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Termos de Uso

TERMOS GERAIS DE USO

Data da última atualização: 04/08/2021.

Estes termos de uso (“Termos”) regem seu acesso e uso, como pessoa física, do site de Internet, conteúdos e também serviços (os “Serviços”) disponibilizados pela MasterInvest

Financeira, empresa com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, CEP: 29704-170, bairro Santo Antônio, no município de Colatina/ES, inscrita no CNPJ sob o nº.

42.939.886/0001-83 (“MasterInvest”)

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO ESTES TERMOS ANTES DE ACESSAR OU USAR OS SERVIÇOS.

Ao acessar e usar os Serviços você concorda com os presentes termos e condições, que estabelecem o relacionamento contratual entre Você, na qualidade de Usuário, e

a MasterInvest. VOCÊ DECLARA, POR SUA LIVRE E EXPONTÂNEA VONTADE, QUE LEU, ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM TODAS AS DISPOSIÇÕES DESTE TERMO DE USO. Se você não

concorda com estes Termos, você não deve acessar nossos Serviços. Mediante referido acesso e uso, estes Termos imediatamente encerram, substituem e superam todos os

https://masterinvest.com.br/
https://masterinvest.com.br/contato/
https://masterinvest.com.br/?page_id=959
https://masterinvest.com.br/aceite/
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acordos, Termos e acertos anteriores entre você e MasterInvest e suas a�liadas. A MasterInvest poderá imediatamente encerrar estes Termos ou quaisquer Serviços em relação a

você ou, de modo geral, deixar de oferecer ou negar acesso aos Serviços ou a qualquer parte deles, a qualquer momento e por qualquer motivo. A Política de Privacidade da

MasterInvest, que regula como a MasterInvest coleta, usa, armazena, compartilha ou de qualquer outra forma trata os seus dados pessoais, faz parte integrante desses Termos de

Uso. Para acessar o Site, além da aceitação destes Termos de Uso, Você deve aceitar também a Política de Privacidade da MasterInvest.

Termos adicionais poderão se aplicar a determinados Serviços, tais como condições para um evento, atividade ou campanha promocional em particular, e esses termos adicionais

serão divulgados em relação aos respectivos Serviços. Termos adicionais são complementares e considerados parte integrante destes Termos para os efeitos dos respectivos

Serviços. Termos adicionais prevalecerão sobre estes Termos em caso de con�ito com relação aos referidos Serviços.

A MasterInvest poderá alterar os Termos relativos aos Serviços a qualquer momento, inclusive para atender a novas determinações governamentais, para re�etir a remoção ou

incorporação de novos produtos ou Serviços ou, ainda, sempre que entender ser necessário. Sempre que ocorrer qualquer alteração, Você será comunicado por meio de nota de

destaque, em forma de pop-up, no site da Master, mensagem de e-mail, mensagem de texto (SMS) ou mensagem via WhatsApp. Caso Você não concorde com os novos Termos de

Uso, Você poderá rejeitá-los, mas, nesta hipótese, Você não poderá mais utilizar os produtos e serviços da MasterInvest. Aditamentos entrarão em vigor quando a MasterInvest �zer

a postagem da versão atualizada dos Termos neste local ou das condições atualizadas ou Termos adicionais sobre o respectivo Serviço. O fato de você continuar a acessar ou usar

os Serviços após essa postagem representa seu consentimento em vincular-se aos Termos alterados.

Estes Termos são destinados a pessoas físicas maiores de 16 (dezesseis) anos. Se você é uma pessoa física com idade igual ou maior de 16 (dezesseis) anos e menor de 18 (dezoito)

anos e pretende utilizar os nossos Serviços, você deverá rever estes Termos de Uso com seus pais, tutores ou responsáveis legais para assegurar que você compreendeu

integralmente as condições ora estipuladas e está de acordo com estes Termos de Uso. Os Serviços da MasterInvest não são voltados para pessoas físicas menores de 16 (dezesseis)

anos de idade. Se você possui menos de 16 (dezesseis) anos de idade, você não deve consumir nossos produtos e serviços, nem aceitar estes Termos de Uso.

