
Termos e condições dos Accuity Online Look-up 
 

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORMULÁRIO DE PEDIDO 

 

1. Geral. 
 
1.1. Estes Termos e Condições aplicam-se ao Formulário de Pedido executado entre a 

Accuity Inc. e/ou LNRS Data Services Limited. e/ou Fircosoft Brasil Consultoria e 
Serviços de Informática Ltda., e/ou LexisNexis Serviços de Análise de Risco Ltda ou 
suas Afiliadas (todos referidos aqui como "Accuity" or “LNRS”) e o cliente identificado no 
Formulário de Pedido ("Cliente"), referente a serviços prestados no Brasil (cada um 
"Parte").  
 

1.2. Os Produtos incluídos no Formulário de Pedido podem ser fornecidos pela Accuity ou 
por um revendedor da Accuity e o Cliente concorda que ambos terão o direito de aplicar 
estes Termos e Condições como se fossem parte do Formulário de Pedido. 

 
1.3. Exceto pelas disposições relativas à Propriedade Intelectual, Limitação de 

Responsabilidade, Indenização, Informações Confidenciais ou Lei Aplicável e Jurisdição, 
no caso de qualquer inconsistência entre estes Termos e Condições e o Formulário de 
Pedido, os termos do Formulário de Pedido prevalecerão. 

 

2. Definições. Além de quaisquer termos definidos em outro lugar nestes Termos e Condições, 
os seguintes termos terão os significados estabelecidos abaixo: 
 
2.1. “Afiliada” significa qualquer entidade que direta ou indiretamente controle, seja 

controlada por, ou esteja sob controle comum com uma Parte, onde “controle” significa 
a posse, direta ou indireta, do poder de dirigir ou fazer com que a direção da 
administração e políticas de uma Parte, seja por meio de propriedade de títulos com 
direito a voto, por contrato ou de outra forma. 

 

2.2. “Usuário Autorizado” ou “Usuário” significa um funcionário pessoa individual do Cliente 
e, se especificamente identificado, suas Afiliadas ou contratados independentes (mas 
excluindo qualquer terceirizado, provedor de gerenciamento de instalações ou provedor 
de serviços de aplicativos) autorizado pelo Formulário de Pedido e/ou estes Termos e 
Condições para acessar os Produtos. 

 

2.3. “Horário Comercial” e “Dia Útil” significam das 9h00 às 18h00 (Horário Padrão Central 
para Suporte nas Américas e Horário de Greenwich para suporte fora das Américas), 



qualquer dia de segunda a sexta-feira, excluindo quaisquer feriados aplicáveis aos 
negócios da Accuity. 
 

2.4. “Obra Derivada” significa uma obra baseada ou derivada de uma ou mais obras pré-
existentes, como uma tradução, abreviação, condensação ou qualquer outra forma na 
qual uma obra possa ser reformulada, transformada ou adaptada. 
 

2.5. “Documentação” significa a atual documentação técnica e do usuário do Software, 
descrições de arquivos e outras informações escritas que descrevem as funções e 
características operacionais do Software ou explicam como instalar, usar, manter ou 
oferecer suporte a tal Software. A Documentação pode ser modificada de tempos em 
tempos para incorporar Aprimoramentos. 
 

2.6. “Aprimoramentos” significa quaisquer atualizações, upgrades, novos lançamentos, 
programação corretiva ou outras modificações nos Produtos e Documentação. No 
contexto do Software, “Aprimoramentos” são incluídos como parte da Manutenção. 
 

2.7. “Preço” significa os valores cobrados do Cliente pelos Produtos, Suporte e/ou Serviços, 
conforme aplicável. 

 
2.8. “Hosted Look-up Tool” significa qualquer Produto disponibilizado ao Cliente por meio 

da interface da Accuity, que permite aos Usuários Autorizados pesquisar, interrogar e 
visualizar dados, como Online Compliance, TGBR, Global Payment Web Service e IBAN 
completo, conforme estabelecido no Formulário de Pedido. 
 

2.9. “Direitos de Propriedade Intelectual” significa todos os direitos de patente, direitos 
autorais, direitos de marca registrada, direitos de marca de serviço, direitos de segredo 
comercial e outros direitos de propriedade semelhantes de qualquer tipo. 
 

2.10. "Lei" significa qualquer declaração, decreto, diretiva, decreto legislativo, ordem, 
portaria, regulamento, regra ou outra restrição vinculante de ou por qualquer 
departamento governamental federal, estadual, municipal, local, territorial ou outro 
departamento governamental, autoridade reguladora, autoridade judicial ou órgão 
administrativo aplicável à Accuity. 
 

2.11. “Restrições de Licença” significa quaisquer restrições ao uso dos Produtos pelo 
Cliente, conforme previsto no Formulário de Pedido ou nestes Termos e Condições. 
 

2.12. “Produto(s)” significa os dados, software ou outro conteúdo ou qualquer parte ou 
componente do mesmo, disponibilizados ao Cliente pela Accuity. 

 
2.13. “Escopo de Uso” significa a descrição de como o Cliente está autorizado a acessar e 

usar os Produtos. 
 

2.14. “Software” significa os produtos de software de computador, em formato de código 
objeto, licenciados pela Accuity ao Cliente, se houver, bem como a Documentação 
relacionada a tal software. 



 

2.15. “Suporte” significa o suporte ao Produto fornecido pela Accuity ao Cliente conforme 
definido no Formulário de Pedido ou nestes Termos e Condições. 

 

3. Acesso aos Produtos. 
 
3.1. Licença. Sujeito ao cumprimento destes Termos e Condições, incluindo, mas não 

limitado ao pagamento das Taxas aplicáveis e do Escopo de Uso, a Accuity concede ao 
Cliente uma licença limitada, não exclusiva e intransferível para usar os Produtos 
exclusivamente para finalidade de negócios internos do Cliente e benefício exclusivo do 
Cliente. 
 

3.2. Restrições. Salvo disposição em contrário no Formulário de Pedido, nenhum Produto 
pode ser vendido, licenciado ou usado por ou em benefício de terceiros, incluindo a 
matriz, subsidiárias e/ou Afiliadas do Cliente. O Cliente será sempre responsável e 
responsabilizado por todo o uso dos Produtos. 

Estes Termos e Condições não autorizam: (1) uso simultâneo (uso dos Produtos por 
número superior ao número total de Usuários Autorizados ou compartilhamento de 
credenciais de acesso); (2) o uso de robótica ou quaisquer outras ferramentas 
automatizadas para acessar ou manipular de qualquer forma os Produtos; ou (3) a 
integração de Produtos em qualquer aplicativo, banco de dados ou sistema de 
computador do Cliente ou de terceiros. 

3.3. Aviso de Uso Fora do Escopo. O Cliente deverá informar imediatamente a Accuity sobre 
qualquer uso dos Produtos que esteja fora do Escopo de Uso relevante, concorda em 
pagar quaisquer Taxas por tal uso adicional e concorda em alterar o Formulário de 
Pedido ou assinar um contrato separado para refletir a mudança no Escopo de Uso. 
 

3.4. Titularidade. As cópias dos Produtos criados ou transferidos de acordo com o Formulário 
de Pedido não são vendidas, e o Cliente não recebe nenhum título ou propriedade de 
qualquer cópia dos Produtos e não recebe direitos sobre os Produtos além daqueles 
especificamente concedidos neste documento. A Accuity sempre mantém a titularidade 
de todos os Trabalhos Derivados, versões, modalidades, Aprimoramentos, todos os 
direitos de banco de dados e Direitos de Propriedade Intelectual sobre os Produtos, 
mesmo que o Cliente contribua para isso. A Accuity não transmite, por estes Termos e 
Condições, qualquer interesse de propriedade ou Direitos de Propriedade Intelectual ao 
Cliente. O Cliente concorda que os Produtos, incluindo todas as alterações feitas por 
qualquer pessoa nos Produtos e quaisquer materiais relacionados aos Produtos, 
fornecidos ou não pela Accuity, são propriedade valiosa da Accuity. A Accuity e suas 
Afiliadas se reservam todos os direitos não expressamente concedidos por estes Termos 
e Condições. 

