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Lhes damos boas-vindas à PayU! Agradecemos por utilizar nossos Serviços PayU.

Para utilizar nossos serviços é indispensável que leita e aceite estes Termos e Condições Gerais
de Uso para Usuários-Compradores PayU (adiante “T&Cs”) pois eles regem a relação que a PayU
possui contigo. Lhe recomendamos que os leia detidamente e que imprime ou guarde uma cópia
eletrônica dos mesmos para consulta posterior.

É indispensável que como Comprador se abstenha de aceitar estes T&Cs caso não tenha
capacidade legal para fazê-lo. A PayU não possui meios de verificar que você possui tal
capacidade, pelo qual presumirá que sua aceitação é vinculante.

Se, no momento do pagamento, for redirecionado aos websites PayU, aceitará estes T&Cs
clicando no check-box que declara “Aceito estes T&Cs”. Se, por outro lado, efetuar os
pagamentos nos websites dos Comércios PayU, presumiremos que aceitou os T&Cs publicados na
URL www.payu.com.
1. Generalidades
1.1. Estes T&Cs regem a relação sob a qual as empresas prestadoras de Serviços PayU
(adiante as “Empresas PayU” ou “PayU”) prestam os Serviços PayU a Compradores como
você.
1.2. Um Comprador é qualquer pessoa física ou jurídica que tenha aceitado estes T&Cs com
o objetivo de se beneficiar dos Serviços PayU.
1.3. Com a aceitação desde T&Cs, a PayU lhe permitirá o uso de uma plataforma
tecnológica (o “Sistema PayU” ou o “Sistema”) para que possa efetuar pagamentos
através dos meios de pagamento locais habilitados em cada País PayU pelos bens ou
serviços que lhe vendam os Comércios PayU (os “Serviços PayU”).
1.4. As Empresas PayU são as empresas prestadoras dos Serviços PayU, em sete (7)
países: Colômbia, Argentina, Brasil, México, Chile, Peru e Panamá (adiante os “Países
PayU”).
1.5. A Empresa PayU constituída na Colômbia é a PayU Colombia S.A.S., a constituída na
Argentina é a E-Payments S.A., a constituída no Brasil é a Latin American Payments
Serviços Ltda., a constituída no México é a Online Latin American Payments México
S.R.L.C.V., a constituída no Chile é a Dineromail Chile S.A., a constituída no Peru é a
Pagosonline Perú S.A.C e a constituída no Panamá é a Latin American Payments
Panamá S.A. (individual ou conjuntamente, segundo aplicável, “PayU”).
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1.6. Independentemente de seu domicílio, poderá acessar os Serviços PayU em
qualquer dos Países PayU, com o objetivo de pagar os Comércios PayU pela
aquisição de produtos ou serviços, sempre que a PayU tenha disponibilizado
meios de pagamentos locais no País PayU em que deseja efetuar o pagamento.
1.7. Os produtos ou serviços que poderá pagar através do Sistema PayU são
disponibilizados pelos comércios que tenham celebrado um contrato de mandato de
processamento e gestão de pagamentos com a PayU (“Comércios PayU”).

2. PARTICULARIDADES DO SERVIÇO PAYU

2.1. Atualmente, você pode se beneficiar dos Serviços PayU gratuitamente. Não obstante,
PayU poderá, a qualquer momento, cobrar por seus serviços. Em tal evento, você será
notificado e dado conhecimento.
2.2. PayU suspenderá ou cancelará sua utilização dos Serviços, a qualquer momento, caso
descumpra com estes T&Cs ou faça uso ilegítimo ou inadequado do Sistema.
2.3. A falta de ações imediatas da PayU frente ao descumprimento dos T&Cs não implicará
em renúncia da PayU a exercitar os direitos que lhe correspondam com o objetivo de
buscar indenização integral pelos prejuízos sofridos.

3. MODIFICAÇÕES REALIZADAS AOS T&Cs
3.1. Ocasionalmente, PayU poderá modificar estes T&Cs quando o considerar necessário.
3.2. As modificações não serão aplicadas em caráter retroativo e entrarão em vigor a partir
de sua publicação na URL www.payulatam.com
3.3. Ao aceitar os T&Cs, você aceita suas modificações.
3.4. Se não estiver de acordo com as modificações feitas pela PayU a estes T&Cs, deverá
abster-se de utilizar os Serviços PayU.