A MasterInvest Financeira é a controladora dos dados pessoais coletados em conexão com o uso dos Serviços. A coleta e utilização pela MasterInvest de dados pessoais associados

aos Serviços são feitas de acordo com o Aviso de Privacidade da MasterInvest, que pode ser consultada em Política de Privacidade – masterinvest.com.br
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1. De�nições
As seguintes expressões, quando utilizadas nestes Termos de Uso, terão os seguintes signi�cados:

“MasterInvest” ou “Nós” é a MasterInvest Financeira, empresa com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, CEP: 29704-170, bairro Santo Antônio, no município de

Colatina/ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 42.939.886/0001-83;

“Parceiros” são os parceiros independentes divulgados no site da MasterInvest, que oferecerão oportunidades de trabalho remoto;

“Serviços” são os produtos e serviços oferecidos pela MasterInvest e sujeitos a esses Termos, conforme descritos a seguir;

“Termos” é o presente documento, que estabelece as regras e diretrizes para acesso ao site, uso dos produtos e serviços da MasterInvest e delimita os direitos e responsabilidades

dos Usuários;

“Você” ou “Usuário” são todas as pessoas que acessam o site ou utilizam os Serviços da MasterInvest.

“Freelancer” é a função atribuída ao Usuário para realizar as oportunidades de trabalho remoto disponibilizadas pelos Parceiros e divulgadas pela MasterInvest.

“Renda Extra” é a remuneração paga a Você, pelos Parceiros, mediante trabalho efetivamente prestado.

“Cadastro” é o cadastro pessoal do Usuário efetuado no site da MasterInvest.

“Bônus” é o bônus �nanceiro promocional concedido pela MasterInvest, através de depósito na Conta do Usuário, como recompensa pela �delização ao uso dos Serviços da

MasterInvest, acesso aos links/sites dos Parceiros, dedicação, assiduidade e desempenho dos serviços prestados aos Parceiros.

 “Relatório” é o registro no site da MasterInvest que servirá de meio de comprovação dos trabalhos realizados pelo Usuário ao Parceiro, contendo dados de acesso, uso habitual e

contínuo dos sites dos Parceiros, conclusão dos trabalhos, a �m de que o Usuário possa receber o Bônus.

 “Print” é um arquivo de imagem no formato JPEG, que serve como meio de comprovação para o Relatório.

 “Conta” é a conta digital da instituição �nanceira cadastrada no site da MasterInvest, podendo ser uma Conta preexistente ou uma Conta nova, aberta pelo Usuário conforme

indicação da MasterInvest.

2. Serviços

https://masterinvest.com.br/politica-de-privacidade/
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Os Serviços que integram o site da MasterInvest permitem aos Usuários terem acesso a uma lista de links e sites de parceiros independentes (“Parceiros”) da MasterInvest que

fornecem oportunidade de trabalhos remotos na função de freenlancer (“Freelancer”) com a �nalidade dos usuários obterem uma remuneração como forma de renda extra (“Renda

Extra”). A menos que diversamente acordado pela MasterInvest em contrato escrito celebrado em separado com você, os Serviços são disponibilizados para seu uso pessoal e não

comercial. VOCÊ RECONHECE QUE A MASTERINVEST NÃO É FORNECEDORA DE TRABALHOS REMOTOS, NÃO FUNCIONA COMO UMA AGÊNCIA RECRUTADORA, NEM É AGÊNCIA

REMUNERADORA DE RENDA EXTRA, TAMPOUCO ESTABELECE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM OS USUÁRIOS E QUE TODOS ESSES SERVIÇOS DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO

REMOTO SÃO FORNECIDOS POR PARCEIROS INDEPENDENTES, QUE NÃO SÃO EMPREGADOS E NEM REPRESENTANTES DA MASTERINVEST, NEM DE QUAISQUER DE SUAS AFILIADAS.