 
 

3.5. Exclusões. Os direitos concedidos ao Cliente de acordo com estes Termos e Condições 
excluem expressamente o direito de oferecer os Produtos de qualquer forma como parte 



dos bancos de dados, produtos ou serviços do Cliente ou como um banco de dados 
distinto. Além disso, o Cliente não pode, direta ou indiretamente: (i) autorizar terceiros 
(incluindo Afiliadas do Cliente, clientes, clientes, fornecedores, ex-funcionários ou 
membros do público) a acessar, usar ou copiar os Produtos ou revender ou redistribuir 
os produtos; (ii) fornecer a terceiros qualquer cópia ou versão dos Produtos; (iii) remover 
qualquer aviso de direitos autorais ou outros direitos de propriedade incluídos nos 
Produtos; ou (iv) modificar, criar trabalhos derivados, distribuir, sublicenciar, fazer 
engenharia reversa, compilar, desmontar ou tentar derivar qualquer código-fonte dos 
Produtos. 
 

3.6. Links externos. Os Produtos podem conter links para sites externos de terceiros, 
incluindo, entre outros, reguladores governamentais. A Accuity e suas Afiliadas não são 
responsáveis e não têm controle sobre o conteúdo de tais sites e, na medida permitida 
por lei, isentam-se de qualquer responsabilidade e obrigação em relação às informações 
disponíveis em tais sites ou acessíveis a partir dos Produtos. 
 

3.7. Aprimoramentos. A Accuity pode fornecer Aprimoramentos aos Produtos. O Cliente 
reconhece que a falha em implementar prontamente e adequadamente quaisquer 
Aprimoramentos fornecidos pela Accuity pode tornar certos Produtos inutilizáveis ou não 
conformes e o Cliente concorda em assumir todos os riscos decorrentes. A falha do 
Cliente em implementar qualquer Aprimoramento em quaisquer Produtos isentará a 
Accuity de qualquer obrigação de fornecer Manutenção ou Suporte contínuo para esses 
Produtos. 
 

3.8. Nomes de usuário e senhas. Quando relevante, a Accuity atribuirá um nome de usuário 
e senha a cada Usuário Autorizado. Os nomes de usuário são exclusivos para o Usuário 
Autorizado individual nomeado e não podem ser compartilhados, transferidos ou 
utilizados por qualquer pessoa que não seja o Usuário Autorizado nomeado. A Accuity 
pode alterar nomes de usuário e/ou senhas de acordo com seus procedimentos de 
segurança padrão e informará o Cliente. O Cliente deverá notificar imediatamente a 
Accuity se tomar conhecimento ou suspeitar que qualquer Usuário não autorizado obteve 
uma senha ou acessou os Produtos. 
 

3.9. Manutenção da Hosted Look-up Tool. A Accuity se reserva o direito de fazer alterações 
na Hosted Look-up Tool ou em qualquer parte delas, incluindo, mas não se limitando ao 
seguinte: (i) alterações nas horas de manutenção e nos procedimentos de identificação 
do usuário, desde que a Accuity não faça alterações nas horas de manutenção exceto 
em caso de emergência sem aviso prévio de pelo menos quatorze (14) dias ao Cliente; 
(ii) para adicionar, emendar, excluir ou alterar qualquer um ou todos os Produtos; e (iii) 
retirar a Hosted Look-Up Tool de qualquer rede específica ou disponibilizar a Hosted 
Look-Up Tool através de qualquer rede adicional ou alternativa. 

 

4. Preço, Pagamento e Faturamento. 
 
4.1. Geral. Os Preços que podem ser devidos à Accuity por decorrência de um Formulário de 

Pedido serão estabelecidos no Formulário de Pedido. Salvo disposição em contrário no 



Formulário de Pedido, os Preços anuais serão automaticamente aumentados em 10% 
ao ano, de forma composta. A violação por parte do Cliente desta Cláusula 4, ou das 
partes correspondentes de qualquer Formulário de Pedido, será interpretada como uma 
violação material destes Termos e Condições. Todos os Preços pagos pelo Cliente não 
são reembolsáveis, sem direito a compensação. 
 

4.2. Tributos. Os Preços estabelecidos no Formulário de Pedido não incluem IVA (imposto 
sobre valor agregado), impostos sobre vendas ou quaisquer outros tributos ou taxas 
(“Tributos”). Os Tributos aplicáveis serão incluídos nas faturas/notas fiscais da Accuity. 
Exceto para Tributos baseados no lucro líquido da Accuity, o Cliente será responsável 
por todos os outros Tributos, juros ou multas decorrentes do cumprimento destes Termos 
e Condições. Quando o Cliente estiver isento por lei dos Tributos aplicáveis, o Cliente 
deverá fornecer um certificado de isenção à Accuity. 
 

4.3. Pagamento. O Cliente deverá fazer todos os pagamentos à Accuity de acordo com as 
instruções na fatura/nota fiscal, que incluirá uma data de vencimento de 30 (trinta) dias 
a partir do seu recebimento. Caso o Cliente conteste qualquer parte de uma fatura, o 
Cliente deverá notificar imediatamente a Accuity de todas essas contestações, com 
detalhes suficientes para que a Accuity possa avaliar e responder à contestação de 
forma razoável. Na pendência da resolução da disputa, o Cliente concorda em pagar 
todas as partes incontestáveis de qualquer fatura/nota fiscal. 
 

4.4. Suspensão dos Produtos. A Accuity pode suspender o acesso e o uso de todos os 
Produtos, Suporte e quaisquer Aprimoramentos até que todas as partes incontestáveis 
de qualquer fatura/nota fiscal pendente tenham sido integralmente pagas. Após o 
pagamento de faturas/notas fiscais incontestáveis vencidas, a Accuity restabelecerá o 
acesso e uso. 
 

4.5. Preço de Uso Fora das Restrições de Licença. Se a Accuity souber que o Cliente 
excedeu o Escopo de Uso relevante e/ou não está em conformidade com quaisquer 
Restrições de Uso, além de quaisquer outros recursos que a Accuity possa ter, incluindo 
o direito de suspender o acesso e uso de todos os Produtos, Suporte e quaisquer 
Aprimoramentos, o Cliente deverá pagar à Accuity os Preços aplicáveis proporcionais a 
tal uso e o Cliente concorda em alterar o Formulário de Pedido ou assinar um contrato 
separado para refletir o uso real. 
 

4.6. Número do Pedido de Compra. Se o Cliente exigir um número de pedido de compra ou 
informações semelhantes para processar ou pagar qualquer fatura da Accuity, o Cliente 
deverá fornecer à Accuity as informações de pedido de compra necessárias antes ou 
durante a execução do Formulário de Pedido. Qualquer requisito para um número de 
ordem de compra ou informações semelhantes não afeta ou de outra forma isenta a 
obrigação do Cliente de pagar qualquer fatura em tempo hábil. 

 

5. Garantias. Cada Parte declara e garante que cumprirá todas as Leis aplicáveis em relação 
ao fornecimento, recebimento ou uso dos Produtos. A Accuity garante que possui ou tem 
autoridade para licenciar ou conceder o direito de usar os Produtos. A Accuity garante ainda 



que envidará esforços comercialmente razoáveis para garantir que, no momento da entrega, 
os Produtos não contenham, conscientemente, vírus de computador, malware ou qualquer 
outro código de computador, arquivos ou programas projetados para danificar ou obter 
acesso não autorizado a quaisquer dados ou outras informações do Cliente, como aquelas 
comumente conhecidas como “cavalos de Tróia”. O precedente não inclui nenhum bloqueio 
de software ou outro mecanismo técnico incorporado ao Software para gerenciar o uso 
adequado. 
 
