CONDIÇÕES PARTICULARES DO SERVIÇO DE LISTA DE CASAMENTO
ZANKYOU BRASIL LISTA DE CASAMENTOS LTDA é uma Sociedade Comercial registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal (CNPJ) sob o nº
13.239.104/0001-03, com sede na Avenida YojiroTakaoka, nº4384 - Sala 705 - Conj. 5222 - Alphaville, CEP 06541-038, no Município de Santana de Parnaíba, Estado de
São Paulo, Brasil.

ARTIGO 1º - OBJETO
1 As presentes Cláusulas Particulares (designadas por "CP") tem como objetivo definir os termos e condições da relação entre os BENEFICIÁRIOS, a sociedade ZANKYOU,
os CONVIDADOS e quaisquer outros utilizadores do serviço prestado. As presentes CP complementam as Condições Gerais de Utilização do Zankyou (CG). No caso de
conflito entre as Condições Particulares e as C.G., prevalecerão as últimas.
2 Ao assinar o formulário de ativação da lista de casamento, o Beneficiário declara estar plenamente informado e aceita todas as condições estipuladas no presente
Contrato. A não-aceitação destas condições, determina a impossibilidade de utilização do serviço prestado pela Zankyou.

ARTIGO 2º DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.1 SERVIÇO GERAL
ZANKYOU, através das modalidades abaixo indicadas, proporciona a qualquer pessoa física (doravante designada por "Beneficiário") que pretenda celebrar uma união
matrimonial (doravante designada "Casamento") uma plataforma através da qual é possível desenhar, organizar e estruturar uma página de Internet (doravante
designada por "Site"), relativa ao Casamento, bem como facilitar o acesso do respectivo Site a qualquer pessoa (designada por "Convidado") que os beneficiários
desejem, permitindo ao Convidado oferecer aos Beneficiários todos aqueles produtos (doravante designados por "Ideias de presente") que os Beneficiários tenham
expressamente incluído na sua lista de Casamento.
1 O serviço prestado pelo Zankyou permite aos beneficiários criar gratuitamente uma página pessoal sobre o seu casamento. A página será acessível através do sitee
permite que os beneficiários partilhem com os convidados informações relacionadas com o Casamento, bem como criar e gerir uma Lista de Casamento. Para isso, os
beneficiários deverão registar-se no site, indicando os respectivos nomes e apelidos, escolhendo um único identificador e uma senha que utilizarão para gerir o serviço.
2 Será da responsabilidade dos Beneficiários guardar devidamente o Identificador e a Senha de acesso ao serviço prestado, evitando o uso indevido da mesma ou acesso
por terceiros.

2.2 INCORPORAÇÃO DE UMA LISTA DE CASAMENTO
1 O Serviço fornecido pelo Zankyou permite aos beneficiários introduzir uma lista de casamento no Site. Zankyou oferece aos Beneficiários um Catálogo com várias
ideias. No entanto, os beneficiários podem, por sua vez, criar e acrescentar presentes na mesma lista de casamento; neste último caso, os beneficiários devem fazer
acompanhar uma foto à proposta de Ideia de Presente, uma breve descrição da mesma e o seu valor. Zankyou não é responsável pelos direitos de propriedade intelectual
que possam surgir a partir da descrição e/ou das fotografias de Ideias de Presentes introduzidas pelos beneficiários, nem da existência das mesmas.
2 Todos os presentes incluídos na lista de casamento são simbólicos e Zankyou não se responsabiliza por sua compra física. O montante dos presentes recebidos serão
transferidos para conta bancária informada pelos noivos após deduções dos custos de serviço.
3 O custo do serviço está associado a lista de casamento conforme o documento “Tarifas do Serviço Zankyou” também disponível no site. Estes custos, que incluem o
uso dos cartões de crédito e boleto serão deduzidos às contribuições. Zankyou oferece aos beneficiários a possibilidade transferir os custos associados aos Convidados
para pagamentos por cartões de crédito e boleto, sendo o valor do serviço adicionado ao montante oferecido por cada convidado.