3. Licença
Sujeito ao cumprimento destes Termos, a MasterInvest outorga a Você uma licença limitada, não exclusiva, não passível de sublicença, revogável e não transferível para: (I) acesso e

uso do site, exclusivamente para o uso dos Serviços; (II) consulta e acesso aos serviços dos Parceiros; e (III) acesso e uso de qualquer conteúdo, informação e material correlato que

possa ser disponibilizado por meio dos Serviços, em cada caso, para seu uso pessoal, nunca comercial. Quaisquer direitos não expressamente outorgados por estes Termos são

reservados à MasterInvest e suas a�liadas licenciadoras.

4. Restrições
Você não poderá: (I) remover qualquer aviso de direito autoral, direito de marca ou outro aviso de direito de propriedade de qualquer parte dos Serviços; (II) reproduzir, modi�car,

preparar obras derivadas, distribuir, licenciar, locar, vender, revender, transferir, exibir, veicular, transmitir ou, de qualquer outro modo, explorar os Serviços, exceto da forma

expressamente permitida pela MasterInvest; (III) decompilar, realizar engenharia reversa ou desmontar os Serviços, exceto conforme permitido pela legislação aplicável; (IV)

conectar, espelhar ou recortar qualquer parte dos Serviços; (V) fazer ou lançar quaisquer programas ou scripts com a �nalidade de sobrecarregar ou prejudicar indevidamente a

operação e/ou funcionalidade de qualquer aspecto dos Serviços; ou (VI) tentar obter acesso não autorizado aos Serviços ou prejudicar qualquer aspecto dos Serviços ou seus

sistemas ou redes correlatas.

5. Oportunidades de Trabalho Freelancer
As oportunidades de trabalho Freelancer oferecidos pelos Parceiros poderão ser acessadas mediante disponibilização divulgação prévia no site da MasterInvest, sendo que a

MasterInvest não fará análise do acesso, dos respectivos conteúdos, nem possui o controle sobre os mesmos. VOCÊ RECONHECE QUE TERMOS DE USO E POLÍTICAS DE

PRIVACIDADE DIFERENTES PODERÃO SER APLICÁVEIS AO USO DESSAS OPORTUNIDADES DE FREELANCER. A MASTERINVEST NÃO ENDOSSA ESSAS OPORTUNIDADES E A

MASTERINVEST NÃO SERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSÁVEL POR NENHUM PRODUTO OU SERVIÇO DESSES PARCEIROS INDEPENDENTES. A MASTERINVEST É APENAS MERA

DISPONIBILIZADORA DOS SERVIÇOS, DIVULGANDO LINKS DE SITES CONTENDO DIVERSAS OPORTUNIDADES DE TRABALHO REMOTO DE FREELANCER, NO ESTADO E FORMA QUE

FOREM APRESENTADOS.  VOCÊ RECONHECE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO USO DOS LINKS E SITES DISPONIBILIZADOS PELA MASTERINVEST, NO QUE TANGE SUA

ADEQUAÇÃO, EXATIDÃO, CONFIABILIDADE, COMERCIABILIDADE E RECEBIMENTO DA RENDA EXTRA.

6. Titularidade
Os Serviços e todos os direitos sobre eles são e permanecerão de propriedade da MasterInvest ou de propriedade de suas a�liadas. Estes Termos e o uso dos Serviços não lhe

outorgam nem lhe conferem qualquer direito: (I) sobre os Serviços, exceto pela licença limitada concedida acima; ou (II) de usar ou, de qualquer modo, fazer referência a nomes

societários, logotipos, nomes de produtos ou de Serviços, marcas comerciais ou marcas de serviço da MasterInvest ou de quaisquer licenciadoras da MasterInvest.