5.1. Fornecimento de Dados. OS DADOS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÃO” E 

CONFORME DISPONÍVEIS, SEM REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA DE QUALQUER 
TIPO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, DIREITOS DE 
PRIVACIDADE OU QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DECORRENTE DE 
ESTATUTO, CURSO DE NEGOCIAÇÃO, CURSO DE DESEMPENHO, OU USO DE 
COMÉRCIO. SEM LIMITAR A GENERALIDADE DO ANTERIOR: (A) A ACCUITY NÃO 
REPRESENTA OU GARANTE QUE OS DADOS OU ACESSO AOS MESMOS SERÃO 
ININTERRUPTOS OU LIVRES DE ERROS; B) A ACCUITY NÃO REPRESENTA NEM 
GARANTE A CORREÇÃO OU INTEGRIDADE DOS DADOS; E/OU (C) A ACCUITY 
NÃO TEM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR QUALQUER AÇÂO JUDICIAL DECORRENTE 
OU RELACIONADA AOS DADOS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO REIVINDICAÇÕES 
DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PRIVACIDADE. Partes dos Dados fornecidos abaixo 
são derivados de fontes públicas e estarão sujeitas à disponibilidade da fonte e às 
alterações de conteúdo implementadas pela fonte. Certos conteúdos podem ser 
resumidos e todas as informações devem ser consideradas dentro do contexto completo 
disponível nas fontes de terceiros, para as quais os links de origem são fornecidos. 
Accuity não é responsável pelo conteúdo de fontes de terceiros. O Cliente será 
responsável por suas próprias conclusões com base em relacionamentos e categorias 
nas informações fornecidas por fontes de terceiros. Devido à natureza das informações 
de registro público, os registros públicos e as fontes de dados disponíveis 
comercialmente usadas pela Accuity podem estar incompletas e conter informações 
imprecisas ou erros. O Cliente deverá verificar independentemente todos os Dados de 
acordo com suas próprias políticas e procedimentos. 
 

5.2. Para os Clientes nos EUA ou de outra forma sujeitos às leis dos EUA, o Cliente 
reconhece que a Accuity não é uma agência de relatórios do consumidor e nenhum dos 
Produtos constitui um 'relatório do consumidor' conforme tal termo é definido no Federal 
Fair Credit Reporting Act (FCRA), 15 EUA sec. 1681 et seq. Os Dados fornecidos ao 
Cliente não podem ser usados como um fator na decisão de cobrança de dívidas do 
consumidor, estabelecendo a elegibilidade de um consumidor para crédito, seguro, 
emprego, benefícios governamentais ou moradia, ou para qualquer outro propósito 
autorizado pela FCRA. Ao acessar os Produtos, o Cliente concorda em não usar os 
Produtos para qualquer finalidade autorizada pela FCRA ou em relação à tomada de 
uma ação adversa relacionada a um aplicativo do consumidor. 

 

5.3. Fornecimento de Software. EXCETO PELAS GARANTIAS EXPRESSAS AQUI FEITAS, 
A ACCUITY NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, 



INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE 
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. A ACCUITY NÃO 
GARANTE QUE O SOFTWARE FUNCIONE SEM ERROS OU QUE FUNCIONE SEM 
INTERRUPÇÃO IRRELEVANTE. A ACCUITY NÃO FORNECE GARANTIA EM 
RELAÇÃO A, E NÃO TERÁ RESPONSABILIDADE POR, QUALQUER AÇÃO JUDICIAL 
DECORRENTE DE: (A) UMA MODIFICAÇÃO DO SOFTWARE FEITA POR QUALQUER 
OUTRA QUE NÃO A ACCUITY, A MENOS QUE A ACCUITY APROVE TAL 
MODIFICAÇÃO POR ESCRITO; OU (B) USO DO SOFTWARE EM COMBINAÇÃO COM 
QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL NÃO AUTORIZADO NA DOCUMENTAÇÃO OU 
COM HARDWARE OU SOFTWARE ESPECIFICAMENTE PROIBIDO PELA 
DOCUMENTAÇÃO. 
 

5.4. Componentes de terceiros. A ACCUITY DEVE REPASSAR AO CLIENTE QUALQUER 
DIREITO DE GARANTIA QUE RECEBA DE UM FORNECEDOR TERCEIRO DE 
COMPONENTES DO SISTEMA NÃO AUTORIZADOS OU FABRICADOS PELO 
CLIENTE "COMPONENTES DE TERCEIROS") E DEVE COOPERAR 
RAZOÁVELMENTE COM O CLIENTE NA EXECUÇÃO DE TAIS DIREITOS, POR 
CONTA DO CLIENTE. A ACCUITY NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA, 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA COM RELAÇÃO A COMPONENTES DE TERCEIROS, E A 
ACCUITY NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER FALHA DE QUALQUER 
COMPONENTE DE TERCEIROS PARA FUNCIONAR COMO ESPERADO OU 
PRETENDIDO. 
 

5.5. Defeitos. A responsabilidade única e exclusiva da Accuity e o único e exclusivo recurso 
do Cliente com relação a um defeito no método no qual qualquer Material Licenciado é 
entregue devem ser limitados à obrigação da Accuity de reabastecer os materiais 
relevantes. 
 

6. Confidencialidade. 
 
6.1. Informação Confidencial. Todas as informações divulgadas (por qualquer meio, seja 

direta ou indiretamente antes ou depois da data do Formulário de Pedido) por qualquer 
uma das Partes (a “Parte Divulgadora”) (ou Afiliadas, subcontratados, agentes, 
consultores ou funcionários da Parte Divulgadora) para a outra Parte (a "Parte 
Receptora") (ou subcontratados, agentes, consultores ou funcionários da Parte 
Receptora), que se relacione com os negócios da Parte Divulgadora ou de suas Afiliadas, 
incluindo qualquer informação de natureza confidencial relativa aos produtos, operações, 
processos, planos, intenções, informações de produtos, oportunidades de mercado ou 
negócios da Parte ou de suas Afiliadas, contratados, fornecedores, clientes ou clientes, 
independentemente da forma, devem ser tratados como informações confidenciais e 
proprietárias (“Informações Confidenciais”) do Parte Divulgadora. 

 

6.2. Exceções. As obrigações de confidencialidade contidas nesta Cláusula não se aplicam 
às informações que: (i) sejam de conhecimento da Parte Receptora no momento da 
divulgação; (ii) recebido de um terceiro que não esteja vinculado a uma obrigação de 
confidencialidade; (iii) sem culpa da Parte Receptora geralmente conhecida por terceiros; 



(iv) desenvolvidos internamente de forma independente pela Parte Receptora; ou (v) 
deve ser divulgada por lei, por um tribunal de jurisdição competente ou por um órgão 
regulador autorizado ou bolsa de valores, desde que, se legalmente permitido, a Parte 
Receptora notifique a Parte Divulgadora da divulgação e (a) consulte a Parte Divulgadora 
sobre como qualquer divulgação de Informações Confidenciais pode ser minimizada; e 
(b) cooperar com a Parte Divulgadora em suas tentativas de minimizar a divulgação. 
 

6.3. Não-divulgação. As Informações Confidenciais podem ser compartilhadas com os 
funcionários, Afiliados, advogados, consultores, agentes, contratados e prestadores de 
serviços da Parte Receptora, desde que tenham necessidade de conhecer as 
Informações Confidenciais e a Parte Receptora deverá providenciar para que: (i) 
mantenham confidenciais as Informações Confidenciais da Parte Divulgadora usando 
não menos que um grau razoável de cuidado; (ii) não divulgar as Informações 
Confidenciais da Parte Divulgadora a qualquer pessoa, exceto de acordo com estes 
Termos e Condições, se primeiro obtiver o consentimento por escrito da Parte 
Divulgadora; e (iii) não usar as Informações Confidenciais da Parte Divulgadora, exceto 
conforme autorizado por estes Termos e Condições ou pela Parte Divulgadora. 
 

6.4. Alívio Equitativo. Se a Parte Receptora ou os representantes da Parte Receptora 
violarem esta Cláusula6, a Parte Divulgadora terá o direito de buscar compensação, 
medida cautelar e/ou desempenho específico. 

 

7. Proteção e Segurança de Informações Pessoais. 
 
7.1. Definições. Os termos em maiúsculas aqui utilizados terão os significados estabelecidos 

nesta Cláusula. 
 