2.3 REALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
1 Zankyou atribuirá aos Beneficiários uma Conta Zankyou onde estes poderão ir contabilizando o montante das contribuições feitas pelos convidados.
2 O Convidado pode comprar o presente de casamento com o seu cartão de crédito (em até três vezes), de acordo com as bandeiras disponíveis e boleto
bancárioseguindo o procedimento estabelecido pelo site. Zankyou garante a segurança do pagamento e enviará ao Convidado um e-mail a fim de comunicar que a
transação foi efetuada.
3 Os Beneficiários são notificados por e-mail sempre que um Convidado fizer uma contribuição. Os Beneficiários são responsáveis por verificar a identidade dos
Contribuintes e verificar que as contribuições foram feitas em consonância com o serviço oferecido pelo Zankyou. Os Beneficiários podem rejeitar as contribuições, desde
que o comuniquem por escrito ao Zankyou. Nestes casos, o dinheiro será devolvido ao convidado. Os beneficiários são responsáveis pelos gastos que possam surgir na
sequência desta transação.
4 O valor correspondente ao presente comprado pelos Convidados só estará disponível para os Beneficiários quando o pagamento do mesmo for considerado como
efetivado pelo Zankyou. Os prazos para que Zankyou valide os pagamentos são: Cartão de Crédito (15 dias corridos) e Boleto(7 dias corridos, após o pagamento). Uma
contribuição em processo de cobrança será definida como "pendente" e não dará direito a transferência.
5 O prazo de 15 dias, acima estipulado, para liberação dos pagamentos por cartão de crédito, se dão pelas seguintes razões:
a. os pagamentos da bandeira de cartões de crédito para o Zankyou ocorrem no prazo de 30 dias, após compras à vista.No caso de pagamento parcelado em duas
(2) e três (3) vezes, o recebimento ocorre nos prazos de 60 e 90 dias, respectivamente. Para estes pagamentos parcelados, os noivos receberão os valores
adiantados com o mesmo prazo do pagamento à vista, os referidos 15 dias. Esse é um processo automático. Desta forma, no prazo de 15 dias o saldo estará
disponível para solicitação da transferência.
b. o prazo de 15 dias é estabelecido como uma precaução para evitar fraudes e lavagem de dinheiro através dos nossos serviços. O referido prazo está baseado em
normas da legislação internacional dos países que atuamos, uma vez que não há norma específica no Brasil.
6 No caso de uma Contribuição fictícia, como por exemplo cheques sem fundo, operação com cartão de crédito cancelado echargebacks, Zankyou informará aos
Beneficiários, procederá o cancelamento da transação e não creditará na conta dos mesmos o valor em causa; ficando estes impedidos de exigir ao Zankyou qualquer
tipo de responsabilidade. Em caso de suspeita de uso fraudulento dos serviços, Zankyou se reserva o direito de anular ou bloquear uma contribuição e/ou a lista de
casamento em sua totalidade, devolvendo o valor das contribuições aos convidados.
7 As contribuições efetuadas pelos convidados ficarão congeladas na conta bancária associada ao terminal de pagamento. Zankyou utilizará essa conta exclusivamente
para receber os fundos de pagamentos dos presentes e para fazer as transferências para os beneficiários. Zankyou não realizará nenhuma outra operação com os fundos
disponíveis nessa conta bancária.

2.4 CONTA BANCÁRIA ASSOCIADA E PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA
1 Para poderem realizar os Pedidos de Transferências,os Beneficiários devem associar à sua Lista de Casamento uma conta bancária.O objetivo deste processo é garantir
a segurança e legitimidade dos Pedidos de Transferências feitos pelos Beneficiários. Para esse efeito,os beneficiários devem enviar os seguintes documentos para
Zankyou, tal como indicado no site.