7. Cadastro de Usuários
Para utilizar grande parte dos Serviços, Você deve registrar-se e manter um cadastro pessoal de usuário (“Cadastro”). Você deve ter pelo menos 16 anos para registrar um Cadastro.

O registro do Cadastro exige que a MasterInvest colete determinados dados pessoais, que podem incluir seu nome, e-mail, número de telefone celular, CPF, data de nascimento e

um método de pagamento válido. Você concorda em manter informações corretas, completas e atualizadas em seu Cadastro. Se Você não mantiver as informações corretas,

completas e atualizadas em seu Cadastro, inclusive se o método de pagamento informado for inválido, você poderá �car impossibilitado(a) de acessar e usar os Serviços ou a

MasterInvest poderá resolver estes Termos. Você é responsável por todas as atividades realizadas no seu Cadastro e concorda em manter sempre a segurança e con�dencialidade

do nome de usuário e senha do seu Cadastro.

8. Conduta e Obrigações do Usuário

Você não poderá autorizar terceiros a usar seu Cadastro. Você não poderá ceder, nem de qualquer outro modo transferir, seu Cadastro a nenhuma outra pessoa ou entidade. Você

concorda em cumprir todas as leis aplicáveis quando usar os Serviços e que somente poderá usar os Serviços para �nalidades legítimas. Você não poderá, quando usar os Serviços,

causar transtorno, aborrecimento, inconveniente ou danos à propriedade dos Parceiros ou de qualquer outro terceiro. Se você é uma pessoa física com idade igual ou maior de 16

(dezesseis) anos e menor de 18 (dezoito) anos, Você deverá ter a assistência e acompanhamento dos seus pais, tutores ou responsáveis legais para o devido uso dos Serviços.

9. Mensagens de e-mail, texto (SMS) e WhatsApp

Ao criar um Cadastro, e tal como estabelecido no Aviso de Privacidade da MasterInvest, você concorda que os Serviços poderão lhe enviar mensagens de e-mails, mensagens de

textos (SMS), ou mensagens via WhatsApp como parte das operações comerciais regulares para o uso dos Serviços. Você poderá optar por não receber essas mensagens da

MasterInvest a qualquer momento, seguindo as instruções indicadas no Aviso de Privacidade. Você reconhece que optar por não receber as mensagens de texto poderá prejudicar

o seu uso dos Serviços.

10. Bônus Promocional

A MasterInvest poderá conceder a Você um bônus �nanceiro promocional (“Bônus”), como recompensa pela �delização ao uso dos Serviços da MasterInvest, acesso aos links/sites

dos Parceiros, dedicação, assiduidade e desempenho dos serviços prestados aos Parceiros, mediante atendimento das regras estabelecidas pela MasterInvest, descritas a seguir.

Para ter direito ao Bônus, Você deverá:

a) registrar no site da MasterInvest os trabalhos realizados para os Parceiros, através do link que será disponibilizado no Cadastro, para que Você possa gerar um relatório desses

trabalhos (“Relatório”).
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O Relatório deverá conter dados que comprovem o uso habitual e contínuo do acesso aos sites dos Parceiros, listados e disponibilizados previamente pela MasterInvest, com a

discriminação dos dias acessados, trabalhos prestados e concluídos, quantidade de horas trabalhadas e pelo menos um registro visual do acesso ao site dos Parceiros, como por

exemplo um arquivo de imagem do site acessado (“Print”), no formato JPEG, que pode ser gerado pelo acesso via PC ou smartphone, de acordo com a forma de acesso ao trabalho,

estabelecido pelo Parceiro.

b) Quando Você preencher seu Cadastro, a MasterInvest solicitará a Você a informação do método de pagamento, ou seja, uma conta digital (“Conta”). Nessa ocasião, a MasterInvest

indicará a abertura de uma Conta em uma das instituições �nanceiras parceiras da MasterInvest, que Você poderá escolher conforme sua vontade e conveniência.