7.1.1. “Parte Afetada” significa uma Parte destes Termos e Condições que sofra uma 
Violação de Segurança. 
 
7.1.2. “Usuários Autorizados” significa (i) funcionários autorizados; e (ii) quaisquer 
contratados, agentes e auditores que tenham necessidade de conhecer ou acessar 
Informações Pessoais para permitir que qualquer uma das Partes cumpra suas 
obrigações sob o Pedido ou estes Termos e Condições, e que estejam vinculados por 
escrito a obrigações de confidencialidade suficientes para proteger Informações 
Pessoais. 
 
7.1.3. “Leis de Proteção de Dados” significa todas as leis e regulamentos de proteção 
de dados em todas as jurisdições relevantes implicadas pelo Pedido e estes Termos e 
Condições. 
 
7.1.4. “Informações Pessoais” significa informações que identificam ou podem ser 
usadas para identificar um indivíduo ou podem ser usadas para autenticar um indivíduo. 
Exceto quando contrário às Leis de Proteção de Dados, as informações de contato 
comercial não são consideradas informações pessoais por si só. 
 



7.1.5. “Violação de Segurança” significa um uso não autorizado ou divulgação de 
Informações Pessoais que comprometa a segurança ou privacidade das Informações 
Pessoais. 
 
7.1.6. “Terceiro Não Autorizado” significa qualquer pessoa que não seja Funcionário(s) 
Autorizado(s).   

 

7.2. Disposições gerais. 
 
7.2.1. Na medida em que a Accuity ou o Cliente receba dados pessoais do outro, os 
termos do Adendo sobre Proteção de Dados do LexisNexis Risk Solutions Group em 
https://risk.lexisnexis.com/group/dpa serão aplicáveis, exceto na medida em que a 
Accuity estiver processando dados pessoais em nome do Cliente, os termos do Adendo 
sobre Processamento de Dados do Grupo LexisNexis Risk Solutions em 
https://risk.lexisnexis.com/group/dpa serão aplicáveis. 
 
7.2.2. O cliente reconhece e concorda que a Accuity pode usar as informações do cliente 
de acordo com sua Política de Privacidade disponível no site da Accuity. 
 
7.2.3. Quando aplicável, conforme exigido da Accuity sob as obrigações de 
transparência das Leis de Proteção de Dados, o Cliente deverá informar aos clientes, 
prospects e fornecedores do Cliente cujos dados pessoais a Accuity recebe como 
controladora que o Cliente compartilha seus dados pessoais com a Accuity conforme 
descrito no Aviso de Processamento aplicável em https://risk.lexisnexis.com/group/dpa, 
e o Cliente deverá disponibilizar à Accuity todas as informações necessárias para 
demonstrar tal conformidade com o exposto. 
 
7.2.4. O Cliente reconhece e concorda que os Serviços fornecidos podem incluir (i) 
compilar estatísticas e outras informações relacionadas ao desempenho, operação e uso 
dos Serviços e (ii) usar dados de forma agregada e/ou anônima para gerenciamento de 
segurança e operações ou para fins de pesquisa e desenvolvimento ou outros fins 
comerciais, desde que tais informações e dados não identifiquem ou sirvam para 
identificar o Cliente ou qualquer titular dos dados. 
 
7.2.5. O Cliente reconhece que as pontuações, análises e outros insights fornecidos pela 
Accuity ao Cliente não se destinam a ser usados como base única para qualquer decisão 
que afete significativamente um titular de dados e que o Cliente, não a Accuity, é 
responsável por todas e quaisquer decisões ou ações que leva. 
 
7.2.6. Se exigido por lei, o Cliente concorda em obter o consentimento do funcionário 
antes de fornecer os dados pessoais do funcionário à Accuity, onde tais dados pessoais 
serão processados pela Accuity. 
 
7.2.7. Ambas as Partes garantirão que os Usuários Autorizados tenham lido, 
compreendido e recebido as instruções apropriadas para cumprir as disposições desta 
Cláusula. 



 
7.2.8. Qualquer contrato, acordo de fornecedor ou acordo semelhante no qual um 
terceiro se tornará um Usuário Autorizado deve conter as mesmas disposições de 
proteção de dados para Informações Pessoais fornecidas nesta Cláusula. 

 

7.3. Padrão de Atendimento. 
 
7.3.1. Ambas as Partes devem cumprir estes Termos e Condições em sua coleta, 
recebimento, transmissão, armazenamento, descarte, uso e divulgação de tais Dados 
Pessoais e serão responsáveis pela coleta, recebimento, transmissão, acesso, 
armazenamento, descarte, uso e divulgação de Dados Pessoais sob seu controle ou em 
sua posse. Cada Parte será responsável e permanecerá responsável pela outra Parte 
pelas ações e omissões de todos os seus Usuários Autorizados em relação ao 
tratamento de Dados Pessoais como se fossem ações e omissões da própria Parte. 

 
7.3.2. Ambas as Partes concordam e comprometem-se a: (i) manter e manter todos os 
Dados Pessoais em estrita confidencialidade, usando o grau de cuidado apropriado para 
evitar acesso, uso ou divulgação não autorizados; (ii) usar e divulgar Dados Pessoais 
única e exclusivamente para os fins para os quais os Dados Pessoais foram coletadas, 
e não usar, vender, alugar, transferir, distribuir ou divulgar ou disponibilizar Dados 
Pessoais para seus próprios fins ou para benefício de qualquer pessoa que não seja ela 
mesma, em cada caso, sem o consentimento prévio por escrito da outra Parte; e (iii) não 
divulgar, direta ou indiretamente, Dados Pessoais a qualquer pessoa que não seja seus 
Usuários Autorizados, sem o consentimento expresso por escrito da outra Parte, a 
menos e na medida exigida pela lei aplicável, caso em que cada Parte envidará os 
melhores esforços para notificar a outra Parte antes de tal divulgação ou assim que for 
razoavelmente possível. 

 
7.4. Segurança da Informação. Ambas as Partes devem implementar e/ou manter 

salvaguardas administrativas, físicas e técnicas razoáveis para proteger os Dados 
Pessoais que não sejam menos rigorosas do que as práticas aceitas do setor e devem 
garantir que todas essas salvaguardas, incluindo a maneira pela qual os Dados Pessoais 
são coletados, acessados, usados, armazenados, processados, descartados e 
divulgados, cumprem as leis de proteção de dados e privacidade aplicáveis, bem como 
estes Termos e Condições. 

 

7.5. Procedimentos de Violação de Segurança. 
 

7.5.1. Ambas as Partes notificarão a outra Parte de uma Violação de Segurança o mais 
rápido possível, mas o mais tardar quarenta e oito (48) horas após a confirmação de uma 
Violação de Segurança e as partes deverão coordenar umas com as outras para 
investigar a Violação de Segurança. 

 
7.5.2. A Parte Afetada tomará medidas razoáveis para remediar imediatamente qualquer 
Violação de Segurança e impedir qualquer Violação de Segurança adicional às suas 



custas, de acordo com as leis, regulamentos e padrões aplicáveis. Não obstante qualquer 
outro recurso estabelecido nestes Termos e Condições, no caso de Dados Pessoais 
carregados pelo Cliente nos sistemas da Accuity, a ACCUITY NÃO SERÁ 
RESPONSÁVEL PERANTE ESTES TERMOS E CONDIÇÕES POR QUAISQUER 
DANOS DE QUALQUER TIPO, MESMO QUE TENHA SIDO AVISADO DA 
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. 

 
7.5.3. A Accuity se reserva o direito de relatar atos criminais ou civis relacionados ao 
uso e divulgação de Informações Pessoais pelo Cliente às Autoridades Governamentais 
aplicáveis. 