a.Formulário do Contrato disponível no site, para a associação de uma conta bancária e ao número de CPF do titular da mesma à Lista de Casamento, devidamente
preenchido com os dados pedidos e assinado por ambos os beneficiários.
b.Cópias de um documento de identidade de ambos beneficiários, podendo ser aceitos como tal os seguintes: cédula de identidade; carteira funcional expedida por
órgão público, reconhecida por lei federal como documento de identidade válido em todo território nacional; carteira de identidade expedida por comando militar,
ex-ministério militar, pelo Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar; passaporte; carteira nacional de habilitação expedida pelo DETRAN; carteira de identidade expedida
por órgão fiscalizador do exercício de profissão regulamentada por lei; carteira de trabalho e previdência social - CTPS.
2 Uma vez cumpridos estes requisitos, Zankyou comunicará aos beneficiários que a sua conta bancária foi associada com êxito à sua lista de casamento. A partir desse
momento, os beneficiários podem solicitar Pedidos de Transferência do saldo da sua conta Zankyou para a conta bancária associada. As transferências terão como base
apenas o montante das contribuições efetivamente pagas para a conta Zankyou ao momento da solicitação. A mudança de conta bancária associada só poderá ser feita
seguindo o mesmo processo descrito na seção anterior.
3 O Identificador e a Senha dos Beneficiários são indispensáveis e suficientes para estabelecer a legitimidade do Pedido de Transferência. Os beneficiários serão titulares
conjuntos do identificador de forma solidária.
4. Zankyou reserva-se no direito de não associar uma conta bancária à Lista de Casamento e, assim, não proceder aos Pedidos de Transferências, se os requisitos
previstos no primeiro parágrafo não forem cumpridos. Zankyou solicitará aos Beneficiários que entreguem os documentos corretos e devidamente preenchidos para
associar uma conta bancária ao Zankyou.
5 O saldo da conta Zankyou dos Beneficiários será gerido por Zankyou até que os Beneficiários apresentem um Pedido de Transferência. Recebido o Pedido de
Transferência, a mesma será efetuada dois dias úteis após a solicitação. O prazo para recebimento está condicionado a que os dados bancários tenham sido
informados corretamente pelos Beneficiários e ao tempo necessário para processamento do banco receptor.Caso a transferência não seja executada por motivos alheios
ao Zankyou, o mesmo estará isento de qualquer responsabilidade.
6 Zankyou não é responsável pela finalidade que os Beneficiários decidam dar ao dinheiro transferido da sua conta de casamento Zankyou para a sua conta bancária.
7Os Beneficiários aceitam devolver ao Contribuinte (Convidado) o valor das contribuições em caso destas terem sido fruto de fraude. Em tal caso, Zankyou
devolverá o valor da contribuição utilizando os fundos disponíveis na conta Zankyou dos beneficiários.
8 Os Beneficiários também aceitam devolver ao Contribuinte (Convidado) o valor oferecido em caso da sua oferta ter sido rejeitada ou cancelado pelo Contribuinte, sendo
que Zankyou devolverá o valor da contribuição utilizando dos fundos disponíveis na conta Zankyou dos beneficiários. Caso não haja fundos suficientes, neste último caso,
para fazer face à devolução,Zankyou poderá exigir dos Beneficiários uma transferência do valor em falta.
9 Os custos operacionais incorridos por Zankyou caso a contribuição de um presente seja cancelada por qualquer razão poderá ser cobrado do contribuinte.
10 Os Beneficiários concordam em resolver qualquer conflito sobre a futura divisão das Contribuições decorrentes do Casamento, sem a mediação do Zankyou.
11 No caso de pedido de encerramento realizado pelos Beneficiários, o mesmo deverá ser realizado por escrito, constando a assinatura de ambos os beneficiários.
12 Em caso de morte de um ou ambos os Beneficiários, Zankyou manterá em depósito o saldo da conta vinculada ao Casamento, até a sua reclamação por aqueles
considerados pela lei, os herdeiros legais dos mesmos. No caso dos beneficiários serem incapacitados, tal solicitação deverá ser feita por seus Curadores.

2.5 ANULAÇÃO DO CASAMENTO
1 Em caso de anulação do casamento, os Beneficiários devem comunicar imediatamente ao Zankyou e aos Contribuintes. Em qualquer caso, Zankyou reserva-se no
direito de notificar os Contribuintes da anulação do Casamento e o encerramento do Site Pessoal e da Lista de Casamento.
2 A anulação do casamento implicará o encerramento da Lista de Casamento:
a. O montante das Contribuições que já tenha sido transferido para a Conta Bancária dos Beneficiários será da sua exclusiva responsabilidade, não podendo os
Contribuintes atuar contra o Zankyou para o reembolso desse valor.
b. Relativamente ao montante das contribuições, se no momento do cancelamento ainda não tenham decorrido transferências para a conta bancária associada dos
Beneficiários, caberá aos beneficiários indicar se o mesmo deve ser transferido para sua conta ou devolvido aos Contribuintes. Neste último caso, o Contribuinte deve
fazer uma solicitação por escrito ao Zankyou, sendo obrigados a informar os Beneficiários da referida opção. Ao valor devolvido serão reduzidos os custos e despesas
incorridos pelo Zankyou.
3 O Zankyou não será responsável pelos litígios que possam surgir entre os Contribuintes e os Beneficiários, em consequência da anulação do casamento e da restituição
das contribuições. Em nenhum caso, Zankyou assumirá uma posição de intermediário em controvérsias que surjam entre os Contribuintes e Beneficiários, nem entre os
Beneficiários.