4. RESTRIÇÕES AO USO DO SISTEMA
4.1. Como Comprador, você deve abster-se de utilizar o Sistema ao fazer o seguinte:
4.1.1.Pagar quantias em dinheiro que não resultem de uma aquisição de um produto ou
serviço a um Comércio PayU.
4.1.2.Realizar transferências de dinheiro a contas bancárias próprias ou de terceiros.
4.1.3.Receber adiantamentos de valores, adquirir valores, cheques de viagem, realizar
remessas postais, entre outras atividades de intermediação bancária ou mercantil.
4.1.4.Pagar pela aquisição de produtos ou serviços ilícitos ou proibidos pelas Empresas,
os quais podem ser consultados na URL www.payu.com
4.1.5.Intervir no Sistema ou acessar este utilizando de método distinto da interface e
instruções proporcionadas pela PayU.

5. DECLARAÇÕES DO COMPRADOR
5.1. Ao utilizar os Serviços PayU, você compreende e aceita o seguinte:
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5.1.1.PayU não tem como objeto ser um sistema de captação de recursos ou de
recebimento de depósitos.
5.1.2.PayU recebe os pagamentos originados da aquisição de bens e/ou serviços, na
qualidade de simples mandatário dos Comércios PayU. Isso quer dizer que quando
você realiza um pagamento através do Sistema PayU, está realizando o pagamento
correspondente ao Comércio PayU.
5.1.3.Os pagamentos que fizer serão regidos pela lei do país da Empresa PayU que
processar o pagamento.
5.1.4.PayU não possui responsabilidade alguma no que diz respeito à quantidade,
qualidade, segurança, idoneidade e prazo de entrega dos produtos ou serviços
vendidos pelos Comércios PayU.
5.1.5.PayU não atua como mandatário do Comprador ou do Comércio com o objetivo de
cumprir com as obrigações tributárias ou cambiárias de qualquer destes que surjam
de compra ou venda celebrada entre eles.
5.1.6.PayU responderá pelo manuseio de seus dados pessoais, todavia, não será
responsável pelo uso de tais dados pelo Comércio PayU.
6. PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE
6.1. PayU reconhece que, como Comprador, você é o único titular de seus dados
pessoais e se esforça para proteger a privacidade e confidencialidade dos mesmos.
6.1. PayU tratará sua informação pessoal, tal como endereço de e-mail, telefones, endereço
físico, entre outros, e os dados informáticos, tais como IP, Cookies, entre outros, de
acordo com sua Política de Privacidade, que pode ser consultada em www.payu.com.
6.2. Com seu aceite destes T&Cs, você autoriza a PayU a utilizar seus dados pessoais para
os seguintes fins:
6.2.1. Validar sua informação com terceiros, tais como instituições financeiras emissoras
dos meios de pagamento utilizados pelo Comprador, franquias de adquirentes como
Visa e Mastercard, entre outras, com o objetivo de validar e processar seus
pagamentos através do Sistema.
6.2.2.Utilizar seus dados nos filtros internos ou fornecidos por terceiros a PayU, com o
objetivo de mitigar o risco de uso indevido de informação dos portadores de cartão.
6.2.3.Fornecer-lhe um serviço de atendimento ao cliente e solução de problemas.
6.2.4. Prevenir que o sistema da PAyU seja utilizado para realizar atividades ilegais e
