TERMOS & CONDIÇÕES

Belo Horizonte, 01 de janeiro de 2019
ANTES

DE

UTILIZAR

QUAISQUER

SERVIÇOS

DO

SITE

MUSKO

SOLUTIONS

(www.musko.solutions), VOCÊ DEVE LER E CONCORDAR COM OS PRESENTES TERMOS
DE USO E COM NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
AO SE CADASTRAR E UTILIZAR A PLATAFORMA DA MUSKO SOLUTIONS, VOCÊ ESTARÁ
CONCORDANDO COM NOSSOS TERMOS DE USO, CONFORME ADIANTE DESCRITOS.
ANTES DE ACEITAR OS PRESENTES TERMOS DE USO, CERTIFIQUE-SE DE QUE VOCÊ
HAJA COMPREENDIDO E CONCORDADO COM SEU INTEIRO TEOR.

SOBRE O SITE
O site Musko Solutions (www.musko.solutions) (doravante referido simplesmente como “Site”)
é mantido pela MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA., empresa inscrita no CNPJ sob n.º
32.582.219/0001-32.

O Site oferece a seus usuários uma plataforma (catálogo P2P) para a compra e venda de Bitcoins
no sistema P2P (pessoa para pessoa), além de cursos e negócios oferecidos pela empresa.
Através do Site, o usuário pode acessar a calculadora de cotação, inclusive de outros vendedores
que atuam com vendas no sistema P2P.

A MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. não se trata de uma empresa de Marketing Multinível ou
do sistema conhecido por “Afiliados”, com isto nos comprometemos em intermediar a compra e
venda de Criptomoedas garantido a conclusão do serviço. A finalidade do uso do ativo digital
e de inteira responsabilidade do comprador. O site apenas possibilita a aproximação entre
usuários que desejam comprar ou vender seus próprios Bitcoins e/ou outras Criptomoedas, e
oferece funcionalidades para facilitar e dar segurança a essas transações.

ENTENDA O QUE É UM BITCOIN
O Bitcoin, desde sua criação, tem sido chamado de “moeda digital criptográfica”. Assim, quem
tem um Bitcoin pode vendê-lo ou transferi-lo a outra pessoa, ou pode usá-lo para compras de
produtos ou serviços em diversos sites na Internet.

O valor do Bitcoin, assim como ocorre com as moedas tradicionais, pode variar no tempo. Assim,
o valor de seu Bitcoin pode não ser o mesmo no momento em que você for vende-lo ou usá-lo
para comprar um produto ou serviço na Internet. Você pode acompanhar a cotação do Bitcoin
no próprio Site ou em diversos outras fontes na Internet.

CADASTRO
Para comprar ou vender Bitcoins através de nosso Site, cada Usuário deve aceitar os presentes
Termos de Uso e nossa Política de Privacidade e realizar seu Cadastro no Site. O Cadastro é
realizado através do preenchimento do formulário on-line disponível na opção “CADASTRO” no
rodapé da página inicial do Site.

Além do preenchimento do formulário on-line, Usuário deverá enviar, através do próprio
formulário de cadastro, cópia digitalizada de um documento de identidade válido com foto e que
informe o número do CPF e do RG. Os Usuários que optarem por não enviar a cópia de seu
documento de identidade poderão ter restrições para realização de compra ou venda de Bitcoins
através do Site, e também para acesso a outros serviços e funcionalidades.
Para cadastrar-se no Site, o Usuário deverá ter mais de 18 anos completos.
O cadastro de pessoas jurídicas como Usuário deverá ser realizado necessariamente por um
representante legal devidamente autorizado para tanto.
O Usuário obriga-se a fornecer informações verdadeiras, atuais e completas quando de seu
Cadastro e deverá manter sempre atualizadas as referidas informações.

A MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. não se responsabiliza pelas informações prestadas por
cada Usuário no momento de seu Cadastro, sendo tais informações fornecidas sob exclusiva
responsabilidade do Usuário.

O fornecimento de informação falsa ou a utilização indevida de dados de terceiros em nome
próprio constitui crime tipificado pelo Código Penal Brasileiro. Em qualquer desses casos,
a MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. poderá suspender ou cancelar definitivamente o acesso
do Usuário em questão a todos os serviços e funcionalidades do Site, sem prejuízo das demais
medidas que lhe sejam asseguradas pela legislação em vigor.

A MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. poderá, a seu exclusivo critério, requisitar documentos e
informações adicionais para confirmar ou manter o Cadastro de qualquer Usuário. Caso a
MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. decida exercer essa faculdade em relação a qualquer
Usuário, o Cadastro desse Usuário poderá ser suspenso ou definitivamente cancelado caso o
Usuário se recuse a prestar as informações ou a enviar os documentos requeridos ou, caso,

ainda, se constate, a partir da análise de tais informações e documentos, que o Usuário inseriu
informação falsa ou incompleta no momento de seu Cadastro.

