Condições gerais

Uze Ben - Clube de benefícios

Condições gerais do Uze Ben
O UZE BEN – CLUBE DE BENEFÍCIOS é um serviço oferecido pela UZE PROMOTORA DE
VENDAS LTDA, exclusivamente, aos Titulares (“Clientes” ou “Titulares”) dos cartões Uze. O
serviço será contratado mediante os presentes Termos e Condições previstos neste documento.

A plataforma
A Plataforma tem por objetivo oferecer benefícios exclusivos aos clientes do cartão UZE.
Todos os clientes desde que ativos (dentro dos critérios estabelecidos no item participantes),
poderão ter acesso à essa plataforma através de um computador ou qualquer outro dispositivo
conectado à internet, tais como smartphones ou tablets.

Participantes
Somente clientes ativos do cartão UZE que fizeram compras nos últimos 45 dias, que não
tenham 75 dias ou mais de atraso no pagamento de faturas e que não estejam bloqueados,
poderão se cadastrar na plataforma, tornando-se assim participantes e recebendo o direito de
usufruir com exclusividade dos benefícios oferecidos pelo Uze Ben.
– O login do UZE BEN será o CPF, será necessário ativar a conta no site www.uzeben.com.br
preenchendo os dados complementares e criando uma senha. Esses dados são pessoais,
intransferíveis e confidenciais e, portanto, não devem ser revelados a terceiros. A
responsabilidade pelo uso das funcionalidades do UZE BEN é integral do titular do cadastro.
Caso você tenha conhecimento da ameaça ou do fato de que seu login e senha foram obtidos
por terceiros, entre em contato imediatamente com a Uze Ben.

Parceiros
Somente estabelecimentos comerciais poderão ser cadastrados no UZE BEN e oferecer
descontos e/ou benefícios aos participantes.
– O cadastro será realizado diretamente pela UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA e abrangerá
diversas informações dos Parceiros, tais como: (i) razão social, (ii) informações de contato (nome,
cargo, telefone e e-mail), (iii) endereço da sede ou filial, (iv) CNPJ/MF, (v) informações sobre o
ponto de venda (físico ou virtual) correspondente ao Parceiro, (vi) outras informações solicitadas

nos formulários presentes no Clube de Benefícios, e (vii) Regulamento Específico dos Benefícios
e/ou da Promoção Comercial.
– O cadastro dos parceiros realizado pela UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA implica na
aceitação dos mesmos quanto a este termo. Cabe a Uze avaliar o Parceiro e o conteúdo do
Benefício e/ou Promoção Comercial e emitir sua aprovação ou não.
– Os Parceiros se comprometem e se responsabilizam pela veracidade, atualidade e exatidão
das informações incluídas e mantidas no cadastro. Qualquer alteração das informações incluídas
no cadastro deverá ser informada ao UZE.
– A UZE poderá, a seu exclusivo critério, suspender ou cancelar o cupom do Parceiro a qualquer
momento, mediante aviso por correio eletrônico enviado para a caixa postal indicada no
cadastro do Parceiro, caso haja a suspeita de que (i) as informações utilizadas no cadastro não
são verdadeiras, atualizadas e exatas, ou (ii) a Promoção Comercial e/ou o Benefício não tenha
sido honrada conforme prometido. Caso após a explicação do Parceiro acerca da suspeita
levantada e a confirmação de que não houve qualquer infração legal ou ao presente Termos de
Uso, a UZE ainda tenha interesse em divulgar a Promoção Comercial e/ou o Benefício, esta
poderá encerrar a suspensão ou o reativar a Promoção Comercial e/ou o Benefício.

Da participação na Uze Ben
– Os descontos e/ou benefícios dos Parceiros, bem como seus Regulamentos Específicos, serão
incluídos pela UZE diretamente na UZE BEN.
– Os descontos e/ou benefícios oferecidos na UZE BEN podem possuir características
impeditivas ou restritivas de uso por determinadas pessoas, portanto, cabe ao Participante
sempre ler atentamente a descrição, requisitos, características e informações dos descontos,
produtos e/ou benefícios antes de obtê-los, utilizá-los e/ou consumi-los, conforme aplicável.
Caso haja qualquer dúvida quanto à descrição, requisitos, características e informações dos
descontos, produtos e/ou benefícios, sugerimos que o Parceiro que ofereça o desconto, produto
e/ou benefício em questão seja consultado antes de obtê-los, utilizá-los e/ou consumi-los,
conforme aplicável.
– O Participante deve entender que a UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA cumpre a
disponibilização do UZE BEN, mas não a responsabilidade pela efetiva entrega de qualquer
benefício que o Parceiro forneça.

Segurança virtual

É defeso ao usuário prejudicar o perfeito funcionamento do UZE BEN, com atos de qualquer
natureza, como por exemplo: (i) Introduzir vírus, trojans, worms ou qualquer outro artifício
malicioso ou tecnologicamente prejudicial, (ii) Acessar a Plataforma ou qualquer servidor,
computador ou base de dados relacionada ao UZE BEN, sem a devida autorização (iii) A negação
de serviço (denial of service attack).
A UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer perdas, prejuízos
ou danos resultantes da violação de sua segurança virtual por terceiros.

Responsabilidade
Nem a UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA nem os seus prepostos, serão responsabilizados
pela qualidade, quantidade, pagamento, entrega ou qualquer outra obrigação relacionada aos
produtos e serviços obtidos nas Promoções Comerciais, tal como benefícios ou descontos
fornecidos por terceiros.
A UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA não terá responsabilidade por qualquer perda, prejuízo
e dano moral ou material (seja direto ou indireto) consequente do uso da Plataforma ou de
outros sites acessados a partir da UZE BEN.

Mudança das condições gerais
Reserva-se a UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA o direito de alterar a condições gerais a
qualquer momento, publicando uma versão atualizada.

Disposições gerais
Estas condições deverá prevalecer sobre qualquer outra comunicação ou acordo prévio ou
futuro, oral ou escrito, entre você e a UZE PROMOTORA DE VENDAS e relacionada a UZE BEN.
A utilização do UZE BEN, torna tacitamente cientificada e declarada pelo usuário, que a
participação em Promoções Comerciais, fruição de Benefícios e Descontos, a aquisição de
produtos e/ou a contratação de serviços através da Plataforma não viola qualquer lei ou
regulamento aplicável.
Fazem parte destes Termos de Uso, sendo obrigatórios seus cumprimentos, a Política de
Privacidade bem como todos e quaisquer avisos, regulamentos e instruções levados ao seu
conhecimento por qualquer meio, incluindo a UZE BEN, conforme alterados de tempo em tempo.

Caso exista qualquer divergência entre as condições constantes destes Termos de Uso e os
demais documentos citados acima, deverá prevalecer o disposto nestes Termos de Uso, exceto
se expresso o contrário em algum dos documentos.
O cadastro, conta de acesso ou qualquer outra forma de inscrição ou uso do Participante que
tenha feito uso da UZE BEN de forma contrária ao previsto neste Termo de Uso, pode ser
cancelar a qualquer tempo e sem aviso prévio.
Estes Termos de Uso são regidos pelas leis vigentes na República Federativa do Brasil. Os
tribunais brasileiros terão jurisdição exclusiva sobre qualquer reclamação resultante ou
relacionada ao acesso à UZE BEN, ainda que o usuário possua domicílio ou residência no
exterior.
Caso após a leitura destes Termos de Uso ou durante o uso do UZE BEN você possua alguma
dúvida ou queira entrar em contato com o UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA por qualquer
outro motivo, poderá entrar em contato através do e-mail: uzeben@uzecartoes.com.br.

