
 Termos e condições do serviço 1-clique  

 

 

1. Preenchendo o formulário de pagamento com as informações do cartão bancário 

(pagamento), ao marcar (verificar) a opção "Guardar o cartão" na caixa de seleção, e clicar no 

botão de confirmação de pagamento, o CONTRATANTE manifesta o seu total consentimento 

destes termos e condições e autoriza o prestador de serviços de pagamento a armazenar o 

nome completo, a data de validade do cartão, o Número de Conta Permanente (PAN) do 

CONTRATANTE (doravante referido como "Credenciais no Arquivo" (COF)) e 

automaticamente, sem autorização adicional, a processar as transações iniciadas pelo Cliente 

usando o COF e a debitar do cartão bancário do CONTRATANTE (pagamento), à pedido do 

CONTRATANTE, fundos determinados pelo CONTRATANTE para reabastecer o saldo da 

conta do Cliente na Empresa, sem re-inserir os dados do cartão bancário (doravante referido 

como serviço 1-Clique). 

2. Descrição do serviço 1-Clique: para recarregar o saldo da conta do Cliente no sistema de 

contabilidade da Empresa, para as transações entre o CONTRATANTE e a Empresa, em 

conformidade com o Acordo entre as Partes. 

3. As seguintes informações serão fornecidas na confirmação da transação: número do cartão 

(parcial), valor da transação, comissão (se aplicável), a moeda de transação, data da 

transação, localização da Empresa. 

4. O CONTRATANTE reconhece e concorda que a confirmação do uso do serviço de 1-Clique 

será fornecida ao CONTRATANTE dentro de 2 (dois) dias úteis para o endereço de e-mail do 

CONTRATANTE. 

5. Usando o serviço 1-Clique, o CONTRATANTE confirma que ele é o proprietário (usuário 

autorizado) de cartão bancário, das Credenciais no Arquivo para o qual são utilizados para 

fornecer 1-Clique em serviço. 

6. O CONTRATANTE assume a responsabilidade total por todos os pagamentos feitos pelo 

CONTRATANTE para reabastecer o saldo da conta do CONTRATANTE na CONTRATADA. A 

Empresa e/ou o prestador de serviços de pagamento prevê apenas o pagamento da quantia 

indicada pelo CONTRATANTE. 

7. Após o clique do botão de confirmação de pagamento, o pagamento é considerado como 

processado e executado irrevogavelmente. Ao preencher o formulário de pagamento, o 

CONTRATANTE confirma que ele não está violando a legislação atual de nenhum país. Ao 

preencher o formulário de pagamento e aceitar os termos desta seção, o CONTRATANTE, 

como proprietário do cartão do banco (pagamento), confirma que ele tem o direito de usar os 

serviços oferecidos pela CONTRATADA. 

8. Ao começar a usar o site e/ou o terminal de negociação, o CONTRATANTE assume 

responsabilidade legal pelo cumprimento da legislação de qualquer país em que o site e/ou o 

terminal de negociação seja utilizado, e o CONTRATANTE confirma que atingiu ou excedeu a 

idade mínima legalmente necessária na jurisdição onde o site é usado. O CONTRATANTE 

confirma que o provedor do serviço de pagamento não é responsável por qualquer violação 

legal ou não autorizada das proibições sobre o uso do site e/ou do terminal de negociação. 

9. Estes Termos e condições entrarão em vigor após a autorização bem-sucedida (ou 

verificação) pelo banco emissor do cartão do Cliente e da Empresa, e o recebimento pela 

CONTRATADA da concordância pelo CONTRATANTE com estes Termos e condições. 

10. O CONTRATANTE confirma que o serviço de 1-Clique permanecerá em vigor até o 

CONTRATANTE cancelá-lo. Os termos do serviço 1-Clique, bem como o procedimento de 



cancelamento estão disponíveis na cláusula 8 de regulamento de operações não-comerciais e 

política KYC/AML no seguinte link https://olymptrade.com/docs/terms/opt/ru/non-trading-

regulation.pdf 

https://forex.olymptrade.com/docs/terms/forex/ru/non-trading-regulation.pdf 

11. A CONTRATADA irá notificar o CONTRATANTE sobre quaisquer alterações a estes Termos e 

condições 2 (dois) dias úteis antes de tais modificações entrarem em vigor. 

12. O provedor de serviços de pagamento não é responsável pela recusa/incapacidade de 

processamento das informações do cartão de pagamento do CONTRATANTE, ou por uma 

recusa associada à falta de permissão para efetuar o pagamento usando o cartão do banco do 

CONTRATANTE (pagamento), pelo banco que emitiu o cartão bancário (pagamento). O 

provedor de serviços de pagamento não é responsável pela qualidade ou alcance dos serviços 

da CONTRATADA oferecidos no site. O CONTRATANTE é obrigado a cumprir as regras e os 

requisitos estabelecidos pela CONTRATADA ao fazer um depósito na conta do Cliente. O 

provedor de serviços de pagamento apenas faz o pagamento e não é responsável por 

precificação, preços gerais e/ou valores totais. 

13. O CONTRATANTE concorda em se comunicar com a CONTRATADA por e-mail no seguinte 

endereço:  help@olymptrade.com 

14. Se você tiver quaisquer perguntas relacionadas com este Acordo, por favor, contate-nos por e-

mail help@olymptrade.com. 

15. Se o CONTRATANTE não concordar com estes termos e condições, o CONTRATANTE é 

obrigado a cancelar o pagamento de imediato e, se necessário, contatar a CONTRATADA 

diretamente no help@olymptrade.com 

https://olymptrade.com/docs/terms/opt/ru/non-trading-regulation.pdf
https://olymptrade.com/docs/terms/opt/ru/non-trading-regulation.pdf
mailto:help@olymptrade.com