 

7.6. Devolução ou Destruição de Informações Pessoais. 
 
7.6.1. A qualquer momento, mediante solicitação por escrito ou após a rescisão ou 
expiração deste Contrato ou de qualquer Pedido, cada Parte deverá instruir a outra, a 
seu critério, a: 

 
7.6.1.1. devolver imediatamente todas as cópias, seja por escrito, eletrônico ou 
outra forma ou mídia, de Dados Pessoais em sua posse ou de Usuários 
Autorizados, ou  
 
7.6.1.2. dispor de forma segura de todas essas cópias; e  
 
7.6.1.3. certificar por escrito que tais Dados Pessoais foram devolvidos ou 
descartados de forma segura. 
 

7.6.2. Ambas as Partes se reservam o direito de reter informações pessoais para fins de 
conformidade legal ou porque podem ser incorporadas em seus arquivos eletrônicos ou 
externos como parte de seus procedimentos sistemáticos de backup e arquivamento. 
Quaisquer exceções devem ser fornecidas por escrito, declarando que as informações 
retidas não serão usadas para quaisquer fins e continuarão vinculadas às suas 
obrigações sob estes Termos e Condições. 
 

7.7. Violação Material. No caso de qualquer uma das Partes não cumprir qualquer uma das 
disposições desta Cláusula, a Parte não infratora poderá rescindir o Pedido 
imediatamente mediante notificação por escrito à outra Parte, sem responsabilidade ou 
obrigação adicional para a Parte infratora. 
 

7.8. Alterações. A Accuity pode alterar este Contrato a qualquer momento para alterar, 
adicionar, modificar ou remover os Serviços ou Produtos de dados ou qualquer parte dos 
Serviços ou Produtos de dados ou para alterar qualquer um dos termos deste Contrato: 
 
7.8.1. mediante a maior antecedência possível ao Cliente, para cumprir qualquer 
modificação na Lei Aplicável, políticas de Accuity, padrões da indústria, requisitos de 
segurança, acordos de terceiros ou uma Violação de Segurança; ou, 
 



7.8.2. a menos que exigido de outra forma pelas Leis de Proteção de Dados ou outras 
Leis relevantes, fazer alterações que não tenham um efeito material adverso, em: 
 
a. a natureza ou qualidade dos Serviços ou Produtos de dados; ou, 
b. dos direitos e obrigações da Accuity ou do Cliente neste Contrato, 

 
mas se o Cliente demonstrar que qualquer alteração tem um efeito material adverso em 
a. ou b. acima, o Cliente pode rescindir os Serviços ou Produtos de dados afetados 
conforme estabelecido no Contrato e pode solicitar um crédito pro rata para quaisquer 
Taxas pré-pagas por quaisquer partes removidas do Serviço ou Produtos de dados. 
 

8. Indenização. 
 
8.1. Indenização pela Accuity. A Accuity concorda em defender, indenizar e isentar o Cliente 

de responsabilidade e, a critério da Accuity, resolver uma ação judicial válida de terceiros 
não afiliados de violação ou apropriação indevida de uma patente, direito autoral ou 
marca registrada contra o Cliente decorrente do uso autorizado do Software pelo Cliente 
(uma “Reivindicação”), desde que: (a) o Software seja usado conforme fornecido pela 
Accuity e de acordo com estes Termos e Condições; (b) A Accuity receba uma 
notificação imediata e por escrito de qualquer Reivindicação; (c) Accuity tem o direito de 
controlar e dirigir a investigação, defesa e liquidação de cada Reivindicação; e (d) o 
Cliente cooperar razoavelmente com a Accuity, às custas da Accuity, em conexão com 
o exposto e não fazer nenhuma admissão ou oferta de acordo sem o consentimento 
prévio e por escrito da Accuity. Essas obrigações não podem se estender, a critério 
exclusivo da Accuity, a Reivindicações quando relacionadas a: (i) uma modificação do 
Software pelo Cliente; ou (ii) o uso do Software pelo Cliente em combinação com 
qualquer outro produto ou serviço não fornecido ou autorizado pela Accuity. 
 

8.2. Solução Legal. Caso o Software se torne, ou na opinião da Accuity possa se tornar, 
objeto de uma Reivindicação, o Cliente deverá permitir a Accuity, a critério e despesa da 
Accuity, e como único e exclusivo recurso do Cliente: (i) obter para o Cliente o direito de 
continuar usando o Software; (ii) substituir ou modificar os mesmos para que se tornem 
não infratores; ou (iii) conceder ao Cliente um reembolso da parte não utilizada das taxas 
pagas pelo Cliente em relação ao Software relevante. 
 

8.3. Indenização pelo Cliente. O Cliente deverá defender e indenizar a Accuity contra 
qualquer ação judicial, processo ou processo de terceiros decorrente ou relacionado ao 
uso alegado ou real do Cliente, uso indevido ou falha no uso dos Produtos ou Serviços, 
incluindo, sem limitação, reclamações de usuários do Cliente ou clientes e (ii) 
reclamações relacionadas à divulgação ou exposição não autorizada de informações de 
identificação pessoal ou outras informações privadas (coletivamente, qualquer 
“Reivindicação Indenizada”). 

 

 

 



9. Limitações de Responsabilidade. 
 
9.1. Limitação de Danos Consequenciais. Nenhuma das Partes será responsável perante a 

outra sob estes Termos e Condições por quaisquer danos especiais, incidentais, 
indiretos, lucros cessantes, e/ou consequenciais de qualquer tipo, mesmo que tenha sido 
avisada da possibilidade de tais danos. 
 

9.2. Limitações sobre outras Responsabilidades. Em nenhum caso a responsabilidade 
agregada de qualquer uma das Partes, direta ou não, decorrente ou em conexão com 
estes Termos e Condições excederá o valor total dos Preços pagos à Accuity pelo Cliente 
sob estes Termos e Condições para os doze (12) meses imediatamente anteriores, 
independentemente da causa ou forma de ação. A existência de mais de uma ação em 
relação a qualquer um dos Produtos ou reclamações em mais de uma parte destes 
Termos e Condições não aumentará ou estenderá esse limite. O Cliente libera a Accuity 
de todas as obrigações, responsabilidades, reivindicações ou demandas relacionadas 
aos Produtos fornecidos pela Accuity ao Cliente sob estes Termos e Condições além da 
limitação prevista nesta Cláusula. 
 

9.3. Exceções às Limitações. As limitações nesta Cláusula não se aplicam à obrigação de 
pagar Preços, à responsabilidade de qualquer uma das Partes por negligência grave, 
imprudência ou dolo da Parte ou de seus funcionários ou agentes, a violação das 
disposições das Seções 3.1 e 3.2 relacionadas à concessão de licença ou direito de uso, 
ou às obrigações de indenização das Partes. 

 
 

10. Prazo. 
 
10.1. Prazo do(s) Pedido(s). Cada Pedido deverá estabelecer o Prazo Inicial da licença ou 

direito de uso dos Produtos nele identificados. Após a expiração do Prazo Inicial, o 
Formulário de Pedido será renovado automaticamente em cada data de aniversário 
anual subsequente. Tais renovações automáticas (cada uma um “Prazo de Renovação”) 
terão um prazo de 1 (um) ano. A Accuity ou o Cliente podem cancelar por escrito um 
Termo de Renovação se o aviso for fornecido à outra Parte pelo menos 60 (sessenta) 
dias antes do início desse Termo de Renovação. 
 

10.2. Rescisão por justa causa. O Formulário de Pedido pode ser rescindido por qualquer 
uma das Partes antes do vencimento de qualquer Prazo mediante notificação por escrito 
se a outra Parte: (i) violar qualquer obrigação relevante de confidencialidade ou não 
divulgação; (ii) violar qualquer outro termo ou condição relevante e não remediar a 
violação dentro de 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação ou da referida 
violação; (iii) seja objeto de qualquer processo voluntário ou involuntário de falência ou 
de qualquer processo de insolvência; ou (iv) deixe de estar ativamente envolvido em 
negócios. O Formulário de Pedido pode ser rescindido imediatamente por qualquer uma 
das Partes sem responsabilidade caso a outra Parte, qualquer beneficiário autorizado ou 
qualquer Usuário Autorizado sob estes Termos e Condições, esteja listado em quaisquer 
regimes de sanções das Autoridades reguladoras da União Européia, Reino Unido, 
Nações Unidas ou Estados Unidos da América. Para evitar dúvidas, em caso de rescisão 



por qualquer motivo, e sujeito a qualquer obrigação de Indenização, nenhum valor pré-
pago será reembolsado ao Cliente. 
 