monitorar o cumprimento do disposto nestes T&Cs.
6.2.5.Personalizar, medir e melhorar os serviços prestados pela PayU, assim como
melhorar nossas páginas web e acessos aos serviços da PayU.
6.2.6.Comparar a informação para verificar sua precisão.
6.2.7.Lhe informar sobre falhas ou atualizações dos serviços.
6.2.8. Verificar sua identidade.
6.2.9. Realizar contato ou lhe enviar notificações, caso seja necessário. PayU respeita
suas preferências quanto à vias de comunicação e contato. Se não deseja receber
notificações através de mensagens de texto em seu dispositivo, ou prefira recebe-las
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por uma única via de comunicação, por exemplo por e-mail, pode comunicar tal fato à
PayU.
6.2.10. Resolver disputas.
6.2.11. Faturar o uso dos serviços PayU.
6.2.12. Usar a informação para fins internos, como auditorias, análises de dados e
investigações para melhorar os produtos, serviços e comunicações com os usuários
dos serviços da PayU.
6.2.13. Realizar o tratamento de seus dados pessoais nos servidores da PayU, que
podem estar localizados em diversos países do mundo. Com a aceitação destes
T&Cs nos autoriza a realizar o tratamento de seus dados pessoais em servidores que
não estejam localizados em seu país de residência.
6.2.14. PayU se reserva o direito de transferir sua informação pessoa para fora do país de
sua residência e domicílio. Ao utilizar os serviços PayU, nos autoriza a realizar tal
transferência de informações para fora de seu país.
6.2.15. Armazenar seus dados pessoais pelo tempo que seja necessário, conforme as leis
comerciais ou de privacidade e proteção da informação nos diferentes países em que
a PayU presta seus serviços.
6.2.16. Enviar informação promocional e publicitária das Empresas PayU, dos Comércios
PayU e de terceiros que incluam promoções para compra de produtos ou serviços
através da PayU.
6.2.17. Solicitar sua opinião ou participação em pesquisas eletrônicas.
6.2.18. Enviar cupons de desconto e lhe conceder benefícios para futuras compras
através da PayU.
6.2.19. Propor afiliação a programas de lealdade, criar perfis de consumo de Compradores
e lhe enviar materiais promocionais e publicitários que possam ser de seu interesse.
6.2.20. Organizar e realizar concurso, jogos, ofertas ou operações de promoção ou
marketing e eventos similares da PayU e/ou os comércios vinculados ou não à PayU.
6.2.21. Você poderá solicitar à PayU, a qualquer momento, que nos abstenhamos de lhe
enviar informação promocional ou publicitária, ou que te enviemos somente certas
informações; assim como nos pedir que seus dados somente sejam usados para
efeito de realizar pagamentos a Comércios PayU.
6.3. PayU garantirá tratamento adequado a seus dados pessoais, porém se eximirá de
responsabilidade frente ao tratamento que lhes deem os Comércios PayU, ou os terceiros
que tenham sido autorizados para tal.
7. RENÚNCIA A GARANTIAS
7.1. QUANDO VOCÊ UTILIZA OS SERVIÇOS PAYU, O FAZ POR CONTA E RISCO
PRÓPRIOS. DISTO SE DEPREENDEM AS SEGUINTES CONSEQUÊNCIAS:

7.1.1.O SOFTWARE, O SISTEMA E OS WEBSITES DA PAYU, APRESENTAM SEUS
SERVIÇOS DA MANEIRA COMO SE ENCONTRAM, NÃO FORNECENDO
QUAISQUER TIPOS DE GARANTIAS CONTRA EVENTUAIS RISCOS QUE
POSSAM SURGIR.
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7.1.2.PAYU NÃO FORNECE, SOB NENHUM CIRCUNSTÂNCIA, GARANTIAS QUANTO À
QUALIDADE, RENDIMENTO OU APTIDÃO PARA USO DO SISTEMA OU DO
SERVIÇO; A DISPONIBILIDADE OU ACESSIBILIDADE CONSTANTE DO
SISTEMA, DOS WEBSITES E DO SERVIÇO, NEM DA SEGURANÇA DO SISTEMA;
TAMPOUCO GARANTEM QUE NÃO OCORRERÃO DEMORAS NA VALIDAÇÃO
DOS PAGAMENTOS QUE REALIZE O COMPRADOR, E, EM PARTICULAR, QUE
NÃO OCORRERÃO FRAUDES DE TERCEIROS COM A INFORMAÇÃO DO
COMPRADOR.
8. RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
8.1. PAYU OFERECE SEUS SERVIÇOS COM UM NÍVEL DE COMPETÊNCIA E DILIGÊNCIA
RAZOÁVEL.
8.2. PAYU NÃO SERÁ RESPONSÁVEL, CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUALMENTE,
POR NENHUM DANO INDIRETO, ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, LUCROS
CESSANTES, PERDA DE OPORTUNIDADES, ENTRE OUTROS DANOS
CONSEQUENCIAIS, COM SUA OCORRÊNCIA PREVISTA OU NÃO PREVIAMENTE
PELA PAYU, RESULTANTE DA INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO, DA DEMORA NO
PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO, DE FRAUDE PELO USO INDEVIDO DO
COMPRADOR OU DO COMÉRCIO, OU DE QUALQUER OUTRO DANO
INDIRETAMENTE RELACIONADO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAYU.
8.3. PAYU RESPONDERÁ, CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUALMENTE, POR
QUALQUER DANO QUE SEJA CERTO, PESSOAL E DIRETO, QUE CAUSE
DOLOSAMENTE, OU POR SUA NEGLIGÊNCIA GRAVE.
8.4. A RESPONSABILIDADE DE PAYU EM TAIS EVENTOS NÃO EXCEDERÁ A
QUANTIDADE PAGA PELO COMPRADOR À PAYU, CASO EXISTA COBRANÇA PELO
SERVIÇO OU, EM CASO CONTRÁRIO, ATÉ A QUANTIA MÁXIMA EQUIVALENTE A
CINQUENTA DÓLARES AMERICANOS (USD 50,00).
9. RESCISÃO
9.1. Você poderá deixar de usar os Serviços PayU a qualquer momento.
9.2. De igual modo, a PayU pode deixar de prestar os Serviços a qualquer momento se:
a) Se descumprir estes T&Cs.
b) Se PayU suspeitar razoavelmente que os Serviços estiverem sendo utilizados de
maneira fraudulenta ou que sua conta esteja sendo usada por terceiros de maneira
fraudulenta;
c) De maneira imediata, se for exigida alteração pelas leis ou regulamentações
aplicáveis ao País PayU, ou quando for exigido por um regulador ou autoridade legal.
d) De maneira imediata, caso a PayU decida deixar de oferecer seus serviços em um
determinado País PayU.
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1.
Como Comprador, você aceita o uso das comunicações eletrônicas para modificar
estes T&Cs como meios válidos para realizar notificações e para manter contato com a
PayU.
10.2.
Se algum tribunal ou organismo administrativo de jurisdição competente ou um
tribunal de arbitragem determinar que alguma das disposições dos T&Cs ou parte destes
é ilegal, inválida ou não exigível, tal disposição será compreendida como não escrita, sem
que isso afete a legalidade, validade ou exigibilidade do restante destes T&Cs.
10.3.
Você não poderá ceder este contrato ou qualquer direito ou obrigação surgido
deste sem autorização da PayU. A PayU poderá, sem prévio aviso, ceder a terceiros este
contrato ou qualquer direito ou obrigação surgida deste.
10.4.
PayU não estará violando ou descumprindo nenhuma de suas obrigações surgidas
em razão deste contrato, quando seja vítima de ocorrência originada de situação de força
maior. Uma situação de força maior se refere a qualquer fato ou situação que escape ou
esteja além do controle da PayU.
10.5.
Você poderá entrar em contato direto com a PayU enviando um e-mail ao seguinte
endereço: sac@payulatam.com
10.6.
PayU entrará em contato contigo com o objetivo de responder suas dúvidas.
11. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E JURISDIÇÃO
11.1.
A legislação aplicável para dirimir disputas surgidas entre a PayU e o Comprador
será a legislação do país de domicílio da Empresa PayU que processou o pagamento em
questão.
11.2.
As disputas surgidas estarão sujeitas à jurisdição dos tribunais competentes no
País PayU em que tenha sido processado o pagamento em questão.
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ANEXO
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS NOS PAÍSES PAYU
Disposições aplicáveis ao Brasil

(Somente aplicável a Comércios que realizem vendas de produtos ou serviços no Brasil)
1. Particularidades aplicáveis aos Compradores PayU no Brasil
1.1. Ao usar a Plataforma PayU, o Comprador outorga um mandato de gerenciamento de
pagamentos à PayU, instruindo a PayU para que receba em seu nome e por sua conta, o
valor dos produtos ou serviços adquiridos dos Comércios e dê a destinação solicitada pelo
Comprador, nos termos deste Contrato com o objetivo de efetuar o pagamento por tal
produto ou serviço.
1.2. A PayU poderá, ao detectar a destinação solicitada pelo Comprador dos valores
repassados, recusar o cumprimento da ordem de pagamento efetuada pelo Comprador,
devolvendo os valores ao Comprador pelos meios disponíveis de acordo com o Sistema
Financeiro Nacional.

2. Direito de Arrependimento. O Comprador ao adquirir um produto ou serviço através da
Plataforma PayU poderá utilizar o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do
Consumidor durante sete (7) dias após a aprovação do pagamento. PayU informará ao Comércio
de tal solicitação de exercício de direito de arrependimento para que cancele a compra e realize
todos os trâmites necessários a fim de realizar o reembolso do valor pago.
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