão precisos, (D) o site, o app e os smart contracts ou qualquer 

conteúdo, serviços ou recursos disponibilizados no site ou através do site, o app e os smart contracts 

estão livres de vírus ou outros componentes prejudiciais, ou (E) que quaisquer dados que você divulga 

quando usa o site, o aplicativo e os smart contracts serão seguros.  

Você aceita os riscos de segurança inerentes de fornecer informações e negociar online pela internet 

e concorda que não temos nenhuma responsabilidade por qualquer quebra de segurança. 

Não seremos responsáveis por quaisquer perdas que você incorrer como resultado de seu uso da rede 

binance smart chain ou outra rede, incluindo, mas não limitado a quaisquer perdas, danos ou 

reclamações decorrentes de: (A) erro do usuário, como esquecimento de senhas ou contratos smart 

construídos incorretamente ou outras transações; (B) falha do servidor ou perda de dados; (C) 

arquivos de carteira corruptos; (D) acesso não autorizado ou atividades de terceiros, incluindo, mas 

não se limitando ao uso de vírus, phishing, brute forcing ou outros meios de ataque contra o site, app, 

e a rede binance smart chain ou outra rede que porventura for utilizada. 

Os tokens e criptomoedas desenvolvidos pela Paycoin Solutions Ltda são ativos digitais intangíveis. 

Todos os contratos inteligentes são conduzidos e ocorrem no lado descentralizado dentro da rede 

BSC. A Paycoin Solutions Ltda não tem controle e não oferece garantias ou promessas com relação 

aos smart contracts. A Paycoin Solutions Ltda não é responsável por perdas devido a blockchains ou 

qualquer tipo de wallet utilizada.  



Presunção de risco 

Você aceita e reconhece cada um dos seguintes itens: 

 

A. Os preços dos ativos na blockchain são extremamente voláteis. As flutuações no preço de outros 

ativos digitais podem afetar material e diretamente o valor de qualquer token ou criptomoeda 

desenvolvido pela Paycoin Solutions Ltda e também podem estar sujeitos a uma volatilidade de 

preços significativa relacionadas aos próprios tokens ou criptomoedas. Não podemos garantir que 

quaisquer compradores de qualquer token ou criptomoeda desenvolvido pela  Paycoin Solutions Ltda 

não perderão dinheiro, inclusive, as perdas podem ser parciais ou totais. 

 

B. Você é o único responsável por determinar quais impostos, se houver, se aplicam às suas 

transações relacionadas a qualquer token ou criptomoeda desenvolvido pela Paycoin Solutions Ltda. 

A Paycoin Solutions Ltda não é responsável por determinar os impostos que se aplicam às suas 

transações no aplicativo, no site ou nos contratos inteligentes. 

 

C. O app não armazena tokens ou criptomoedas, apenas realiza transações entre pessoas e 

estabelecimentos comerciais.  

 

D. Existem riscos associados ao uso de um token ou criptomoeda, incluindo, entre outros, o risco de 

hardware, software e conexões de internet, o risco de introdução de software malicioso e o risco de 

terceiros obterem acesso não autorizado a informações armazenados em sua carteira. Você aceita e 

reconhece que a Paycoin Solutions Ltda não será responsável por quaisquer falhas de comunicação, 

interrupções, erros, distorções ou atrasos que você possa enfrentar ao usar a rede BSC ou outra 

qualquer, independentemente da causa. 

 



E. A falta de uso ou interesse público nos tokens ou criptomoedas desenvolvidas pela Paycoin 

Solutions Ltda pode impactar negativamente o desenvolvimento dos respectivos projetos, portanto, a 

utilidade potencial ou valor dos tokens e criptomoedas também poderá ser afetada. 

 

F. O regime regulatório que rege as tecnologias blockchain, criptomoedas e tokens ainda é incerto no 

Brasil e constantemente está sendo debatida pelo governo, e novos regulamentos ou políticas podem 

afetar diretamente o desenvolvimento dos projetos desenvolvidos pela Paycoin Solutions Ltda, 

portanto, a utilidade ou valor potencial dos tokens e criptomoedas também podem ser afetados por 

conta das ações governamentais no tocante ao universo das criptomoedas, tokens e blockchains. 

 

 


