
  

 

ANEXO 1 à EUSA 
 

APÓLICE DE COBRANÇA, REEMBOLSO E RENOVAÇÃO 

 
TAXAS E ENCARGOS DE SERVIÇOS AVETTA; RENOVAÇÃO 
QUANDO VOCÊ ASSINAR OS SERVIÇOS AVETTA, A AVETTA COBRA UMA TAXA DE 

ATIVAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO OU DA CONTA BANCÁRIA QUE VOCÊ FORNECE À 

AVETTA (“Conta de pagamento”), E A AVETTA SALVA SUA INFORMAÇÃO DA CONTA DE 

PAGAMENTO. A MENOS QUE VOCÊ ENCERRE SUA ASSINATURA, SUA CONTA DE 

PAGAMENTO SERÁ AUTOMATICAMENTE COBRADA EM CADA UMA DAS SEGUINTES 

CIRCUNSTÂNCIAS: 

• SUA ASSINATURA SERÁ AUTOMATICAMENTE RENOVADA E SUA CONTA DE 
PAGAMENTO SERÁ AUTOMATICAMENTE COBRADA A CADA 12 MESES COM 
BASE NA DATA QUE VOCÊ ORIGINALMENTE ASSINOU O SERVIÇO AVETTA, A 
MENOS QUE CONTACTE A AVETTA PARA CANCELAR A SUA CONTA PELO 
MENOS 30 DIAS ANTES DA DATA DE RENOVAÇÃO. 
 

• O preço anual da Avetta pode ser visto na página Instalações, que você poderá 

analisar antes de concluir o registro. 
 

• A SUA CONTA DE PAGAMENTO SERÁ AUTOMATICAMENTE COBRADA CADA VEZ: 
o VOCÊ ATUALIZA SUA ASSINATURA ADICIONANDO UM SITE DE CLIENTE 

OU ADICIONANDO UM PRODUTO. 
o SUA ASSINATURA É ATUALIZADA POR UM CLIENTE QUE SELECIONA 

VOCÊ PARA SUA LISTA DE FORNECEDORES APROVADOS. 
o UM CLIENTE INFORME A AVETTA QUE VOCÊ É PARTE DA CADEIA DE 

FORNECIMENTO DO CLIENTE. 
 

Você reconhece e concorda que qualquer um dos Clientes da Avetta que fazem parte da Rede 
Avetta pode adicionar sua conta à "Lista de Fornecedores" aprovada de tal Cliente. Isso gera 
um e-mail de notificação para seu usuário principal, informando qual cliente adicionou você à sua 
Lista de Fornecedores aprovada e quando. Se você não quiser associar sua conta a esse 
cliente, poderá remover sua conta de sua Lista de Fornecedores aprovada entrando em contato 
com a Avetta. Nesse caso, o cliente será notificado de que você pediu para ser removido da 
Lista de Fornecedores aprovada pelo cliente. Se você não pedir a Avetta para remover você 
da lista de clientes dentro de 7 dias após a notificação, sua conta de pagamento será 
automaticamente cobrada conforme descrito acima e no Anexo 2 “Apólice de reembolso 
para fornecedores”. 

SE SUAS INFORMAÇÕES DA CONTA DE PAGAMENTO MUDAREM, VOCÊ DEVE 
CONTACTAR A AVETTA EM 949-936-4500 PARA ATUALIZAR SUAS INFORMAÇÕES DA 
CONTA DE PAGAMENTO. SE A AVETTA NÃO PUDER COBRAR DE SUA CONTA DE 
PAGAMENTO, SUA ASSINATURA SERÁ TERMINADA NO FINAL DO SEU PERÍODO DE 
ASSINATURA ATUAL. 
 

PROGRAMA DE PAGAMENTO DO CLIENTE  
A Avetta também oferece um programa no qual o Cliente opta pelo pagamento da taxa de 
cadastro e de assinatura do Fornecedor ("Programa de Pagamento do Cliente"). O Programa de 
Pagamento do Cliente é de exclusiva escolha do Cliente, pelo prazo que o Cliente selecionar e 
para um ou mais Fornecedores na Lista de Fornecedores do Cliente. Se você não quiser 
associar sua conta a esse Cliente, peça para a Avetta excluir a sua conta da Lista de 
Fornecedores aprovada. Nesse caso, o Cliente será notificado de que você pediu para ser 



  

 

excluído da Lista de Fornecedores aprovada por ele. Se você não quiser associar sua conta a 
esse Cliente, peça para a Avetta excluir a sua conta da Lista de Fornecedores aprovada. Nesse 
caso, o Cliente será notificado de que você pediu para ser excluído da Lista de Fornecedores 
aprovada por ele. 

 

RETIRADA DE IMPOSTOS 
Quaisquer impostos aplicáveis relativos a pagamentos devidos à Avetta, nos termos deste 
Contrato, serão assumidos por você e retidos por você em nome da Avetta quando você pagar a 
taxa de assinatura para a Avetta. 
 
É sua obrigação fornecer à Avetta uma cópia do comprovante fiscal para comprovar que os 
pagamentos de impostos foram devidamente resolvidos em nome da Avetta. 
 
Qualquer falha de sua parte em reter ou efetuar pagamentos de impostos às autoridades fiscais 
relevantes que levem a qualquer multa, sobretaxas ou glosa subsequente de uma reivindicação 
de dedução fiscal será sua exclusiva obrigação, e você indenizará a Avetta por todo e qualquer 
custo, despesas, e penalidades incorridas devido a tal falha. 

 

APÓLICE DE REEMBOLSO 
O Fornecedor tem direito a um reembolso total de suas Taxas de Assinatura somente se a Conta 

de Pagamento do Fornecedor for acidentalmente duplamente cobrada ou cobrada 

incorretamente. Por exemplo, o Fornecedor terá direito a receber um reembolso de uma Taxa de 

Assinatura se o Fornecedor enviar o pagamento duas vezes para a mesma associação ou se o 

Fornecedor pagar pela associação com uma Conta de Pagamento e também enviar um cheque 

à Avetta para associação. 

As Taxas de Assinatura são reembolsáveis se o Fornecedor cancelar sua Assinatura e 
notificar a Avetta por escrito de tal cancelamento no prazo de sete dias após a assinatura 
dos Serviços Avetta. As taxas de ativação não são reembolsáveis. 
 

Nenhum reembolso é fornecido após o pagamento de uma taxa de renovação. É de 

responsabilidade do Fornecedor entrar em contato com a Avetta e solicitar a desativação da 

associação 30 dias antes da Data de Renovação da Assinatura de Associação -- listada na 

página Editar Conta -- caso o Fornecedor opte por não renovar sua Assinatura para os Serviços 

Avetta. 

O fornecedor é responsável por garantir que o e-mail de contato do fornecedor seja preciso e 

atualizado. 

Os reembolsos serão pagos usando o mesmo método que o Fornecedor usou para pagar - Por 

exemplo, se o Fornecedor usou um cartão de crédito para pagar, então qualquer reembolso 

(conforme aplicável) será emitido para o mesmo cartão de crédito. 

 

 