10.3. Efeitos do Término. Após o término do prazo do Formulário de Pedido ou destes Termos 
e Condições, a licença ou direito relevante de uso dos Produtos será extinguida e o 
Cliente deverá cessar todo o uso dos Produtos, exceto conforme previsto na Cláusula 
10.4. 
 

10.4. Remoção de dados. Após o término do prazo do Formulário de Pedido ou destes 
Termos e Condições, e sujeito às exceções listadas aqui, o Cliente deverá: (i) 
interromper todo o uso dos Produtos rescindidos; (ii) destruir todos os Produtos 
rescindidos; (iii) eliminar todas as cópias (backup ou não) dos Produtos rescindidos; (iv) 
destruir todas as Informações Confidenciais fornecidas sob estes Termos e Condições; 
e (v) fornecer certificação por escrito à Accuity por um funcionário ou equivalente do 
Cliente de que os Produtos e as Informações Confidenciais foram excluídos ou 
destruídos de outra forma. O Cliente pode manter extratos relevantes dos Produtos 
conforme necessário para Fins Regulamentares (“Material Armazenado”). Para fins de 
clareza, o Material Armazenado pode ser retido com o único propósito de evidenciar 
como parte de uma auditoria que os procedimentos apropriados de verificação e 
identificação foram realizados conforme exigido por Lei em relação às consultas 
realizadas pelo Cliente usando os Produtos (“Finalidades Regulamentares"). O Cliente 
pode reter o Material Armazenado pelo período exigido pela Lei aplicável. O Material 
Armazenado pode ser mostrado e cópias do mesmo fornecidas a agências de governos 
com jurisdição na medida exigida pela Lei aplicável e o Cliente deve usar meios 
comerciais razoáveis para exigir o tratamento confidencial do Material Armazenado 
divulgado. O Material Armazenado não pode ser acessado ou usado para quaisquer 
outros fins. Após a rescisão do Formulário de Pedido ou destes Termos e Condições, 
sujeito às exceções listadas neste documento, a Accuity deverá: (a) excluir ou destruir 
todas as Informações Confidenciais do Cliente; e (b) fornecer uma certificação por escrito 
por um funcionário ou equivalente ao Cliente de que as Informações Confidenciais foram 
excluídas ou destruídas de outra forma. As obrigações de qualquer uma das Partes de 
excluir ou destruir Informações Confidenciais não se aplicam a fitas de backup ou fontes 
semelhantes de dados armazenados, que por sua natureza tornam impraticável a 
exclusão ou destruição (“Dados de Backup”). É expressamente entendido por ambas 
as partes que os Dados de Backup serão excluídos, destruídos ou eliminados de acordo 
com as políticas de retenção de dados relevantes de cada Parte e os Dados de Backup 
não poderão ser usados para qualquer finalidade que não seja para Fins 
Regulamentares. 
 

11. Uso e Verificação. O Cliente concorda e deve garantir que qualquer pessoa autorizada a 
acessar os Produtos mantenha um registro preciso do uso de todos os Produtos. Mediante 
notificação por escrito de 10 dez (10) dias, a Accuity ou seu terceiro designado tem o direito 
de verificar a conformidade do Cliente com os termos destes Termos e Condições e em todos 
os locais e ambientes em que o Cliente usa os Produtos. Essa verificação pode ser feita por 
escrito ou pessoalmente, e exceto nos casos em que a Accuity tenha uma base razoável para 
suspeitar de um desvio material do uso autorizado por estes Termos e Condições, ocorrerá 
no máximo 1 (uma) vez a cada 12 (doze) meses durante o horário comercial normal, de forma 



a minimizar a interrupção do ambiente de trabalho do Cliente. No caso de uma verificação 
presencial, tal verificação será por conta e custo exclusivos da Accuity. A Accuity pode usar 
um terceiro independente sob obrigações de confidencialidade para fornecer assistência. Se 
uma verificação por escrito for solicitada, tal verificação será certificada por um funcionário 
ou representante equivalente do Cliente autorizado a fornecer tal verificação. A Accuity 
notificará o Cliente por escrito se tal verificação indicar que o Cliente usou os Produtos além 
do uso autorizado por estes Termos e Condições. No caso de uso não autorizado 
comprovado, o Cliente concorda em executar imediatamente uma emenda a estes Termos e 
Condições e pagar todas as Taxas associadas à Accuity, incluindo, mas não se limitando a: 
(i) qualquer uso em excesso; e (ii) quaisquer encargos adicionais determinados como 
resultado de tal verificação. 
 

12. Atribuição. O Cliente não pode ceder ou transferir sua participação, direitos ou obrigações 
nestes Termos e Condições por acordo por escrito, fusão, consolidação, operação de lei ou 
de outra forma, sem o consentimento prévio por escrito da Accuity, consentimento esse que 
não pode ser retido injustificadamente. Qualquer tentativa de atribuição pelo Cliente sem 
consentimento será nula e sem efeito. 
 

13. Notificações. A notificação será considerada efetiva quando enviada por correio registrado 
ou certificado, com aviso de recebimento ou por correio noturno respeitável, para o contato e 
endereços do Cliente listados no Formulário de Pedido, ou em relação à Accuity, enviando 
para Accuity Inc., 1007 Church St., Ste. 600, Evanston, IL 60201, Atenção: Diretor 
Administrativo, com cópia para o Diretor Jurídico da Accuity. 
 

14. Diversos. 
 
14.1. Completo. O Formulário de Pedido e estes Termos e Condições estabelecem todo o 

entendimento entre as Partes com relação ao assunto e substituem todas as 
representações, discussões, negociações, cartas, propostas, acordos e entendimentos 
anteriores e contemporâneos entre as Partes com relação ao assunto, escrito ou oral. 
 

14.2. Títulos. Os títulos são apenas para fins de referência. 
 

14.3. Renúncia. Qualquer renúncia, alteração ou modificação destes Termos e Condições 
não será efetiva a menos que seja feita por escrito e assinada por ambas as Partes. 
Nenhuma renúncia a qualquer violação, privilégio ou disposição destes Termos e 
Condições será interpretada como uma renúncia de quaisquer direitos ou recursos 
decorrentes de qualquer outra violação, privilégio ou disposição. 
 

14.4. Forçar Maior. Nenhuma das Partes será considerada inadimplente de qualquer 
disposição destes Termos e Condições ou será responsável perante a outra Parte ou 
qualquer terceiro por qualquer atraso, erro, falha no desempenho ou interrupção do 
desempenho resultante direta ou indiretamente de causas além controle razoável dessa 
Parte. Tais causas devem incluir, mas não se limitar a, casos fortuitos, greves, bloqueios, 
tumultos, atos de guerra, epidemias, leis ou regulamentos governamentais impostos 
após o fato, incêndio, falhas de comunicação, falhas de energia, terremotos ou outros 
desastres. O período de execução será prorrogado na medida apropriada após a 



remoção da causa do atraso. Se qualquer atraso desculpável ou falha no cumprimento 
por uma Parte exceder trinta (30) dias, a outra Parte terá o direito de rescindir estes 
Termos e Condições sem responsabilidade. Esta disposição não isentará o Cliente de 
pagar quaisquer taxas devidas sob o Formulário de Pedido. 
 

14.5. Separabilidade. Se quaisquer termos destes Termos e Condições forem considerados 
inexequíveis, os termos restantes continuarão em pleno vigor e efeito, e estes termos 
serão interpretados como se o termo inexequível nunca tivesse existido. 
 