Cada Usuário poderá manter apenas um único Cadastro no Site. Caso seja constatada a
existência de mais de um Cadastro relativo a uma mesma pessoa, um ou todos esses Cadastros
poderão ser suspensos ou cancelados, a critério da MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA.

A MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. se reserva o direito de recusar qualquer solicitação de
Cadastro e de suspender ou cancelar um Cadastro previamente aceito nos casos (i) de violação
de qualquer das disposições destes Termos de Uso, (ii) impossibilidade de verificação da
identidade do Usuário ou constatação de falsidade em qualquer das informações por ele
fornecidas, (iii) prática pelo Usuário de atos fraudulentos ou dolosos ou a adoção de qualquer
comportamento que, a critério da MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA., seja incompatível com os
objetivos do Site, com a urbanidade com outros Usuários ou que possam, de qualquer modo,
causar danos a terceiros ou ao Site.

Caso o Cadastro de qualquer Usuário seja suspenso ou cancelado por quaisquer das razões
previstas nestes Termos de Uso, todas os serviços que estiverem em andamento em relação a
este Usuário poderão ser cancelados imediatamente.

COMPRA E VENDA DE BITCOINS ATRAVÉS DO SITE
Para comprar ou vender Bitcoins através do Site, o Usuário deve, previamente, ter efetuado seu
Cadastro com sucesso e ter aceitado todas as disposições dos presentes Termos de Uso e de
nossa Política de Privacidade.

O Usuário que desejar vender seus Bitcoins será informado da cotação referente à fração
disponibilizada pelo Usuário, e caso aceite o valor indicado, o mesmo deverá depositar o valor
na conta do vendedor indicado e após comprovado o pagamento, o Bitcoin será enviado para a
carteira fornecida pelo vendedor.
O Usuário declara-se ciente de que a operação é irreversível, após enviado o Bitcoin para a
carteira indicada, não existe cancelamento ou devolução, salvo casos em que houver erro do
comprador do Bitcoin. Neste caso a solução deverá ser negociada entre ambas as partes.

O Usuário que desejar comprar Bitcoins declara-se ciente de que será informado da cotação do
Bitcoin e estando de acordo, o mesmo deverá depositar o valor na conta indicada, dentro do

período informado no site da calculadora e após comprovado o pagamento os Bitcoins serão
enviados para a carteira informada.
O Usuário declara-se ciente de que não nos responsabilizamos pelo Bitcoin após o envio para a
carteira informada. Não somos nem fazemos parte de nenhum sistema de Marketing Multinível
ou sistema de afiliados.
Orientamos aos iniciantes e iniciados sempre pesquisarem antes sobre qualquer oferta de
investimentos e também sobre meios seguros de se guardar as moedas digitais, inclusive
exchanges de confiança para quem deseja contratar serviços armazenamento de terceiros.

MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. não é parte única nem deverá ser considerada parte única
em qualquer das transações de compra e venda realizadas pelos usuários através do site e não
será responsável pelo efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelos Usuários nessas
transações.

O Usuário reconhece e aceita que, ao realizar negociações com outros usuários, o faz por sua
conta e risco, reconhecendo a MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. apenas como fornecedora
de serviços de disponibilização de espaço virtual para negociação entre os Usuários. Nestes
casos, a MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. Não será responsável por quaisquer perdas,
danos, prejuízos ou lucros cessantes que o usuário possa sofrer devido às negociações
realizadas com agentes não autorizados pela Musko Intermediações LTDA.

A MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. recomenda que toda transação seja realizada com
cautela, bom senso e adequado nível de compreensão pelo Usuário que dela participa.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Os Usuários reconhecem e concordam que a MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. é a única e
exclusiva titular de todos os direitos autorais e de propriedade intelectual relacionados ao Site,
incluindo seu nome de domínio, sua programação, arquivos, bancos de dados, conteúdo, design,
funcionalidades e demais características, e que tais direitos são protegidos por lei. O nome
comercial MUSKO SOLUTIONS, as marcas MUSKO, MUSKOX, e os produtos e serviços
associados a essa marca são de exclusiva titularidade da MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. e
seu uso não autorizado é sujeito às consequências previstas em lei.

Os presentes Termos de Uso não implicam a cessão ou transferência ao Usuário de quaisquer
direitos relativos ao Site, ou a qualquer parte de seu conteúdo ou características. Os Usuários
poderão utilizar o Site apenas nos estritos termos permitidos nos presentes Termos de Uso.