Você poderá escolher entre abrir uma Conta, conforme as indicações listadas pela MasterInvest ou então cadastrar uma Conta preexistente, em seu nome, preenchendo os

números de agência e conta corrente por ocasião da realização do Cadastro na MasterInvest. No entanto, o Bônus será concedido apenas aos usuários que realizarem a

abertura de Conta em uma das instituições �nanceiras indicadas pela MasterInvest.

VOCÊ RECONHECE QUE TEM A FACULDADE E LIVRE ESCOLHA DE REALIZAR A ABERTURA DE UMA CONTA DIGITAL EM UMA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARCEIRAS DA

MASTERINVEST OU CADASTRAR SUA CONTA DIGITAL PREEXISTENTE.  A MASTERIVEST NÃO EXIGE, TAMPOUCO OBRIGA VOCÊ A EFETUAR A ABERTURA DE UMA CONTA DIGITAL. A

MASTERINVEST APENAS OFERECE A OPORTUNIDADE DE CONCEDER O BÔNUS PARA OS USUÁRIOS DE NOVAS CONTAS DIGITAIS, COMO FORMA DE INCENTIVO E MOTIVAÇÃO PARA

REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PROPOSTOS PELOS PARCEIROS. VOCÊ RECONHECE QUE SE OPTAR POR NÃO REALIZAR A ABERTURA DE CONTA DIGITAL E/OU CADASTRAR UMA

CONTA DIGITAL PREEXISTENTE, NÃO TERÁ DIREITO AO BÔNUS.

O Bônus será pago apenas uma vez, através de depósito em Conta, após decorrido o prazo de um mês da realização do cadastro, quando então a MasterInvest disponibilizará a

Você o link para o registro do Relatório. Após o envio do Relatório, a MasterInvest fará uma análise para veri�car se Você atendeu aos requisitos descritos acima, para então realizar

o depósito em Conta do Bônus, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis. O valor a ser creditado em Conta será arbitrado em ocasião oportuna e divulgado a Você, via e-mail,

mensagem de texto (SMS) ou mensagem via Whatsapp, considerando critérios de tempo, desempenho e dedicação do Usuário.

11. Acesso à Rede e Equipamentos

Você é responsável por obter o acesso a rede de dados necessário para usar os Serviços. As taxas e encargos de sua rede de dados e mensagens poderão se aplicar se Você acessar

ou usar os Serviços de um dispositivo sem �o e você será responsável por essas taxas e encargos. Você é responsável por adquirir e atualizar os equipamentos e dispositivos

necessários para acessar e usar os Serviços da MasterInvest e seus Parceiros, bem como dos seus aplicativos e quaisquer de suas atualizações. A MASTERINVEST NÃO GARANTE QUE

OS SERVIÇOS, OU QUALQUER PARTE DELES, FUNCIONARÃO EM QUALQUER EQUIPAMENTO OU DISPOSITIVO EM PARTICULAR. Além disso, os Serviços poderão estar sujeitos a mau

funcionamento e atrasos inerentes ao uso da Internet e de comunicações eletrônicas.

12. Pagamentos
Você entende que os serviços que Você prestar para um Parceiro, acessados através da divulgação e indicação pelo site da MasterInvest, serão pagos pelos respectivos Parceiros

diretamente a Você, sendo eles os únicos responsáveis pelo processamento de pagamento dos trabalhos de Freelancer que Você realizar. A MASTERINVEST NÃO INTERMEDEIA O

PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS, BEM COMO NÃO TEM O CONTROLE DESSES PAGAMENTOS, NÃO É REMUNERADA PELOS PARCEIROS, NEM COBRARÁ DE VOCÊ QUAISQUER

VALORES, COMISSÕES OU PERCENTUAIS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARCEIROS. O pagamento dos valores de Renda Extra serão feitos pelos Parceiros,  somente  a Você,

conforme as regras estabelecidas por cada Parceiro e de acordo com os respectivos tributos exigidos por lei.

