
 

 

Contrato de armazenamento das credenciais do titular do cartão 

 

1. Este Contrato de armazenamento das credenciais do titular do cartão (doravante o "Contrato") é 
celebrado entre você (doravante mencionado como o "Titular do cartão") e a VISEPOINT LIMITED, 
N.º de registro C 94716, registrado em: ACT - BARON COURT, KARLU GALEA STREET, 
Cidade/Localidade VICTORIA (GOZO) VCT 2604, País MALTA (doravante o "Comerciante").  

2. Ao marcar a opção relevante, você expressa sua autorização total a esse Contrato e autoriza o  
Comerciante e seu prestador de serviço de processamento de pagamentos a armazenar seu nome, 
sobrenome, data de validade do cartão e número PAN (doravante as "Credenciais arquivadas" 
(CA)) e a iniciar transações em seu nome (doravante "Transações com CA in iciadas pelo 
comerciante") e/ou a processar transações iniciadas por você (doravante "Transações com CA 
iniciadas pelo titular do cartão"), ambas usando as Credenciais Arquivadas, conforme indicado 
abaixo. 

3. Declarações do Comerciante: 
3.1. Suas Credenciais serão usadas para: Transações com CA iniciadas pelo titular do cartão e 

Transações com CA iniciadas pelo comerciante. 

3.2. Descrição dos serviços: Fixed Time Trades e serviços de FX conforme descrito no Contrato de 
serviço em nosso site. 

3.3. Data fixa ou intervalo da Transação: N/A 

3.4. Evento que iniciará a Transação: solicitação do titular do cartão para repor o saldo do cliente. 
4. Os seguintes detalhes com relação a este Contrato serão inclusos na confirmação da transação: 

número do cartão, valor da transação, taxas extras (se aplicáveis), moeda da transação, data da 
transação, código de autorização e a localização do comerciante.  

5. Você será notificado de qualquer alteração a este Contrato 7 (sete) dias úteis antes de tais 
mudanças entrarem em vigor com relação a Transações com CA iniciadas pelo comerciante 
agendadas (com intervalos fixos e regulares) e 2 (dois) dias úteis antes de tais mudanças entrarem 
em vigor com relação a Transações com CA iniciadas pelo comerciante que não estejam agendadas 
ou com relação a Transações com CA iniciadas pelo titular do cartão. 

6. O Contrato entrará em vigor após a autorização (ou verificação de conta) pelo emissor do seu 
cartão e recebimento da sua autorização deste Contrato pelo Comerciante, e será válido até que 
seja encerrado por você ou pelo Comerciante de acordo com a política de Cancelamento.  

7. As políticas de Cancelamento e reembolso do Comerciante estão acessíveis no link abaixo: 
https://cdn1.olymptrade.com/1.0.19652/docs/terms/general/en/non-trading-regulation.pdf 

8. Caso tenha alguma dúvida relacionada a este Contrato, entre em contato com 
help@olymptrade.com 
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