É vedado aos Usuários modificar ou tentar modificar qualquer funcionalidade do Site, produzir
quaisquer derivações do Site ou, ainda, acessar qualquer parte do Site visando à criação de um
produto ou serviço concorrente, ou de qualquer produto ou serviço que contenha ideias,
características ou funções similares às do Site. Não é permitida também a utilização de nenhum
dispositivo, software ou outro recurso que possa interferir nas atividades e operações do Site ou
que tenha por objetivo o acesso indevido às informações ou bancos de dados do Site. Qualquer
atividade que viole ou contrarie as leis de propriedade intelectual, as demais normas aplicáveis
ou as proibições estipuladas nestes Termos de Uso sujeitarão o responsável às consequências
legais pertinentes, incluindo indenizações por eventuais danos causados.

O Site poderá exibir links para outros sites da Internet, o que não significa que esses sites sejam
de propriedade da, ou operados pela MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. MUSKO
INTERMEDIAÇÕES LTDA. não possui controle sobre o conteúdo de outros sites cujo acesso
seja facilitado por links inseridos em nosso Site, e, dessa forma, não será responsável pelos
conteúdos, práticas e serviços ofertados nesses outros sites.

PRIVACIDADE
Todos os dados pessoais informados pelo Usuário no momento de seu Cadastro serão
guardados pela MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA.

A MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. adota todas as medidas possíveis para manter a
confidencialidade e a segurança das informações prestadas por seus Usuários. No entanto, os
Usuários declaram-se cientes da possibilidade de violação da segurança dos servidores do Site
por ataques de hackers ou outras circunstâncias a que sistemas conectados à Internet estejam
sujeitos, casos em que, apesar dos melhores esforços da MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA.,
as informações e dados dos Usuários poderão eventualmente ser ilegalmente acessadas por
terceiros.

A MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. poderá também revelar dados e informações de qualquer
Usuário, caso isso seja requerido por lei ou por ordem de uma autoridade competente.

RESTRIÇÕES E PROBLEMAS DE ACESSO
Os serviços do Site estão disponíveis para acesso exclusivamente através da Internet. Para
acessar nossos serviços, os Usuários deverão estar providos dos equipamentos necessários e
apropriados, tais como computador com programa de navegação (browser) devidamente

instalado e licenciado, modem, bem como dos serviços de provimento e infraestrutura de acesso
à Internet.

Os serviços do Site estão sujeitos a interrupções, atrasos e problemas inerentes ao uso da
Internet. MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. não será responsável por qualquer dessas
interrupções, atrasos ou problemas, nem por eventuais defeitos ou limitações dos equipamentos
ou do programa de navegação utilizados pelos Usuários ou, ainda, por eventuais defeitos ou
limitações dos serviços de provimento de acesso ou infraestrutura de acesso à Internet
contratados pelos Usuários.

A MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. também não será responsável por qualquer vírus que
possa atacar o equipamento do Usuário em decorrência do acesso, utilização ou navegação na
Internet ou como consequência da transferência de dados, arquivos, imagens, textos ou áudio.

ALTERAÇÕES NOS TERMOS DE USO
A MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. poderá alterar, a qualquer tempo, os presentes Termos
de Uso, visando a seu aprimoramento e à melhoria dos serviços oferecidos pelo Site.

Eventuais alterações nestes Termos de Uso entrarão em vigor 10 dias após sua publicação no
Site.

Caso o Usuário não concorde com quaisquer alterações implementadas nestes Termos de Uso,
deverá imediatamente cancelar seu Cadastro. Caso o Usuário não efetue esse cancelamento,
ele estará concordando com os novos Termos de Uso.

DISPOSIÇÕES FINAIS
No caso de descumprimento, pelo Usuário, de qualquer disposição dos presentes Termos de
Uso, a MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. poderá declará-lo resolvido em relação a esse
Usuário, independentemente de qualquer aviso, notificação ou de qualquer outra formalidade,
interrompendo, de imediato, o acesso do Usuário ao Site, sem prejuízo de quaisquer outros
direitos assegurados à MUSKO INTERMEDIAÇÕES LTDA. por lei ou pelos presentes Termos
de Uso.

Os presentes Termos de Uso são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil e fica
eleito o foro da Capital do Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou possa vir a ser, para dirimir quaisquer litígios ou controvérsias oriundas
dos presentes Termos de Uso.

O USUÁRIO RECONHECE QUE AS PECULIARIDADES DE USO DO SITE E DOS SERVIÇOS
NELE DISPONIBILIZADOS FORAM SUFICIENTEMENTE DESCRITAS NESTE TERMO E QUE
A

MUSKO

INTERMEDIAÇÕES

LTDA.

CUMPRIU

DEVIDAMENTE

O

DEVER

DE

INFORMAÇÃO. APÓS LER TODAS AS CONDIÇÕES QUE REGULAM O USO DO SITE E DE
SEUS SERVIÇOS, O USUÁRIO CONSENTE COM ESTES TERMOS DE USO E ACEITA
TODAS AS SUAS DISPOSIÇÕES.
Qualquer dúvida, entre com contato com a nossa equipe.