13. Promoções
 A MasterInvest poderá, a qualquer momento, fornecer a certos Usuários ofertas, campanhas promocionais ou Bônus iguais ou similares, de livre escolha e segundo a sua própria

conveniência, que poderão resultar em novas recompensas de acordo com as regras a serem de�nidas na ocasião.  Você será comunicado a respeito dessas promoções, através de

e-mail, mensagem de texto (SMS), mensagem via WhatsApp ou através de nota de destaque, em forma de pop-up, no site da MasterInvest.

14. Recusa de Garantia; Limitação de Responsabilidade; Indenização
14.a. Recusa de Garantia

OS SERVIÇOS DOS PARCEIROS, DISPONIBILIZADOS NO SITE DA MASTERINVEST, SÃO PRESTADOS “NO ESTADO” E “COMO DISPONÍVEIS”. A MASTERINVEST RECUSA TODAS AS

DECLARAÇÕES E GARANTIAS, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU LEGAIS, NÃO EXPRESSAMENTE CONTIDAS NESTES TERMOS, INCLUSIVE AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO,

ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO INFRINGÊNCIA. ADEMAIS, A MASTERINVEST NÃO FAZ NENHUMA DECLARAÇÃO NEM DÁ GARANTIA SOBRE A CONFIABILIDADE,

PONTUALIDADE, QUALIDADE, ADEQUAÇÃO OU DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DOS PARCEIROS OU DE QUAISQUER SERVIÇOS ACESSADOS POR MEIO DO USO DOS SERVIÇOS DA

MASTERINVEST, NEM GARANTE QUE OS SERVIÇOS SERÃO ININTERRUPTOS OU LIVRES DE ERROS. A MASTERINVEST NÃO GARANTE A QUALIDADE, ADEQUAÇÃO, SEGURANÇA OU

HABILIDADE DE PARCEIROS. VOCÊ CONCORDA QUE TODO O RISCO DECORRENTE DO USO DOS SERVIÇOS E DE QUALQUER SERVIÇOS ACESSADOS SERÁ SEMPRE SEU NA MÁXIMA

MEDIDA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL.

14.b. Limitação de Responsabilidade

A MASTERINVEST NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU EMERGENTES, INCLUSIVE LUCROS CESSANTES, PERDA DE DADOS,

DANOS MORAIS OU PATRIMONIAIS RELACIONADOS, ASSOCIADOS OU DECORRENTES DE QUALQUER USO DOS SERVIÇOS, AINDA QUE A MASTERINVEST TENHA SIDO ALERTADA PARA

A POSSIBILIDADE DESSES DANOS. A MASTERINVEST NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR NENHUM DANO, OBRIGAÇÃO OU PREJUÍZO DECORRENTE DO: (I) SEU USO DOS SERVIÇOS OU SUA

INCAPACIDADE DE ACESSAR OU USAR OS SERVIÇOS; OU (II) QUALQUER OPERAÇÃO OU RELACIONAMENTO ENTRE VOCÊ E QUALQUER PARCEIRO, AINDA QUE A MASTERINVEST

TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DESSES DANOS. A MASTERINVEST NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR ATRASOS OU FALHAS DECORRENTES DE CAUSAS FORA DO

CONTROLE RAZOÁVEL DA MASTERINVEST E, TAMPOUCO, PELA QUALIDADE E INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELOS PARCEIROS.

AS LIMITAÇÕES E RECUSA DE GARANTIAS CONTIDAS NESTA CLÁUSULA NÃO POSSUEM O OBJETIVO DE LIMITAR RESPONSABILIDADES OU ALTERAR DIREITOS DE CONSUMIDOR QUE,

DE ACORDO COM A LEI APLICÁVEL, NÃO PODEM SER LIMITADOS OU ALTERADOS.