14.6. Lei Aplicável e Jurisdição. Estes Termos e Condições e todas as disputas decorrentes 
ou relacionadas a estes Termos e Condições (seja em contrato, ato ilícito ou de outra 
forma), sem referência a quaisquer conflitos de princípio de lei que aplicariam as leis 
substantivas de outra jurisdição aos direitos das Partes ou deveres, a Convenção das 
Nações Unidas de 1980 sobre Contratos para Vendas Internacionais de Mercadorias, ou 
outras leis internacionais, para os Clientes nas Américas, com exceção do Brasil, serão 
regidas e interpretadas exclusivamente de acordo com as leis do Estado de Nova York,  
para clientes fora das Américas serão regido exclusivamente e interpretado de acordo 
com as leis da Inglaterra e do País de Gales, e para Clientes no Brasil serão regidas e 
interpretadas exclusivamente de acordo com as leis do Brasil. Os Clientes nas Américas, 
com exceção do Brasil, concordam com a jurisdição exclusiva dos tribunais estaduais 
e/ou federais no Estado de Nova York nos EUA, para Clientes fora da América, a 
jurisdição exclusiva dos tribunais da Inglaterra e País de Gales, e para Clientes no Brasil, 
a jurisdição exclusiva dos tribunais estaduais e/ou federais no Foro da Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, renunciando ao direito de ajuizar ações em quaisquer 
outros Foros, por mais privilegiados que sejam ou venham a ser. As Partes renunciam 
irrevogavelmente a todo e qualquer direito a julgamento por júri em qualquer processo 
judicial decorrente ou relacionado a estes Termos e Condições. 
 

14.7. Estes Termos e Condições estabelecem todo o entendimento e acordo entre as Partes 
em relação ao assunto aqui tratado e substituem quaisquer acordos anteriores, escritos 
ou verbais sobre tal assunto, exceto qualquer acordo de confidencialidade ou não 
divulgação e quaisquer termos expressos acordados em um Formulário de pedido. Estes 
Termos e Condições podem ser alterados apenas por escrito quando assinados por 
ambas as Partes, exceto que a Accuity pode atualizar os termos no site da Accuity 
incorporados por referência publicando termos atualizados no site. Os termos localizados 
em um URL mencionado neste Contrato são incorporados por referência ao Contrato. A 
Accuity pode fornecer um URL atualizado no lugar de qualquer URL neste Contrato. 

Termos e Condições de Dados de Terceiros aplicáveis a Soluções de Banco de Dados, 
Códigos de Classificação Eletrônicos, Códigos de Classificação Eletrônicos EISCD, 
Arquivo de Pagamento Global 

 

S.W.I.F.T. SCRL 

Dados BIC usados com permissão da S.W.I.F.T. SCRL, direitos de banco de dados reservados, 
2014 



 

VocaLink Limited 

As informações do Código de Compensação do Reino Unido contidas neste produto são obtidas 
do Diretório de Códigos de Classificação da Indústria Estendida (EISCD) fornecido pela VocaLink 
Limited. Todos os direitos de propriedade (incluindo, mas não limitado a direitos de propriedade 
intelectual) do EISCD, Código de Classificação e Dados do Código de Classificação pertencem 
à UK Payments Administration Limited, que detém em nome de suas Instituições Membro. 

 

Fitch Ratings. 

Algumas das informações contidas no Produto são fornecidas pela Fitch Ratings (“Informações 
da Fitch”). 

Copyright © 2014 pela Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. (“Fitch”) e suas subsidiárias. Todas as 
Informações da Fitch são baseadas em informações obtidas de emissores, outros devedores, 
subscritores e outras fontes que a Fitch acredita serem confiáveis. A Fitch não audita nem verifica 
a veracidade ou precisão de tais informações. Como resultado, as Informações da Fitch neste 
relatório são fornecidas “como estão” sem qualquer representação ou garantia de qualquer tipo. 
Um rating da Fitch é uma opinião sobre a qualidade de crédito de um título. O rating não aborda 
o risco de perda devido a outros riscos além do risco de crédito, a menos que tal risco seja 
especificamente mencionado. A Fitch não está envolvida na oferta ou venda de qualquer título. 
Um relatório fornecendo um rating Fitch não é um prospecto nem um substituto para as 
informações reunidas, verificadas e apresentadas aos investidores pelo emissor e seus agentes 
em relação à venda dos títulos. Os ratings podem ser alterados, suspensos ou retirados a 
qualquer momento, por qualquer motivo, a critério exclusivo da Fitch. 

A Fitch não fornece consultoria de investimento de qualquer tipo. As classificações não são uma 
recomendação para comprar, vender ou manter qualquer título. Os ratings não comentam sobre 
a adequação do preço de mercado, a adequação de qualquer título para um determinado 
investidor, ou a natureza de isenção de impostos ou tributação dos pagamentos feitos em relação 
a qualquer título. A Fitch recebe honorários de emissores, seguradoras, garantidores, outros 
devedores e subscritores pela classificação de títulos. Essas taxas geralmente variam de US$ 
1.000 a US$ 750.000 (ou o equivalente na moeda aplicável) por emissão. Em certos casos, a 
Fitch classificará todas ou várias emissões emitidas por um determinado emissor, ou seguradas 
ou garantidas por uma determinada seguradora ou garantidor, por uma única taxa anual. Essas 
taxas devem variar de US$ 10.000 a US$ 1.500.000 (ou o equivalente na moeda aplicável). A 
atribuição, publicação ou divulgação de um rating pela Fitch não constituirá um consentimento 
da Fitch para usar seu nome como especialista em relação a qualquer declaração de registro 
arquivada sob as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, a Lei de Serviços e Mercados 
Financeiros de 2000 da Grande Grã-Bretanha, ou as leis de valores mobiliários de qualquer 
jurisdição específica. 

 

Classificações Moody's®.  



Algumas das informações contidas no Produto são fornecidas pela Moody's Analytics, Inc. 
("Informações da Moody's"). 

© 2014, Moody's Analytics, Inc. e suas Afiliadas ("Moody's"). As classificações da Moody's e 
outras informações ("Informações da Moody's") são de propriedade da Moody's e/ou de suas 
Afiliadas e são protegidas por direitos autorais e outras leis de propriedade intelectual. A Moody's 
Information é licenciada pela Moody's. AS INFORMAÇÕES DA MOODY'S NÃO PODEM SER 
COPIADAS OU DE OUTRA FORMA REPRODUZIDAS, REEMBALADAS, TRANSMITIDAS, 
TRANSFERIDAS, DIVULGADAS, REDISTRIBUÍDAS OU REVENDAS, OU ARMAZENADAS 
PARA USO SUBSEQUENTE PARA QUALQUER FINALIDADE, TOTAL OU PARCIAL, DE 
QUALQUER FORMA OU POR QUALQUER MEIO, POR QUALQUER PESSOA SEM O 
CONSENTIMENTO PRÉVIO ESCRITO DA MOODY'S. 

Moody's® é uma marca registrada. 

Todas as Informações da Moody's fornecidas de acordo com este Contrato são obtidas pela 
Moody's de fontes que ela acredita serem precisas e confiáveis. Devido à possibilidade de erro 
humano e mecânico, bem como outros fatores, entretanto, todas as Informações da Moody's são 
fornecidas “COMO ESTÃO” sem garantia de qualquer tipo, e a MOODY'S, EM PARTICULAR, 
NÃO FAZ REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, AO CLIENTE OU 
QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE QUANTO À PRECISÃO, OPORTUNIDADE, 
INTEGRIDADE, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO DE 
TAIS INFORMAÇÕES DA MOODY'S. 

Sob nenhuma circunstância a Moody's terá qualquer responsabilidade perante o Cliente ou 
qualquer outra pessoa ou entidade por (a) qualquer perda, dano ou outra lesão total ou parcial 
causada por, resultante ou relacionada a qualquer erro (negligente ou não), ou qualquer outra 
circunstância ou contingência dentro ou fora do controle da Moody's ou de qualquer um de seus 
diretores, executivos, funcionários ou agentes, ou Afiliadas, em conexão com a aquisição, coleta, 
compilação, análise, interpretação, comunicação, publicação ou entrega de qualquer Informação 
da Moody's , ou (b) QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, 
INCIDENTAIS OU COMPENSATÓRIOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, LUCROS 
CESSANTES), MESMO QUE A MOODY'S TENHA SIDO AVISADA ANTECIPADAMENTE DA 
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, EM QUALQUER CASO CAUSADO POR, RESULTANTES 
DE OU RELACIONADO AO USO OU INCAPACIDADE DE USO DE QUALQUER INFORMAÇÃO 
DA MOODY'S. Sem limitar o precedente, em nenhuma hipótese a responsabilidade total das 
Afiliadas da Moody's em conjunto com o Cliente decorrente deste Contrato (com base em 
qualquer causa de ação judicial) excederá as taxas efetivamente pagas pelo Cliente pelas 
Informações da Moody's no prazo de 12 (doze) meses período imediatamente anterior à data em 
que a ação relevante foi acumulada. 