ARTIGO 3º - DECLARAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CLIENTE
3.1 TODOS USUARIOS
1 Os Utilizadores comprometem-se a utilizar o serviço em conformidade com as presentes CP, a lei, a moral, os bons costumes e a ordem pública.
2 Os Utilizadores comprometem-se a não publicar no Site pessoal conteúdo que possa ser ofensivo e/ou publicitário e que não respeite as leis em vigor.
3 Os Utilizadores comprometem-se a não exigir responsabilidade ao Zankyou no que diz respeito ao conteúdo apresentados por eles no seu Site pessoal Zankyou com o
objeto de defender sua imagem, propriedade intelectual e vida privada.

3.2 BENEFICIÁRIOS
1 Os Beneficiários declaram que são maiores de idade e têm capacidade legal necessária para contratar os serviços oferecidos pelo Zankyou.
Os Usuários devem registar-se on-line no Site, ler e aceitar as presentes CG e CP antes de fazer uso do serviço. Através da sua aceitação, os Usuários:
a. Garantem a veracidade das informações sobre as suas identidades, e-mail e endereço para correspondência introduzida no formulário de inscrição.
b. Declaram-se responsáveis pela autenticidade do Casamento e pela veracidade das informações introduzidas no seu Site pessoal de Casamento e garantem que o
conteúdo publicado no mesmo respeita as leis vigentes sobre a matéria e dignidade dos indivíduos. Os Beneficiários somente poderão utilizar no seu Site pessoal ou
na Lista de Casamento material gráfico ou textos para os quais tenham os correspondentes direitos de utilização. Os Beneficiários comprometem-se a não utilizar o
serviço para outro fim que não seja o do casamento.
c. São responsáveis pela correta utilização, tanto da senha de Acesso ao seu Site pessoal, como do Código de Identificação.Os Beneficiários deverão comunicar
imediatamente ao Zankyou, de maneira fidedigna, a perda ou roubo do seu código de identificação, assumindo integralmente as consequências derivadas do mesmo,
desde que ocorridas antes da referida comunicação. Recebida esta, Zankyou concederá um novo Código de Identificação.
d. Zankyou não se responsabiliza pelos direitos de propriedade intelectual que pode ser derivados das descrição e/ou fotografias das Ideias de Presentes incoporadas
pelos Beneficiários, nem pela existência das mesmas.

3 Os Beneficiários concordam em resolver qualquer conflito relativo a eles sobre os conteúdos no site do casamento sem a mediação de Zankyou.

3.3 CONTRIBUINTE
1 O Contribuinte aceita as presentes CP no que diz respeito à realização das contribuições. Mediante a sua aceitação:
a. Garante a veracidade das informações sobre a sua identidade, e-mail e endereço introduzidos quando fizer uma contribuição, e concorda que tal informação seja
comunicada ao Beneficiário.
b. Declara ser responsável por fazer a contribuição na Lista de Casamento pretendida, excluindo Zankyou de qualquer erro da sua parte na identificação da lista de
Casamento relativa ao Casamento.
c. Concorda que as Contribuições, uma vez realizadas, sejam irrevogáveis, não podendo solicitar ao Zankyou sua devolução, exceto no caso citado no parágrafo
seguinte e no Artigo 2.5.
d. Declara-se responsável pela veracidade das informações introduzidas, se for caso disso, para o Site Pessoal do casamento e garante que o conteúdo publicado no
mesmo respeita as leis existentes sobre o assunto e da dignidade dos indivíduos. Os Contribuintes só poderão utilizar material gráfico ou de texto relativamente aos
quais disponham dos correspondentes direitos de utilização. Os Contribuintes comprometem-se a não utilizar nunca o Serviço para outro fim que não seja o do
casamento.
2 Os Beneficiários aceitam devolver o montante das contribuições no caso de essas serem fruto de uma atividade fraudulenta. Zankyou devolverá o montante da
Contribuição aos lesados fazendo uso dos fundos disponíveis na Conta do Beneficiário.