14.c. Indenização

Você concorda em indenizar e manter a MasterInvest, seus diretores, conselheiros, empregados e agentes isentos de responsabilidade por todas e quaisquer reclamações,

cobranças, prejuízos, responsabilidades e despesas (inclusive honorários advocatícios) decorrentes ou relacionados: (I) ao uso dos Serviços do site da MasterInvest; (II)

descumprimento ou violação de qualquer disposição destes Termos; (III) o uso, pela MasterInvest, dos dados cadastrais do Cadastro, conforme disposto no Aviso de Privacidade; ou

(IV) violação dos direitos de terceiros, inclusive Parceiros Independentes.
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15. Solução de controvérsias
A MasterInvest disponibiliza uma estrutura de atendimento, composta por ferramentas de contato e uma equipe especializada de suporte para o tratamento de reclamações com o

objetivo de evitar a judicialização de controvérsias que, eventualmente, possam surgir com o seu uso dos Serviços.

Diante disso, Você se compromete a utilizar as ferramentas de suporte disponibilizadas pela MasterInvest, preferencialmente através do e-mail contato@masterinvest.com.br como

primeiro meio para a solução de controvérsias decorrentes do seu uso dos Serviços.

Você também poderá buscar a solução de controvérsias por meio do serviço www.consumidor.gov.br , mantido pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) do Ministério da

Justiça e Segurança Pública, que é disponibilizado gratuitamente aos consumidores de todo o país com o objetivo de prevenir e reduzir a quantidade de controvérsias judicializadas.

16. Legislação Aplicável; Jurisdição
Estes Termos serão regidos e interpretados exclusivamente de acordo com as leis brasileiras. Qualquer reclamação, con�ito ou controvérsia que surgir deste contrato ou a ele

relacionada, inclusive que diga respeito a sua validade, interpretação ou exequibilidade, será solucionada exclusivamente pelos tribunais do foro do domicílio de Colatina/ES.

17. Disposições Finais
Você não poderá ceder, nem tampouco transferir estes Termos, total ou parcialmente, sem prévia aprovação por escrito da MasterInvest. Você concorda que a MasterInvest ceda e

trans�ra estes Termos, total ou parcialmente, inclusive: (I) para uma subsidiária ou a�liada; (II) um adquirente das participações acionárias, negócios ou bens da MasterInvest; ou (III)

para um sucessor em razão de qualquer operação societária. Não existe joint-venture, sociedade, emprego ou relação de representação entre você, a MasterInvest ou quaisquer

Parceiros Independentes como resultado do contrato entre você e a MasterInvest ou pelo uso dos Serviços.

Caso qualquer disposição destes Termos seja tida como ilegal, inválida ou inexequível total ou parcialmente, por qualquer legislação, essa disposição ou parte dela será, naquela

medida, considerada como não existente para os efeitos destes Termos, mas a legalidade, validade e exequibilidade das demais disposições contidas nestes Termos não serão

afetadas. Nesse caso, as partes substituirão a disposição ilegal, inválida ou inexequível, ou parte dela, por outra que seja legal, válida e exequível e que, na máxima medida possível,

tenha efeito similar à disposição tida como ilegal, inválida ou inexequível para �ns de conteúdo e �nalidade dos presentes Termos. Estes Termos constituem a totalidade do acordo

e entendimento das partes sobre este assunto e substituem e prevalecem sobre todos os entendimentos e compromissos anteriores sobre este assunto.

A MasterInvest poderá enviar avisos por meio de noti�cações gerais nos Serviços, correio eletrônico para seu endereço de e-mail registrado na sua Conta, mensagens de texto (SMS)

ou por mensagens via aplicativo WhatsApp. Você poderá noti�car a MasterInvest por comunicação pelo endereço de e-mail contato@masterinvest.com.br , mensagem via WhatsApp

pelo número (11) 99665-0366 ou fazer comunicação escrita para o endereço da MasterInvest na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, CEP: 29704-170, bairro Santo Antônio, no

município de Colatina/ES.
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