O Cliente concorda e reconhece que as Informações da Moody's são e continuarão sendo 
propriedade intelectual valiosa de propriedade ou licenciada pela Moody's e que nenhum direito 
de propriedade está sendo transferido para o Cliente em tais materiais ou em qualquer 
informação neles contida. O Cliente concorda que a apropriação indébita ou uso indevido de tais 
materiais causará sérios danos à Moody's e que, nesse caso, danos em dinheiro podem não 
constituir compensação suficiente para a Moody's; consequentemente, o Cliente concorda que 
no caso de qualquer apropriação indébita ou uso indevido, a Moody's terá o direito de obter 



medida cautelar além de quaisquer outros recursos legais ou financeiros aos quais a Moody's 
possa ter direito. 

A Moody's Investors Services, Inc. (“MIS”) divulga que a maioria dos emissores de títulos de 
dívida (incluindo títulos corporativos e municipais, debêntures, notas e papel comercial) e ações 
preferenciais classificadas pela MIS concordaram, antes da atribuição de qualquer classificação, 
em pagar à MIS pelos serviços de avaliação e classificação prestados por ela taxas que variam 
de US$ 1.500 a US$ 2.400.000. A Moody's Corporation (“MCO) e sua subsidiária integral da 
agência de classificação de crédito, a MIS, também mantêm políticas e procedimentos para tratar 
da independência dos ratings e processos de rating da MIS. Informações sobre certas afiliações 
que podem existir entre diretores da MCO e entidades classificadas, e entre entidades que 
possuem classificações da MIS e reportaram publicamente à SEC uma participação acionária na 
MCO de mais de 5%, são publicadas anualmente no site da Moody's em www.moodys.com sob 
o título “Shareholder Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder Affiliation 
Policy.” 

O Cliente concorda expressamente, em seu nome e de seus Usuários Autorizados, que permite 
o uso de qualquer Informação (“Usuário”), que (a) as classificações de crédito e outras opiniões 
e avaliações, cotações, estatísticas, quantitativas ou outras informações contidas no As 
Informações da Moody's são, e serão interpretadas apenas como, declarações de opinião e não 
declarações de fatos ou recomendações para comprar, manter ou vender quaisquer valores 
mobiliários, (b) as Informações da Moody's serão consideradas apenas como um fator em 
qualquer decisão de investimento tomada por ou em nome do Cliente ou de qualquer Usuário, e 
(c) fará seu próprio estudo e avaliação de cada título, e de cada emissor e garantidor e cada 
provedor de suporte de crédito para cada título que considere comprar, manter ou vendendo. 

 

Classificações da Standard & Poor's. 

Algumas das informações contidas no Produto são fornecidas pela Standard & Poor's Financial 
Services LLC, uma subsidiária da The McGraw-Hill Companies, Inc. (“Informações S&P”). 

Copyright © 2014 da Standard & Poor's Financial Services LLC (“S&P”), uma subsidiária da The 
McGraw-Hill Companies, Inc. Todos os direitos reservados. 

Nenhuma informação da S&P (incluindo classificações, análises e dados relacionados a crédito, 
modelo, software ou outro aplicativo ou saída dele) ou qualquer parte dela (Informações da S&P) 
pode ser modificada, submetida à engenharia reversa, reproduzida ou distribuída de qualquer 
forma por qualquer meio, ou armazenados em um banco de dados ou sistema de recuperação, 
sem a permissão prévia por escrito da S&P. As Informações da S&P não devem ser usadas para 
fins ilegais ou não autorizados. A S&P, suas afiliadas e quaisquer fornecedores terceirizados, 
bem como seus diretores, executivos, acionistas, funcionários ou agentes (coletivamente, Partes 
S&P) não garantem a exatidão, integridade, pontualidade ou disponibilidade das Informações da 
S&P. As Partes S&P não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões, 
independentemente da causa, pelos resultados obtidos com o uso das Informações da S&P, ou 
pela segurança ou manutenção de quaisquer dados inseridos pelo usuário. As informações da 
S&P são fornecidas “como estão”. AS PARTES S&P ISENTAM-SE DE TODAS E QUAISQUER 
GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, 
QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO 



FIM OU USO, LIBERDADE DE BUGS, ERROS OU DEFEITOS DE SOFTWARE, DE QUE O 
FUNCIONAMENTO DAS INFORMAÇÕES S&P SERÁ ININTERRUPTO OU QUE AS 
INFORMAÇÕES DA S&P FUNCIONARÃO COM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE 
SOFTWARE OU HARDWARE. Em nenhum caso as Partes S&P serão responsáveis perante 
qualquer Parte por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, exemplares, compensatórios, 
punitivos, especiais ou consequentes, custos, despesas, honorários advocatícios ou perdas 
(incluindo, sem limitação, perda de renda ou lucros cessantes e custos de oportunidade) em 
conexão com qualquer uso das Informações da S&P, mesmo que avisado da possibilidade de 
tais danos. 

Análises relacionadas a crédito, incluindo classificações, e declarações nas Informações da S&P 
são declarações de opinião na data em que são expressas e não declarações de fato ou 
recomendações para comprar, manter ou vender quaisquer títulos ou tomar quaisquer decisões 
de investimento. A S&P não assume nenhuma obrigação de atualizar as Informações da S&P 
após a publicação em qualquer forma ou formato. As Informações da S&P não devem ser 
confiáveis e não substituem a habilidade, julgamento e experiência do usuário, sua 
administração, funcionários, consultores e/ou clientes ao fazer investimentos e outras decisões 
de negócios. As opiniões e análises da S&P não abordam a adequação de nenhum título. A S&P 
não atua como fiduciária ou consultora de investimentos. Embora a S&P tenha obtido 
informações de fontes que acredita serem confiáveis, a S&P não realiza auditoria e não assume 
nenhum dever de diligência ou verificação independente de qualquer informação que receba. 

A S&P mantém determinadas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das 
outras para preservar a independência e objetividade de suas respectivas atividades. Como 
resultado, certas unidades de negócios da S&P podem ter informações que não estão 
disponíveis para outras unidades de negócios da S&P. A S&P estabeleceu políticas e 
procedimentos para manter a confidencialidade de certas informações não públicas recebidas 
em relação a cada processo analítico. 

A S&P pode receber compensação por seus ratings e certas análises relacionadas a crédito, 
normalmente de emissores ou subscritores de títulos ou de devedores. A S&P reserva-se o 
direito de divulgar as suas opiniões e análises. As classificações e análises públicas da S&P são 
disponibilizadas em seus sites, www.standardandpoors.com (gratuitamente), e 
www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (assinatura), e podem ser distribuídas por 
outros meios, inclusive via Publicações da S&P e redistribuidores terceirizados. Informações 
adicionais sobre nossas taxas de classificação estão disponíveis em 
www.standardandpoors.com/usratingsfees. 

Uso de Classificações de Crédito por Clientes na Austrália. O Cliente aceita e reconhece que o 
fornecimento de informações de classificação de crédito ao Cliente é baseado e condicionado à 
representação do Cliente de que é um “Cliente de Atacado” (conforme definido no Capítulo 7 da 
Lei das Sociedades de 2001 (Austrália). Além disso, o Cliente reconhece que as classificações 
de crédito e/ou pesquisas relacionadas fornecidas ao Cliente no Produto não se destinam e não 
devem ser distribuídas a qualquer pessoa que não seja um Cliente Atacadista. 

 


